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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu araştırma projesinde günlük hayatta hepimizin sürekli karşılaştığı bir soruna çözüm bulma 

hedeflenmektedir. Projemizin konusunu karşılaştığımız bir sorundan yola çıkarak tespit ettik. 

Evimizdeki televizyonun yerini değiştirdiğimizde dört yaşındaki kardeşimin anten kablosuna 

takılıp yere düşmesi ve kafasını yere çarpması sonucunda burnunu kırması projemizi 

bulmamıza yardımcı oldu. Günümüzde yapılan bina dairelerinin merkezi uydu sistemine 

Türksat uydusundan gelen sinyallerle bağlantı sağlanmaktadır. Sat priz oda içerisinde sadece 

bir duvara sabit olduğu için televizyonu bu prizin bulunduğu duvara yakın bir yere monte 

etmek durumu oluşmaktadır. Eğer ki televizyonumuzu başka bir yere taşımak istersek sat 

prizden kablo vasıtasıyla uzatmak zorunda kalıyoruz. Bağlantımızı bu şekilde kurduğumuzda 

odamızda hem kötü bir görüntü oluşmakta hem de insan sağlığının güvenliği açısından 

sorunlar çıkmaktadır. Bizler bu sorunlardan yola çıkarak modeme benzer bir cihaz 

tasarlamayı düşünüyoruz. Bu cihazı (K.U.P) sat prize takarak televizyonumuzla eşleştirip 

uydudan gelen sinyalleri herhangi bir uzatma kablosu olmadan televizyonumuza aktarmış 

olacağız. Tasarımımızın oluşturulup kullanılmaya başlaması sonucunda insanların özellikle 

küçük çocukların sağlık açısından sıkıntı yaşamayacağını düşünmekteyiz. Buna bağlı olarak 

bu projeyi yapmaya karar verdik. 

        Resim.1 Resim.2 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Projemizi insanların evde kullandıkları merkezi uydu sisteminden yola çıkarak tespit ettik. 

Yeni yapılan binalarda merkezi uydu sistemi olduğu için televizyonu bu sistemin yakınına bir 

yere monte etmemiz gerekmektedir. Televizyonun yerini değiştirmek istediğimizde kablo 

kullanıp yerini değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda hem ev içinde çirkin 

bir görüntü oluşmakta hem de ev içerisinde kazalar oluşabilmektedir. Bu kazalardan bir tanesi 

dört yaşındaki kardeşimin anten kablosuna takılıp yere düşmesi ve kafasını yere çarpması 

sonucunda burnunu kırması oldu. Böyle bir sorunla karşılaştığımız için projemizi yapmaya 

karar verdik. 
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3. Çözüm  

Bu probleme yönelik geliştirdiğiniz çözüm önerimizi modem cihazından yola çıkarak 

yapmaya çalışacağız. Modemin çalışma sistemi gibi bir ürün tasarlamayı hedefliyoruz. 

Evimizde internet için kullandığımız modemle birçok cihaza bağlanabiliyoruz. Bizler de 

merkezi uydu sisteminden gelen sinyalleri yapacağımız tasarımla evin içerisinde kullanımını 

sağlayacağız. Böylece kabloya ihtiyaç duymadan uydudan gelen sinyalleri birçok cihazda 

kullanabileceğiz. Bu cihazı (K.U.P) sat prize takarak televizyonumuzla eşleştirip uydudan 

gelen sinyalleri herhangi bir uzatma kablosu olmadan televizyonumuza aktarmış olacağız. 

Ürünümüzün 3 boyutlu tasarımları resimlerde olduğu gibidir. 

 

        Resim.3 Resim.4 

        

         Resim.5   Resim.6 
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4. Yöntem 

Merkezi Uydu Sistemi Nedir? 

Merkezi uydu sistemi; yaşam merkezlerinin hd, dijital, 4K ultra hd uydu yayınlarından toplu 

olarak faydalanmaları için tek bir merkeze kurulan ve bu merkezden her bir dairenin yayın 

almasını sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler bir nevi çanak kirliliğinin önüne geçmektedir. 

Merkezi uydu sistemlerinde dijital uydu alıcısı bulunan her daire TÜRKSAT uydusundan 

yayın yapan 250’den fazla olan Türk kanalını izleme imkanına sahiptir. Bunun yanında ayrıca 

Hotbırd uydusundan yayın yapan pek çok yabancı kanalı üstün dijital görüntü imkanı ve ses 

kalitesinde seyredilebilmektedir. Şifreli yayınlar haricinde bu yayınların her biri ücret 

ödenmeden seyredilebilmektedir. 

Merkezi uydu sistemi kullanımı öncesi belli başlı işlemlerin yerine getirilmesi ve kontrollerin 

sağlanması gerekmektedir. Bu sistemlerde öncelikle kanal ayarlamaları yapılmaktadır. 

