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Son dönemlerde ülkemizde ve bölgemizde yaşanan 
gelişmelerin ‘güvenlik’ unsurunu ön plana  çıkardı. Bu 
noktadan hareketle Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 
otellerde fiziki güvenlik ve bilgi/veri güvenliği kapsamında 
bir dizi eğitim/panel düzenlemeye karar verdi. İlk panel olan  
“Güvenlik Risk Faktörleri ve Çözümleri” Intercontinental 
İstanbul Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Timur Bayındır: Güvenlik, 
turizmin önceliğidir

İşletmelerdeki güvenlik risklerini 
tespit etmek ve çözüm önerileri 
ile yeni teknolojiler hakkında bilgi 
aktarmak üzere Türkiye Otelciler 
Birliği (TÜROB); S4S Teknoloji 
Hizmetleri işbirliğiyle ve Intercon-
tinental İstanbul Hotel ev sahipli-
ğinde ‘Güvenlik Risk Faktörleri ve 
Çözümleri’ konulu panel düzen-
ledi. Güvenlik kapsamında, teknik 
ve fiziki güvenlik, bilgi ve veri 
güvenliği, kişisel verilerin korun-
ması ve mevzuat konularındaki 
toplantılar ise ilerleyen zaman-
larda periyodik olarak TÜROB 
tarafından organize edilecek. 

Açılış konuşmasını TÜROB Baş-
kanı Timur Bayındır’ın yaptığı pa-
nele konuşmacı olarak; S4S Tek-
noloji Hizmetleri’den Emre Eken, 
Honeywell’den Burak Demirbi-
lekliler, Hikvision’dan Aral Ekrem 
Uzun, Oncam’dan  Abdullah 
Doğanay, Dell Platinum Partner 
DESistem’den Serdar Gökçe, Al-
cad’dan Kemal Yer, S4S Teknoloji 
Hizmetleri’den lker Onier katıldı. 
Konuşmacılar sırasıyla; entegre 
bina güvenlik sistemleri, yangın 
ve güvenlik sistemleri, kamera ve 
güvenlik sistemleri, 360º kamera 
sistemleri, network sistemleri, IP 
TV sistemleri, sistemlerin bakım 
ve servisin önemi hakkında su-
num yaptı.  

Son dönemlerde ülkemizde ve bölge-
mizde yaşanan gelişmelerin güvenlik 
unsurunu turizm sektörünün önceliği 

olarak ortaya çıkardığını söyleyen TÜ-
ROB Başkanı Timur Bayındır, konuşma-

sına şöyle devam etti: “Otellerimizde 
fiziki güvenliğin yanı sıra bilgi ve veri 

güvenliği de dikkat etmememiz gere-
ken hassas noktalar arasında yer alıyor. 

Konu bu denli geniş olunca, güvenlik 
konusundaki etkinliklerimizi devam 

eden seriler halinde organize etmeyi 
kararlaştırdık. Güvenlik Risk Faktörleri 
ve Çözümleri panelinde ağırlıklı olarak 

teknik açıdan güvenlik unsurunu ele 
alacağız. Bilgi ve veri güvenliği, özel-
likle kişisel veriler ve mevzuat konu-
larındaki toplantılarımızı ise ilerleyen 
zamanlarda periyodik olarak gerçek-

leştireceğiz.”

İşletmelerin etkin hizmet vermesini 
engelleyebilecek güvenlik risk faktörle-

rinin belirlenmesi ve önlenmesi hak-
kında bilgi paylaşımında bulunmaya 
devam edeceklerini söyleyen Timur 

Bayındır: “Yaşanmış hikayeler, tehdit 
unsurları ve etkin çözümleri sizlere 

aktarabilmek üzere “S4S (ESFORES) 
Teknoloji Hizmetleri” ile iş birliği 

yaptık” dedi. Bayındır, konuşmasının 
sonunda programa ev sahipliğinden 

dolayı Intercontinental İstanbul Hotel 
Genel Müdürü Fatih Şenuslu’ya ve eki-

bine teşekkür etti. 
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ESSER by Honeywell
IQ8Quad Dedektörleri ve 
Adresli Alarm Cihazları
Günümüzde yaygın olarak kullanılan konvan-
siyonel (adressiz) alarm cihazları modüller 
aracılığı ile ya da direk yangın alarm paneli 
üzerinden aktif edilmektedir. Bu durumda 
modüllerden ya da panellerden konvansiyonel 
alarm cihazlarına çekilen kablo hatları, DIN 
VDE 0833-2 uyarınca monitor edilen hatlar 
olmak zorundadır. Aynı zamanda konvansi-
yonel alarm cihazları harici besleme gerektir-
mektedir. Bu harici beslemeler her ne kadar 
jenaratör veya kesintisiz güç kaynağı üzerin-
den yapılsa bile sadece konvansiyonel alarm 
cihazlarını besleyen güç kaynakları ve bu güç 
kaynaklarının içinde aküler olmalıdır.

ESSER by Honeywell’in esserbus-plus loop 
teknolojisi ile adresli alarm cihazları ve adresli 
alarm cihazlarına sahip dedektörleri direk ola-
rak loop hattından beslenebilmektedir. Loop 
hattı devamlı monitör edilen bir hattır ve bu 
hat enerji kesintisi durumunda panel içindeki 
akülerden beslenmeye devam etmektedir. 
Harici bir kablolama, harici bir güç kaynağı, 
akü üniteleri ve ilave montaj gerektirmemesi 
sebebiyle maliyet açısından konvansiyonel 
alarm cihazlarının kullanımından daha uygun 
olabilmektedir. Esserbus-plus loop hattın-
da kullanılan kablo iki damarlı yangın alarm 
kablosudur, dört damarlı kablo kullanılmasına 
gerek yoktur.

Buzzerlı Dedektörlere Karşı Sirenli 
Dedektörler:

Günümüzde maalesef buzzerlı dedektörler 
sirenli dedektörler ile bir tutulmaya çalışıl-
maktadır. Fakat buzzerlı dedektörler hiçbir 
zaman  sirenli dedektörlerin yerini alamaz-
lar. Buzzerlı dedektör uygulamalarında 
genelde en az 4 damar kablo kullanılır. 2 
damar haberleşme için kullanılırken diğer 
2 damar buzzerın enerjisi içindir. ESSER 
by Honeywell IQ8Quad sirenli dedektörleri 
enerjisini yine 2 damar loop kablosu üzerin-
den alır. 

Buzzerlı dedektörlerin 0,3 mt’deki ses çıkış 
değeri maksimum 85dB (Decibel) kadar-
dır. Normalde üretici firmaların her zaman 
için 1mt’deki ses çıkış değerlerini vermeleri 
gerekmektedir. 0,3mt’deki 85dB’lik değer  1 
mt’de daha düşük olacaktır. Fakat ESSER by 
Honeywell IQ8Quad dedektörünün 1mt’deki 
ses seviyesi 92dB’dir.

Buzzerlı dedektörlerin EN54-3 onayla-
rı yoktur. ESSER by Honeywell IQ8Quad 
dedektörlerin EN54-3 onayları vardır. Yani 
ESSER by Honeywell IQ8Quad dedektörleri 
EN54 normlarına göre sesli alarm cihazı 
olarak kullanılabilirler, buzzerlı dedektörler 
ise kullanılamazlar.

Buzzerlı dedektör uygulamalarında buzzer 
ünitesinin bağlı olduğu dedektör algılama 
yaptığında sadece o dedektöre bağlı olan 
buzzer öter. ESSER bby Honeywell IQ8Qu-
ad dedektör serisinde hangi dedektör 
algılama yaparsa yapsın veya bir kişi manuel 
olarak alarm butonun basarsa bassın; tüm 
dedektörleri aktif ettirebileceğiniz gibi, se-
naryoya bağlı olarak kat bazında da tahliye-
ler yapılabilmektedir. Örnek olarak çok katlı 
bir binayı alırsak; bina içerisinde bir buzzerlı  
dedektör algılama yaparsa, sadece algılama 
yapan dedektörün buzzerı öter. ESSER by 
Honeywell IQ8Quad dedektör serisinde bir 
dedektör algılama yaptığında, o dedektör 
hangi kattaysa önce o kattaki tüm sirenli 
dedektörler, daha sonra kademeli olarak 
diğer katlardaki sirenli dedektörler aktif 
ettirilebilir.

Algılama, Flaşör, Siren ve Konuşma 
özelliğine sahip IQ8Quad Dedektörler:

ESSER by Honeywell’in kullanmakta olduğu IQ8Quad 
serisi dedektörlerinde dört özellik tek bir kasa içerisin-
de yer almaktadır. Bu özelliklerden birincisi dedektö-
rün algılama yapmasıdır. Burada algılama fonksyionu 
sadece optik duman veya ESSER by Honeywell’in 
yanlış alarm gelme ihtimalinin olduğu ortamlarda 
kullandığı özel tip kombine O2T dedektörleri olabilir. 
Dedektörün ikinci özelliği ise uç tarafında bir adet 
flaşörün olmasıdır. Bu flaşör yangın esnasında aktif et-
tirilebilir ve 3600’den görülebilir. Dedektörün üçüncü 
özelliği, dedektöre entegre edilmiş (tabanda değil) 
siren olmasıdır. Dedektörün bir diğer fonksiyonu yine 
dedektöre entegre edilmiş konuşma mesajlarıdır. 
Her dedektörün içerisine 5 farklı mesaj 5 farklı dilde 
yüklenebilmektedir. Bu mesajlar yangın veya başka bir 
acil durumda tahliye mesajlarının yanı sıra, talimatlar 
için beklemede kalınması, test mesajı ve tehlike geçti 
mesajları olabilir. Dedektöre entegre edilebilecek diller 
toplam 40 dil arasından seçilebilir. Bu dillere ülke-
mizde veya çevre ülkelerde yaygınca kullanılabilecek 
Türkçe – İngilizce – Rusça – Arapça – Almanca gibi 
diller olabilir. Bir dedektör üzerinden birden fazla dil 
arka arkaya aktif ettirilebilir. Örnek olarak önce Türkçe 
sonra İngilizce anons gibi. Eğer standartta yer alan 
mesajlar veya diller haricinde mesajlar veya diller de-
dektöre yüklenmek istenirse; ses dosyalarının stüdyo 
kayıtları da dedektör içerisine entegre edilebilir.

ESSER by Honeywell’in IQ8Quad dedektörleri, ESSER 
by Hoenywell IQ8 dedektörlerinde de olduğu gibi 
kısa devre izolatörlüdür. Bu izolatör dedektörün kendi 
içerisine entegre edilmiştir, harici olarak dedektör 
tabanında yer almaz.

ESSER by Honeywell IQ8Quad dedektörlerin 
ilave özellikleri:

Aktif hale gelmiş ESSER by Honeywell IQ8Quad dedek-
törlerinin sirenleri aynı anda çalar, dedektörler aynı anda 
konuşmaya başlar ve aynı anda aynı mesajlar okunur. Bu 
durum tahliye esnasında mesajların anlaşılabilirliğini sağ-
lar. Ayrıca dedektörlerin flaşörleri sara hastaları düşünü-
lerek aynı anda çakar.
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OTELLERDE 
KAMERA GÜVENLİK 
SİSTEMLERİ                                                                          

Hikvision Türkiye İş Geliştirme Müdürü

Aral Ekrem UZUN
aral.uzun@hikvision.com

Yılda 30 Milyon turisti ağırlayan 
Türk turizm sektörü hiç şüphesiz 
ki ekonomimizin can damar-
larından biri. Ülkemizin çevre-
sinde artan güvenlik riskleri ve 
tehditler yurtiçinde de bir takım 
risklerin artmasına neden olmak-
tadır. Dolayısı ile otellerimizde 
kullanılan güvenlik sistemlerinin 
de çalışırlığı ve etkinliği önem 
kazanmıştır. 