Kanal ayarlamada merkezi uydu sistemi TV bağlantısı yaparken bireysel uydu sisteminden 

farklı olarak diseqc ayarlarının yapılması oldukça önemlidir. Kanal ayarlamaları yapılmadığı 

takdirde uydu alıcısına sinyal ulaşmayacağı için kanal arama yapılsa bile sinyal olmayacağı 

için kanalları bulamazsınız. 

 

Merkezi Uydu Sistemi Nasıl Çalışır? 

Merkezi uydu sistemi çalışma prensibine bakacak olursak öncelikle bu sistemde yer alan 

ekipmanlar çanak anten, santral (Lnb), tv uydusu kablosu, uydu santrali ve sat prizdir. 

Uydudan gelen verici dalgaları değişik çapta ve boyutlarda olan çanak anten tarafından 

Lnb’ye iletilmektedir. Santral Lnb, uydudan çanak antene gelen verici dalgalarını toplayarak 

uydu sinyalini merkezi uydu santraline, sinyali taşıma görevini üstelenen tv uydu kablosu ile 

ulaştırmaktadır. 

Sonrasında ise antenden gelen sinyaller uydu santralinde toplanmakta ve dairelerin her birine 

tv uydu kablosu yardımıyla ayrı ayrı sinyal yollamaktadır. Bu sayede de her daire santralden 

sat prize bağlanmış olan kablo ile aldığı sinyal sayesinde birbirinden bağımsız olarak uydu 

yayınlarını izleyebilmektedir.  

Türksattan gelen uydu sinyalleri merkezi uydu sistemine buradan da evlerimizdeki sat prizlere 

gelmektedir. Bizlerde dâhili veya harici receiver vasıtasıyla sat prize kablo takarak televizyon 

kanallarını izlemekteyiz. Yaptığımız tasarımı sat prize kablo olmadan direkt takarak uydudan 

gelen sinyalleri ev içerisinde dağıtmak olacaktır. Böylelikle televizyonu istediğimiz yere 

kablo olmadan monte edebileceğiz. Sat prizden alınacak sinyaller cihazımızın içerisindeki 

elektronik devreler ve kodlama sayesinde dönüştürülecektir. Bu dönüşüm gerçekleştikten 

sonra cihazımızın üzerinde bulunan antenler vasıtasıyla televizyon ile eşleşme yapılıp 

kanalları izleme olanağı sağlanacaktır. Enerjisini normal prizden alıp şarj olabilme özelliğine 

sahiptir.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Araştırmalarımız sonucu böyle bir ürünün yapılmadığını gördük. Sadece internet üzerinden 

televizyon kanallarına bağlantı yapıldığını tespit ettik. İnternetimizin veya smart 

televizyonumuz olmadığını düşünürsek internet üzerinden de televizyon kanallarını 

izlememiz mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı ürünümüz inovatif bir ürün olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz oldukça uygulanabilir bir projedir. Öncelikle üç boyutlu çizimini bilgisayar 

ortamında tasarladıktan sonra katı modellemesini yapıp alacağımız malzemeler ile 

kodlamasını yapacağımız arduino devremiz ile projenin uygulanabilirliğinin kolay olduğunu 

düşünüyoruz. Temel elektrik ve kodlama bilgisine sahip birisi tasarımımızı yapabilir. Ucuz 

olması sebebiyle seri üretime rahatlıkla geçilebilir ve kitlesel kullanıma sunulabilir. Kullanımı 

gayet kolay olan KUP cihazında oluşabilecek arıza durumunda ise aksaklıkların önüne 

geçebilmek için her ilde bu cihazların bakım ve onarımından sorumlu bir ekip kurulması, 

cihazın işlevselliği ve yararlılığını arttırarak uygulanabilir olmasını kolaylaştıracaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

       Proje Zaman 

Planlaması                       

     Ocak      Şubat      Mart      Nisan      Mayıs     Haziran      Temmuz      Ağustos       Eylül 

      Proje Tespiti                                        X X        

      Ön Değerlendirme 

Raporunun Yazılması 

  X X      

      Üç Boyutlu Tasarım 

Oluşturulması   

   X X     

     Detay Raporun 

     Yazılması 

          X       X    

      Sunum Hazırlığı, Yeni 

Tasarımın Yapılması 

                                                                                                                                                                   X       X X 

 

Tahmini Maliyet 

     Alt-Üst Kasa                  80 TL 

     Elektronik Devre Elemanları 

(    İşlemci,Kondansatör,Soğutucu,Bobin vb.) 

     30 TL 

     Aç-Kapa Anahtar      5 TL 

     4 Adet Vida      1 TL 

     2 Adet Anten      100 TL 

     Fiş Başlığı      5 TL 

     5 Adet Diyot Led      3 TL 

     Konnektör Anten Fişi      3 TL 

     TOPLAM MALİYET      227 TL 



7 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Proje fikrinin hedef kitlesi evlerinde televizyon kullanan bütün insanlardır. Hedef kitlemizi 

belirlememizdeki amacımız insanların hayatını kolaylaştırmak ve olası bir ev kazasını 

önlemeye çalışmaktır. 