Otellerde en sık karşılaşılan 
güvenlik risklerini hırsızlık, ço-
cuk kaçırma, odadan demirbaş 
çalınması, çanta/valiz hırsızlığı, 
yolsuzluk, mahremiyetin ihlali, 
personele yönelik tehditler ve 
terör tehdidi olarak sıralayabi-
liriz. Bu istenmeyen olayların 
yaşanması durumunda ölüm, 
yaralanma, yıkım, itibar kaybı, 
finansal zarar, bölge ve ülke 
turizminin olumsuz etkilenmesi 
gibi sonuçlar oluşabilmektedir. 
Dolayısı ile otellerde kullanılacak 
güvenlik sistem ve teknolojilerini  
profesyonel ekiplerle seçmek, ta-
sarlamak, yönetmek ve işletmek 
gerekmektedir.

Kullanılan elektronik güvenlik 
sistemleri arasında kuşkusuz en 
önemli ve etkin teknolojilerden 
biri Kamera Güvenlik Sistemi’dir. 
Doğru tasarlanmış bir kame-
ra güvenlik sistemi; tehditlerin 
önlenmesinde, adli olayların çö-
zülmesinde, iş güvenliğinin sağ-
lanmasında, verimin ve hizmet 
kalitesinin arttırılmasında kulla-
nılabilecektir. Kamera güvenlik 
sistemlerinin otelin farklı böl-
gelerinde etkin bir şekilde nasıl 
kullanılabileceğini inceleyelim

.

Araç Giriş&Çıkışı:

Özellikle artan terör tehdidi sebebiyle tesise giren araçların altı-
nın yüksek çözünürlüklü özel kameralar ile fotoğrafının oluşturul-
ması, operatörün şüpheli bir paket tespit etmemesi durumunda 
aracın tesis içine alınması sağlanmalıdır. Araçaltı görüntüsü, 
plaka tanıma kamerası ve aracın ve şoförün eşgalini saklayacak 
ayrı bir kameranın görüntüsü ile birlikte aynı veritabanında eşleş-
tirilerek saklanmalıdır.

Lobi:

Lobiden otele giriş yapan kişilerin eşgalleri net 
olarak kayıt altına alınmalı, danışma bankosu, bek-
leme holü, bagaj odası vb. yerler 7/24 kayıt altına 
alınmalıdır. Kayar kapı, döner kapı gibi noktalarda 
dışarıdan gelen ve camdan geçen aşırı güneş ışığı 
parlamaya yol açarak şahısların net görünmeme-
sine sebep olabilmektedir. Bu sebeple karşıdan bu 
noktalara bakan kameralarda mutlaka yüksek WDR 
(Wide Dynamic Range) değeri olan kameralar ter-
cih edilmelidir.

Koridorlar:

Misafir odalarının yer aldığı katlarda kameralar 
koridorları görüntüleyecek ancak mahremiyeti 
ihlal etmeden, oda içerilerini görüntülemeyecek 
açıda konumlandırılmalıdır. Privacy masking 
özelliği ile istenmeyen alanların maskelenmesi 
ve görüntülenememesi sağlanmalıdır. Çift sen-
sörlü kameralarla tek bir kamera ile iki koridorun 
birden görüntüsü kayıt edilirken, hem kablaj 
hem de kamera sayısı azaltılarak ekonomik ta-
sarruf sağlanabilir.

Otopark:

Günümüzde hızla ilerleyen akıllı otopark tekno-
lojileri ile otoparkta boş alan bulmak, parkettiği-
niz yeri görüntülemek ve en kısa sürede aracı-
nıza nasıl ulaşacağınızı görüntülemek mümkün 
olmaktadır. Yönlendirme lambaları ve bilgilen-
dirme kioskları ile otel müşterileri ve çalışanları 
için araçlarını park etmek ve park ettiği yere 
ulaşmak kolaylaşmıştır. Bunun yanısıra dolu-boş 
analizi sensör yerine kamera ile yapılarak oto-
parktaki her araç için 7/24 gözetim sağlanmak-
ta; hırsızlık, kaza gibi durumlarda olay kolaylıkla 
aydınlatılabilmektedir.

Otel Çevresi:

Çevre/Çit güvenliği yalnızca oteller değil tüm tesis 
ve binalar için çok kritiktir. Suçların %70’inin  gece 
karanlığında işlendiği bilinen bir istatistik sonu-
cudur. Gece tesise çevre duvarını aşarak girecek 
şahısların tespitinde; duvar/çit boyunca yerleştiril-
miş akıllı video analiz yeteneğine sahip kameralar 
ile sanal çit oluşturulmalı, bu hattı geçen kişi veya 
araçlar için kamera güvenlik sistemi alarm üretmeli 
ve güvenlik personelini doğru bölgeye hızla yön-
lendirerek olası tehditler anında önlenmelidir. Çevre 
güvenliğinde kullanılacak kameralar çit boyunca 
ölü alan bırakmayacak ve kameralar birbirilerinin de 
güvenliğini sağlayacak şekilde arka arkaya yerleş-
tirilmelidir. Bu kameralar harici koşullara dayanıklı 

olmalı, muhafazası, ayağı ve IR aydınlatması ile 
birlikte teslim edilmelidir. Çevresinde yoğun bitki 
örtüsü ya da deniz olan geniş araziye yayılmış 
otellerde termal kameralar kullanılarak kamera 
menzilleri arttırılabilir ve yüksek doğrulukla hare-
ket algılama alarmı verilmesi sağlanabilir.   
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BYOD, EN BÜYÜK 
PROBLEMİNİZ  
OLMAK  
ZORUNDA DEĞİL

HP Aruba Türkiye Ülke Müdürü 

ERSIN UYAR

Akıllı telefonlar ve diğer kişisel cihazlar artık 
neredeyse her kurumda bulunuyor, kullanıcı-
lar bunlarla herhangi bir yerden herhangi bir 
zamanda kurumsal ağa bağlanabiliyor. BT ve 
güvenlik yöneticilerinin geceleri uykularını kaçı-
ran şey;  mobil kullanıcılar, kullanıcı başına düşen 
birden fazla cihaz ve bu cihazlarla ulaşılabilecek 
kurumsal verilerdir. 

BYOD (Bring Your Own Device / Kendi Cihazını 
Getir) ve mobilite için güvenlik, yeni dijital işyer-
lerinin ağları söz konusu olduğunda, şimdi uzun 
konuşmaların nedeni olabilir. Mevcut müşterilerin 
en iyi uygulamalarına dayanan bu yazı, BYOD 
ortamında ağ güvenliğini güçlendirmek için ya-
pabileceğiniz sekiz şeyin altını çiziyor. 

Kullanıcılara ve Cihazlara Görev Atama 

Kullanıcılar birden fazla cihaz taşırlarken, or-
ganizasyon çapında kullanıcıların görevlerini 
standartlaştırmak ve sonra da cihazlara da görev 
atamak akıllıcadır. BT birimi tarafından özel bir 
amaçla verilen bir akıllı telefon, kişisel bir cihaz-
dan daha fazla erişim ayrıcalığı gerektirebilir. 
BT tarafından verilen bir dizüstü bilgisayar, akıllı 
telefonlardan ve tabletlerden daha farklı görev-
lere sahip olacaktır. Bunun avantajı, her cihaz 
türü veya görevi için farklı kurallar oluşturma 
olanağınızdır. Kullanıcı ve cihaz görevleri, aynı 
kullanıcı için cihaz tiplerine göre farklı ayrıcalık-
lar tanımlamanıza izin verir. Bir BT yöneticisinin, 
kurumsal kullanıma yönelik  bir dizüstü bilgisa-
yar ile anahtar ve denetleyici konfigürasyonlarını 
değiştirmesine izin verilebilir. Ancak aynı kişi, 
BYOD görevi atanmış bir tableti kullanarak has-
sas ağ ekipmanına erişemeyebilecektir. 

Cihaz Kategorileri Yaratmak için Profil 
Çıkarmayı Kullanın

Profili doğru bir şekilde çıkarılmış cihazlar, güvenli 
bir BYOD girişiminde planınızın önemli bir parçası 
olabilirler. Ortamınızda BYOD cihazlar arttıkça, bütün 
kullanıcılar işletim sisteminin son sürümlerini indirme 
konusunda pek gayretli olmayacaklardır. Burada, ki-
min iOS, kiminse Android, Chrome veya diğer işletim 
sistemlerinin hangi sürümlerini çalıştırdığını takip 
etmek isteyebilirsiniz. Yeni sürümler piyasaya çıktık-
ça bu veriler, kimlik doğrulamasında neden başarısız 
olunduğunu, sorun yaşayan cihaz türlerini ve daha 
fazlasını tanımlamanıza yardımcı olacak görünürlüğü 
sağlayacaktır. Bir konumun anlaşılması, eğer kurum 
çok üreticili bir ortamda çalışıyorsa, sorunun Wi-Fi 
ekipmanına özel olup olmadığını belirlemenize de 
yardımcı olabilir. 

Politikalarda Context Kullanın

Verileri yönetmek için, birden fazla kaynak kullan-
mak önemlidir. Veriler; kullanıcı rolü, cihaz profilleme, 
konum ve belirli bir kullanıcının cihazına verilen ve 
bunun bir BYOD olduğunu gösteren bir sertifikadan 
oluşabilir. Bunu yapmak üretkenliği, kullanılabilirliği 
ve güvenliği büyük ölçüde artırır. Bilinen verilerin 
kullanımına izin vererek, kullanıcıların politikaları 
atlatmak için yollar bulmalarını önleyebilirsiniz. Cihaz 
kategorilerinin kullanımı da araştırılmalıdır. Buradaki 
anafikir, büyük bir cihaz kategorisinde ayrıcalıkların 
uygulanması için yine contexten faydalanmaktır. Bir 
VPN üzerinden bağlanan tüm BYOD uç noktaları, 
ofiste bağlanırkenkinden farklı şekilde değerlendi-
rilebilir. Yazıcılar, oyun konsollarından veya Apple 
TV’lerden farklı olarak yönetilebilir.

Mobil Aplikasyonların 
Kullanımını Yönetme

İşletmelerin, akıllı telefonları, tabletleri, dizüstü 
bilgisayarları veya IOT cihazlarını ayırt edecek 
şekilde, kimin hangi cihazlardan özel veri tiplerine 
erişebileceğini belirleyen politikaları tanımlaması 
ve uygulaması gerekir. Etkili olabilmek için uygu-
lama, MDM/EMM,  bir politika yönetimi platformu 
ve güvenlik duvarlarına kadar yayılmalıdır.

Otomatikleştirme ve Basitleştirme

Otomasyon, hem başlangıçta alınan cihazlar hem 
de uyumlu olmayan cihazlarla harekete geçmek 
için gereklidir (örneğin bu cihazlar uyumlu olana 
kadar karantinaya alınabilirler). MDM / EMM çö-
zümleri, cihazlara erişim izni 
verilmeden önce uyumlu 
olmasını sağlamak için, 
cihazın durumunu bir NAC 
çözümüyle paylaşmalıdır. 
Yardım masası uygulamala-
rını SIEM ile entegre etmek, 
kullanıcı ve BT birimi için 
sorun çözümünde gelişmiş 
bir deneyim sağlayabilir. 
Uyumlu olmayan cihazların 
keşfedilmesini ve kullanı-
ma alınmasını otomatize 
ederek maliyetleri azaltabilir 
ve güvenlik durumunuzu 
iyileştirebilirsiniz. Bu, aynı 
zamanda akıllı telefonlar ve 
tabletler değiştirildiğinde 
kullanıcıların kendi cihaz-
larını tekrar kullanmalarına 
olanak tanır ve BT’nin ci-
hazın devreye alınması için 
harcayacağı zamanı azaltır.

Sertifikalarla Devam Edin – Şifrelerden 
Daha Güvenlidir

Kullanıcılar, şifrelerini genellikle çalınabilecek şe-
kilde bırakarak misafir ağlarına bağlanırlar ve bu 
da sertifikaları güvenli bir mobil cihaz dağıtımının 
temel taşı haline getirmektedir. BYOD için etkin 
dizin ve dahili PKI kullanımı en iyi uygulama de-
ğilken, kişisel cihazları desteklemek için kurulmuş 
olan bağımsız bir Sertifika Otoritesi (CA) tercih 
edilmektedir.

Sertifikaları iptal etmenin yanı sıra aynı zaman-
da dağıtım ve güncelleme yeteneğini içeren bir 
politika yönetimi çözümü araştırılmalıdır. Cihaz 
yönetimi uygulamasında MDM / EMM çözümü 
ile entegrasyon, ağ erişim politikası yönetimi 
çözümüne yatırım yapmadan önce mutlaka bir 
seçenek olmalıdır.