 

9. Riskler 

Projemizin olası risklerinden bir tanesi konut içerisinde sinyallerin kablosuz dağıtılması 

sonucu radyasyon yayma durumu söz konusu olup olmayacağı araştırılıp belirlenmelidir. Söz 

konusu risk tespit edildiği taktirde gerekli çözüm yolları aranmalıdır. Diğer bir risk ise yeni 

yapılan sitelerin konutlarında duvara  monte edilen sat priz zemine yakın olduğu için küçük 

çocukların cihaza zarar vermesi veya küçük çocukların cihazdan zarar görmesi olabilir. Bu 

olumsuzluğun engelleyebilmek için sat prizlerin zeminden yüksek yerlere monte edilmesi 

gerekmektedir.  

10. Kaynaklar 

10.1.https://www.milleni.com.tr/blog/teknik/modem-

nedir#:~:text=Modem%2C%20bilgisayardan%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20diji

tal%20(say%C4%B1sal,bu%20%C5%9Fekilde%20bir%20i%C5%9Flem%20ger%C3%A

7ekle%C5%9Ftirilmektedir. 

10.2.https://www.turksat.com.tr/tr/uydu/turksat-uydu/uydularimiz 

10.3.https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_uydu 

10.4.https://bguvenlik.com/hizmetlerimiz/merkezi-tv-sistemleri 

10.5.https://uydugezegeni.com/merkezi-uydu-sistemi-nedir-nasil-calisir/ 

10.6.https://uydugezegeni.com/canak-anten-nedir-canak-anten-cesitleri-ozellikleri/ 

10.7.https://www.montajuyduservisi.com/proje/%E2%80%8Bdaire-ici-kablo-cogaltma-ve-

bolme-yapilir-mi-376 

10.8. https://www.netser.com.tr/tr/cozumlerimiz/merkezi-uydu-sistemi 

10.9. https://uydugezegeni.com/merkezi-uydu-sistemi-nedir-nasil-calisir/ 

10.10. https://hakanterman.com/teknoloji/Canak-Antenler-Nasil-Calisiyor/ 

10.11. https://www.fiberkablonet.com/blog/modem-nedir/ 

10.12. https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrksat#T%C3%BCrksat_5A 

10.13. https://www.gelgez.net/uydu-sistemi-nedir-uydu-sistemlerinin-calisma-prensipleri-

nelerdir/ 

10.14. https://www.youtube.com/watch?v=TgXfAxTIAtw 

10.15. https://www.youtube.com/watch?v=0mf4QW2LyY8 

https://www.milleni.com.tr/blog/teknik/modem-nedir#:~:text=Modem%2C%20bilgisayardan%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20dijital%20(say%C4%B1sal,bu%20%C5%9Fekilde%20bir%20i%C5%9Flem%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilmektedir
https://www.milleni.com.tr/blog/teknik/modem-nedir#:~:text=Modem%2C%20bilgisayardan%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20dijital%20(say%C4%B1sal,bu%20%C5%9Fekilde%20bir%20i%C5%9Flem%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilmektedir
https://www.milleni.com.tr/blog/teknik/modem-nedir#:~:text=Modem%2C%20bilgisayardan%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20dijital%20(say%C4%B1sal,bu%20%C5%9Fekilde%20bir%20i%C5%9Flem%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilmektedir
https://www.milleni.com.tr/blog/teknik/modem-nedir#:~:text=Modem%2C%20bilgisayardan%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20dijital%20(say%C4%B1sal,bu%20%C5%9Fekilde%20bir%20i%C5%9Flem%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilmektedir
https://www.turksat.com.tr/tr/uydu/turksat-uydu/uydularimiz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_uydu
https://bguvenlik.com/hizmetlerimiz/merkezi-tv-sistemleri
https://uydugezegeni.com/merkezi-uydu-sistemi-nedir-nasil-calisir/
https://uydugezegeni.com/canak-anten-nedir-canak-anten-cesitleri-ozellikleri/
https://www.montajuyduservisi.com/proje/%E2%80%8Bdaire-ici-kablo-cogaltma-ve-bolme-yapilir-mi-376
https://www.montajuyduservisi.com/proje/%E2%80%8Bdaire-ici-kablo-cogaltma-ve-bolme-yapilir-mi-376
https://www.netser.com.tr/tr/cozumlerimiz/merkezi-uydu-sistemi
https://uydugezegeni.com/merkezi-uydu-sistemi-nedir-nasil-calisir/
https://hakanterman.com/teknoloji/Canak-Antenler-Nasil-Calisiyor/
https://www.fiberkablonet.com/blog/modem-nedir/
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrksat#T%C3%BCrksat_5A
https://www.gelgez.net/uydu-sistemi-nedir-uydu-sistemlerinin-calisma-prensipleri-nelerdir/
https://www.gelgez.net/uydu-sistemi-nedir-uydu-sistemlerinin-calisma-prensipleri-nelerdir/
https://www.youtube.com/watch?v=TgXfAxTIAtw
https://www.youtube.com/watch?v=0mf4QW2LyY8