Herkes Mutlu Olsun – Basitleştirilmiş 
SSID’ler

Çoklu SSID’ler IT ve kullanıcılar için yaşamı zor-
laştırır. Etkili bir politika yönetiminin uygulanması 
ile, BYOD ve kurumlara ait cihazlar ortak SSID’lere 
bağlanabilirler. Kullanıcıların seçebileceği seçe-
nekleri azaltmak+, kullanıcı deneyimini basitleştirir 
ve BT’nin birden fazla yerde SSID’lerin bakımını 
sürdürmesini kolaylaştırır. SSID’lerin konsolidasyonu 
Wi-Fi performansını da artırabilir.

Güvenlik durumunuzu iyileştirmenin anahtarı, ortak 
SSID’leri kullansalar da IT’nin beklediği cihazların 
erişimini garantilemek için, rolleri, konumu ve politi-
ka uygulamanızı kullanma becerinizle ilgilidir. Kişisel 
cihazlar ortak bir 802.1X ağına bağlandığında BT, 
yalnızca istendiğinde internet erişimi sağlayabilir.

Yeni Nesil Çok Faktörlü 
Kimlik Doğrulamayı 
Düşünün (Multı-Factor 
Authentıcatıon / Mfa)

Bugünlerde, kurumsal veri 
erişimi genellikle akıllı tele-
fonlardan ve tabletlerden 
başlatılıyor. Bu cihazlar 
kolaylıkla paylaşıldığından, 
birçok BT uzmanı, bir ciha-
zın kullanıcısının gerçekten 
erişim isteyen kişi olduğun-
dan emin olmak için yeni 
MFA biçimlerini tercih ediyor. 
Kolayca kaybolan token üre-
ten cihazlar yerine, daha iyi 
bir yol var. Artık bir kullanıcı 
bir ağa bağlandığında veya 
bir uygulamayı açtığında BT, 
akıllı telefonunuzu  ve par-
mak izinizi taramak, bir selfie 

çekmek veya resim kütüphanesinden önceden 
belirlenmiş bir görüntüyü tıklamak kadar basit bir 
ikinci sorgulama getirebilir.

Sonuç

BYOD’un sürekli yükselişi kaçınılmazdır ve çok 
az sayıda kurumsal lider herhangi bir maliyeti 
olmadan yararlanabilecekleri bir mobil işgücünün 
üretkenlik kazanç fırsatını kaçırır. Ancak sağlam 
bir planınız yoksa, uzun vadeli hedeflerde şaşma 
kolaylaşır. Bu yazıda sunulan sekiz fikir, BYOD’a 
hazırlanırken BT’nin düşünmesi gereken bazı 
şeylerden sadece birkaçıdır. Nihayetinde, her şeyi 
bir araya getiren merkezi bir bileşen, gelişmiş bir 
politika yönetimi platformuyla başlar. Bu da, AAA 
servisleri, NAC, BYOD kullanımı ve case odaklı 
iyileştirme ile üçüncü parti entegrasyonunu içer-
mektedir.
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GÜVENLİKTE 
BAKIŞ AÇINIZI 
GENİŞLETİN

Oncam Ülke Müdürü

CEM YILDIZAK

Oncam, balıkgözü kamera lenslerinin güvenlik kame-
ralarında kullanılmasının mucididir. 2000’ li yılların 
başlarında iki Türk profesör tarafından geliştirilen 
teknik ile başlayan macera, Oncam’in yatırımcı olarak 
işin içine girmesi ve konuya inanması ile devam etmiş-
tir. 2006 yılında resmen kurulan şirket, 2009 yılında 
Türkiye ofisini açmıştır. Sektörüne alanında yön veren 
kurum, dünya genelinde 7 ofis ve 90’dan fazla çalışanı 
ile patentli balıkgözü görüntü doğrultma teknolojisi ile 
tasarladığı balıkgözü kameraları üretmektedir.

İlk yıllarda hiçbir üretici bu teknolojinin, dar açı-
lı kameraların yerini alabileceğini ve bu kameralara 
bir alternatif olabileceğini düşünmezken, Oncam 
sadece balıkgözü kamera ve teknolojilerine odak-
lanıp, yatırım yaparak alanında öncü ve lider 
bir kurum haline gelmiştir. Ürün grubunda 
sadece balıkgözü kameralar bulundurarak, 
balıkgözü ve geniş açı görme üzerine 
uzmanlaşmıştır. Patentli ve eşsiz balık 
gözü görüntü doğrultma teknolojisi 
ile en doğru görüntüyü kullanıcılarına 
sunmaktadır.

Birçok üreticinin ürün gamında kendi-
lerinin geliştirdiği veya ortak geliştirici-
lerin o markalar adına ürettikleri balıkgö-
zü kameralar yer almaktadır. Bu kameralar 
geniş açıları göstermekte başarılı olsalar da, 
balıkgözü görüntünün içinde görüntünün doğrul-
tularak, dar açılı kamera görüntüsü  oluşturması için 
Oncam uzmanlığı gerekmektedir. Balıkgözü lenslerin 
doğasında bulunan eğikliğin giderilmesi adına çok ile-
ri düzeyde bir matematik algoritması gerekmektedir. 
Bunun için de Bilkent Üniversitesi profesörleri tarafın-
dan icat edilen kodlar ve patentli teknoloji gereklidir.

Biz, ürettiğimiz balıkgözü kameralar ile bir işletmenin 
ihiyaç duyduğu her yerde ürünlerimizin kullanılabi-
leceğini öngörmekteyiz. Bu ifademizden diğer tipte 
(dar açılı, speed dome gibi) kameraları bir kenara 
koyup, sadece balıkgözü kamera kullanılmalı anlamı 
çıkmamalıdır. 

Yandaki ifade ettiğimiz özellikler 
doğrultusunda iyi kurgulanmış 
bir sistem; dar açılı, speed dome 
ve balıkgözü kameraların bera-
ber ve doğru bir reçete ile uygu-
lanması sonucunda ortaya çıkar. 
Bu sayede işletmelerin, verimli 
ve başarılı bir sistem kullanarak 
yüksek müşteri memnuniyeti 
duyması sağlanır. 

Her sistemin zayıflıkları bulun-
maktadır. Balıkgözü kameraların 
en zayıf noktası, digital zoom 
mantığında çalıştıkları için 
çözünürlükleridir. Kullanıcılar 
12MP veya 5MP sensör çözünür-
lüğünde aldıkları kameralarda, 
yakınlaştırma yaptıkları zaman 
sensör gözünün tamamı oranın-
da görüntü alacaklarını sanmak-
tadır. Halbuki gerçekte olacak 
olan toplam sensör çözünürlü-
ğünün alana bölünmesidir. Kaba 
bir hesapla, 12MP gücünde bir 
balıkgözü kamera 90’ar dere-
celik açılara 3MP gücünde bir 
kamera gibi bakar. Bu nedenle 
kameradan 15m uzakta bulunan 
bir kişinin yüzüne dijital zoom 
yaparak yüzünü tanımak imkan-
sızdır. Balıkgözü kameralar bu 
iş için tasarlanmamış ürünlerdir. 
Balıkgözü kameralar gördüğü 
alan içinde 15m uzakta bulunan 
kişinin yüzünü veya bir araç 
plakasını tanımlamak dışında, 
gerçekleşen olayın başlamasını, 
bitişini, kimlerin karıştığını, kaç 
kişinin olduğunu, koştular mı 
yürüdüler mi, ilk nasıl başladı, 
kim doğru söylüyor, kim yanıltı-
yor gibi diğer tüm bilgileri size 
söyler.İşletmelerinizde balıkgözü 
ve dar açılı kameraları doğru po-
zisyonlayarak sisteminizden çok 
yüksek verimler alabilirsiniz. Ala-
nında uzman entegratör firmalar 
ile çalışarak risk analizlerinizi 
yaptırıp kendinize; ‘Neyi, kim-
den, nasıl koruyorum?’ sorusunu 
sorarak gerçek ihtiyacınıza çok 
rahat ulaşabilirsiniz. 

Oncam balıkgözü güvenlik kameralarının 
işletmelere sağladığı faydalar

1- Bir bakışta durumsal farkındalık sağlayarak, operatörün 
önemli olan konuya odaklanmasını kolaylaştırır.

2- Kullanım yerlerine göre, projedeki kamera sayısını 
azaltarak, yapısal kablolama, network ekipmanı, izleme 
merkezi, monitör ve personel sayısı gibi bileşenlerde çok 
ciddi tasarruf sağlar. Doğru kurgulanan projelerde bu 
oranın %35’lere çıktığı görülmüştür.

3- Kamera sayısının azaltılmasına katkıda bulunurken, 
izleme yapılan alan miktarında yani kameraların kapsadığı 
alanda çok ciddi artış sağlar. Bu sayede daha az kamera 
ile daha geniş alan izlenebilir.

4- Olay oluştuktan sonra veya olay oluşurken, kamera 
açısını değiştirerek çok daha detaylı inceleme veya analiz 
şansı sağlar. Bir dar açılı kameranın kayıt açısını daha 
sonra değiştiremezsiniz. Örneğin; kapı girişine bakan bir 
kamera önünde oluşan bir olay, olay oluşurken kamera 
açısından çıkacak şekilde gelişir ise, bu kameranın açısını 

değiştirerek olayın tamamını kayıt altına alma-
nız neredeyse imkansızdır. Geniş bir alanı 

izlerken birden fazla kamerayı birbirlerini 
kapsayacak şekilde monte etmeniz 

gerekir. İzleme ve olay çözerken bu 
kameraların kayıtlarının ayrı olması 

senkronlama ve olayları birleş-
tirme problemini beraberinde 
getirir. Halbuki ortamda bir adet 
Oncam balıkgözü kameranız 
var ise çok hızlı şekilde olaylar 
aydınlığa kavuşturulabilir.

5- Balıkgözü kameraların mon-
tajları ve devreye almaları çok 

basittir. Dar açılı kameralar gibi; 
fokus, açı, derinlik, kadraj ayarları 

gerektirmez. Oncam kameraların-
da hareketli parça olmadığı için, en az 

bakım gerektiren kamera tipleri arasında yer 
alır. Bu sayede devreye alındıkları tarih itibariyle 

çok uzun süre hizmet vermeye devam ederler.
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Turizm ve otelcilik sektörü, rekabetin 
konfor, eğlence ve güvenlik ile ölçüldü-
ğü; kalite anlayışının müşteri konforuyla 
ve memnuniyetiyle eş anlamlı tutulduğu 

sektörlerden biri olarak, teknolojiye ve so-
runsuz altyapılara en çok ihtiyaç bulunan 
yapılardır. Bu nedenle otellerde kullanılan 

televizyon sistemleri, konfor artırıcı sis-
temlerin en başında gelmektedir.

Otel TV Sistemleri, 2 farklı şekilde kurul-
maktadırlar. Bunlardan birisi interaktif 

hizmetleri de içeren IPTV Sistemleri, di-
ğeri ise koaksiyel altyapı üzerinde çalışan 

SMATV (Headend) Sistemleridir.

2.SMATV (HEADEND) SİSTEMLER:

SMATV (Headend) sistemler, hemen her otelde kul-
lanılan ve yatırım maliyeti IPTV Sistemine göre daha 
düşük ve koaksiyel altyapı üzerine kurulan klasik TV 
sistemlerdir. Son beş yıl öncesi döneme kadar yapı-

lan headend sistemleri analog(PAL/BG) olarak kurul-
maktaydı. Fakat TV yayın teknolojisindeki gelişmeler, 
dijital platformların ve uydu TV kanallarının artışı, HD 

TV yayınlarının ortaya çıkışı, televizyon cihazlarının 
büyük, geniş ekranlı üretilmesi; artık mevcut durum-
daki bu analog headend sistemini gelişen ihtiyaçlara 

göre yetersiz kılmıştır.

Bu yüzden, artık QAM modülasyon tekniği ile yapılan 
ve dijital yayın teknolojisini kullanarak DVB-C (Digi-
tal Video Broadcasting Cable) diye bilinen headend 

sistemler tercih edilmektedir. Bu sistem ile;

-Analog Headend sistemi yayın dağıtımda RF band 
kapasitesinde sağlıklı olarak maksimum 80 TV 

kanalı tesisata dağıtılırken, bu sayı dijital merkezi 
uydu sistemleri(QAM) ile  seçilen uydu paketlerine 

(transponder) bağlı olarak yaklaşık 300-400 TV 
kanalı civarına çıkabilmektedir.

- QAM sistemlerde yayınlar dijital formatta olduğu 
için, görüntülerde dağılma ve bozulma söz konusu 

olmayıp, ayrıca QAM sistemler ile HD (yüksek çözü-
nürlüklü) yayınları da izlemek mümkün  

hale gelmiştir.

- Yer gereksinimi bakımından da; eski tip analog 
(modülatör+receiver) sistemlerine göre yer (hacim) 

tasarrufu imkanı da vermektedir.

-Gelişen teknoloji ile artık headend yayınların fiber 
optik omurga üzerinden de uzun mesafelerde dağıtı-

mı çok kolay hale gelmiştir.

-Ayrıca Digitürk, D Smart, Tivibu gibi şifreli platform 
yayınları da,  ilgili platformdan temin edilen Kart-mo-

dül ile QAM transmodülatörler üzerinden kolaylıkla 
çözülüp dağıtılabilmektedir.

1.IPTV+İNTERKATİF SİSTEMLER:

Otellerde geniş kullanım alanı bulan IPTV 
sistemleri, özellikle 4 ve 5 yıldızlı şehir 
otellerinde daha çok tercih edilmekte-
dir. IPTV (Internet Protocol Television), 

uydudan alınan TV yayınlarının kullanıcı-
lara, network altyapısı üzerinden dağıtı-
mı yapılan sistemlerin genel adıdır. IPTV 
sisteminde, otel içerisinde izlenilecek TV 
yayınları çanak antenler vasıtası ile uydu 

antenlerinden alınır. Bu uydular birden çok 
olabilmekle beraber şifreli veya şifresiz ya-
yın yapan tüm uydu kanalları IP Streamer 

cihazları ile network sistemi üzerinden 
dağıtılabilmektedir.  Ayrıca sistem merke-
zine konulan server ile de IPTV sistemine 

interaktif  özellikler de eklenerek kullanıcı-
lara TV hizmetinin yanı sıra birçok hizmet 

sunulabilmektedir.

Müşteriler/kullanıcılar odalarında 
bulunan set top box (STB) alıcılar 
sayesinde televizyonlarından network 
üzerinden dağıtılan bu içeriğe ulaşırlar. 
Yeni nesil otel televizyonlarında (LG, 
Samsung) dahili STB bulunmakta olup, 
harici STB kullanmaya da gerek kalma-
maktadır.  

Bu sistem kullanıcılara birçok hizmet/
özellik sunmaktadır;-

-Müşteriler profillerine göre kanal ve 
içerik paketleri oluşturabilir, yönetim 
panelinden kişiye özel dil, kanal listesi 
ve içerik yönetimi yapabilir.

- Otel işletmesi müşterilerine içerik 
(film, müzik, albüm) satışı yapabilir. 
Satılan her içeriğin satış birim fiyatını 
belirlemekte otel serbesttir.

- Misafirlere “Hoş Geldiniz, Otel Tanıtı-
mı, Şehir Bilgileri” vb. hizmetler sunu-
labilir.

- Resepsiyondan odaya veya gruba 
özel mesaj gönderilebilir.

- Müşteri otelde kaldığı sürece TV üze-
rinden faturasını görüntüleyebilir.

- Müşteri, lobide bekleme yapmadan 
TV üzerinden check-out yapabilir.

- Otel hizmetleri tanıtılabilir.(Restau-
rant,Spa,Fitness vb)

- Oda bakım ekibi TV üzerinden resep-
siyon veya oda servisine odada bulu-
nan  kayıp ve bozuk eşyaları bildirebilir.

- Oda numarası tuşlayarak içerik satın 
alma yerine özel şifre ile birlikte aileler 
çocukların  istem dışı satın almalarını 
engelleyebilir.

- Konuklar için önceden tanımlanmış 
internet servisleri vardır: Haberler, 
Hava Durumu, Döviz Alış Satış vb bilgi-
lere ulaşılabilir.

  IPTV Sistemin yapılandırılması ve 
işletmesi kolaydır. Otel yerel ağında 
bulunan herhangi bir bilgisayardan 
erişilebilen yönetim paneli sayesinde, 
çalışanlar kolayca istenilen verileri gire-
bilir ve sistemi yönetebilir. Kullanıcılara 
yetki sınırlaması yaparak, herkesin her 
veriye ulaşması kısıtlanabilmektedir.
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Periyodik bakım ve servis hizmetleri, güvenlik 
sistemlerinin senaryolarına uygun bir şekilde 
işlemesini sağlamak adına yapılması gereken bir 
zorunluluktur. Sistemlere ait cihazların ihtiyaç 
olduğunda veya periyodik olarak gözlenmesi 
ile fiziksel olarak müdahale edilerek çalışması-
na engel durumların önlenmesi ve onarımının 
yapılması gereklidir. Güvenlik sistemleri, içerdik-
leri cihazların yapıları gereği bakıma gereksinim 
duyan sistemlerdir. Sistemde kullanılan cihazların 
yapısal durumları gereği ve ürün kalitesine bağlı 
olarak çevresel koşullardan (toz, nem, kirlenme ve 
hava hareketleri) dolayı sistemin performansında 
zamanla azalma olabilecektir. Belli zaman aralık-
larında test veya onarım çalışmaları ile sistemin 
çalışması ve işleyiş senaryosu incelenerek gerekli 
bakım ve onarım çalışları yapılmalıdır. Bu gerek-
lilik hem TS CEN/TS54-14 standardında hem de 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönet-
melik’te zorunlu tutulmuştur.

YASAL SORUMLULUKLARINIZI VE 
RİSKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Yaşanacak bir yangın ile oluşacak can ve mal 
kayıplarına karşılık yönetmeliklere göre bina 
sahibinden işletmecisine kadar kişilerin çeşitli 
sorumlulukları vardır. Binaların yangından korun-
ması yönetmeliğinin 2007/12397 Madde 6 (3) hü-
kümlerine uyulmaması sebebiyle meydana gelen 
yangın hasarlarından dolayı;

- Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, işveren ve 
işveren temsilcileri,

- Tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli 
mimar ve mühendisler,

- Yapı denetimi kuruluşları,

- Müteahhitler, imalatçılar ve danışmanları, kusur-
larına göre sorumludur

Diğer bir yönetmeliğe göre meydana gelen yan-
gın hasarlarından dolayı can kaybı yaşanırsa, TCK 
383 Meslekte sanatta acemilikten ölüme sebebi-

yet verme yönetmeliğine göre; bir kimse tedbir-
sizlik veya dikkatsizlik veya sanat ve meslekte 
tecrübesizlik veya nizam ve emir ve kaidelere 
riayetsizlik neticesi olarak bir yangına veya infila-
ka veya batmağa ve deniz kazasına veya umumi 
bir tehlikeyi muntazamın tahribata ve musibetlere 
sebebiyet verirse otuz aya kadar hapse ve yüz li-
raya kadar ağır cezaya taktiye mahkûm olur. Eğer 
bu fiilden bir şahsın hayatınca tehlike hasıl olursa 
altı aydan beş seneye kadar hapse ve elli liradan 
yüz elli liraya kadar ağır cezayı nakdîye bundan 
ölüm vukua gelirse beş seneden fazla olmamak 
üzere ağır hapse ve yüz liradan beş yüz liraya 
kadar ağır cezayı nakdîye mahkûm olur.

 
PERİYODİK BAKIM VE SERVİS NASIL 
YAPILMALIDIR?

Yangın algılama ve diğer güvenlik sistemlerinde 
en iyi sonucu almak için periyodik bakım yapıl-
ması şarttır. Sistemlerin düzenli ve sürekli çalış-
masının en önemli unsuru olan periyodik bakım-
ların, sistemleri online izlemesi ile arıza olasılığı 
çok azalmaktadır. TS CEN/TS54-14 standardında 
istenilen yönetmelik, yapılması zorunlu tutulan 
bakım ve onarım için periyodik bakımları işaret 
etmektedir. Periyodik bakım koruyucu bir bakım 
olup oluşabilecek arızaların önceden saptanarak 
önlenmesini amaçlamaktadır. Test sonucu değiş-
mesi gereken parçalar ve/veya cihazlar değiştirilir. 
Cihazların ve sistemin performansları incelenir. 
Tesisat durumu denetlenir. Mimari yapının güncel 
haline göre uygunluk durumu kontrol edilir.

TS CEN/TS54-14 Yangın Algılama ve Alarm 
Sistemleri, yapılması gereken işlemler ve bakım 
sıklıkları ayrı ayrı belirtilmiştir;

- Teknik personel tarafından günlük kontroller, kul-
lanıcının kendi başına yapabileceği basit kontrol-
leri içermektedir. Bu durumlarda teknik personelin 
eğitimli olması çok önemlidir. Personelin yapacağı 
bir hata mal ve can kayıplarına yol açacağı gibi 
mahkûm olmaya kadar cezai şartları vardır.

- Aylık yapılması gereken kont-
roller ise, sistemlerin elekt-
rik kesintisi gibi durumlarda 
çalışmaya devam etmesi için 
güç kaynağı testi, arıza göster-
gelerinin izlenmesi gibi konuları 
içermektedir. Bu tür kontroller 
teknik personellerin sorumlu-
luğunda olacağı gibi periyodik 
bakım hizmeti alınabilecek 
firma kontrolünde yapılabilmek-
tedir. Bu kontrolleri periyodik 
bakım hizmeti alacağınız firma 
üzerinden yaparsanız teknik 
personellerin üzerindeki sorum-
lulukları hafifletmiş olursunuz.

- Aylık olarak ya da 3 aylık 
periyotlarda yapılması gereken 
testler ise; sistem senaryolarının 
kontrolü, kontrol ve gösterge 
tertibatının kontrolü, kontrol ve 
izleme fonksiyonlarının testi, 
yapısal değişimlerin incelenme-
si gibi işlemleri içermektedir. 
Bu işlemleri periyodik bakım 
anlaşması yapacağınız firmanın 
yaparak, rapor altına alması 
gereklidir.
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PERİYODİK BAKIM VE  
SERVİS MALİYETLERİNİ 
NASIL YÖNETEBİLİRSİNİZ?

Günümüzde satış sonrası hizmet 

alabilmek çok kolay değildir. Bu 

hizmeti veren firmaların yük-

sek maliyetleri sebebiyle vermiş 

olduğu hizmetlerde memnuniyet 

oranları düşüktür. S4S Teknoloji 

Hizmetleri, sadece ürün sağlayan 

yapıdan sıyrılarak satış sonra-

sı vermiş olduğu hizmetler ile 

sektörde ‘emsal’ gösterilecek bir 

konuma ulaşmayı hedeflemekte-

dir. Konusunda uzman iş ortakları-

mızın deneyimli destek ve danış-

man ekipleri ile birlikte çalışarak, 

müşterilerimizin destek ihtiyacına 

ekonomik şekilde yanıt verebilen 

geniş bir hizmet ağı sunuyoruz. 

Bu sistem ile periyodik bakım 

anlaşması yaptığımız firmaların 

işletmelerine en uygun paketi 

seçmeleri için alternatifli paket 

seçenekleri sunuyoruz.

İhtiyaçlarına özel hazırlanan 

bakım ve servis hizmetleri ile 

işletmeler tehdit unsurlarına karşı, 

yasalar karşısında koruma altına 

alınmış olurlar. Teknik personeller 

için hazırladığımız eğitimler saye-

sinde, iş gücü verimliliği artar. İş-

letmeler sistemlerin etkinliğinden 

ve sürekli değişen tehdit unsur-

larıyla başa çıkmaya yönelik yeni 

çözümlerden haberdar olurlar. Bu 

sayede etkin ve güncel hizmet 

veren işletmeler müşteri mem-

nuniyetini sağlarlar. Kuracağımız 

izleme sistemleri ile sistemlerin 

etkinliğini 7/24 online olarak takip 

edebilirler.
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