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Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), haberleşme teknolojileri sektöründeki 
paydaşları bir araya getirerek; ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli 
ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve 
uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştir-
dikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet 
sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla kuruldu.

Sektörün gelişmesi ve ileriye dönük hedefl erinin belirlenmesi için işbirlikleri kuracak, or-
tak projeler yapacak olan Küme, üyelerinin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği sağlamak 
için yeni teknoloji araştırmaları, kurumsallaşma, fi nans yönetimi, kalite yönetimi, maliyet 
yönetimi süreç yönetimi gibi konularda onlara çok çeşitli olanaklar sunacaktır. ‘Yerlilik ve 
millilik’ ilkeleriyle bezeli bir mantıkla çalışacak HTK, günümüzde paradan daha değerli 
bilgi altyapısını, ülkemiz çıkarlarına uygun yönlendirmeyi amaçlamaktadır.
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Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri, eko-
nomik ve sosyal gelişmeyi hızlandıran para-
metreler olarak gösteriliyor. 

Telekomünikasyon alanında son yıllarda ger-
çekleşen teknolojik hareketlilik artarak devam ederken, 
büyüyen ve gelişen ülkemizde de ihtiyaçlar büyük çap-
lı yatırımları gündeme getirdi. Yatırımların boyutları 
önemli rakamlara karşılık geliyor. 

Türkiye’nin birçok sektörde yaşadığı kronik engellerden 
biri de bu alanda kendini gösteriyor. Elektronik ve ha-
berleşme, her yıl milyarlarca Türk Lirası’nın yurtdışına 
akıtıldığı ithalata dayalı sektörlerden.

2015, ülkemizin elektronik ve haberleşme sektörünün, 
dolayısıyla bilişim sektörünün gelişimi açısından dönüm 
noktası olarak kabul edilen bir yıl oldu. Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Kurumu; 4.5G (IMT-Advanced) hizmetle-
rine ilişkin yetkilendirmeleri gerçekleştirdi. Yetkilendir-
me, bir imzanın çok ötesinde; ülkemizin hedefl eri çerçe-
vesinde elektronik haberleşme altyapısının kurulumunda 
yerli ve milli kaynakların da zorunlu olarak kullanılması-
na yönelik stratejik adımları beraberinde getirdi. 

İşletmeciler, donanım ve yazılım yatırımlarında; en az 
yüzde 10’unu Türkiye’de ürün veya sistem geliştirmek 
üzere kurulmuş olan KOBİ’ler tarafından Türkiye’de 
üretilen ürünlerden, 27.10.2015 tarihinden itibaren ise en 
az yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 45’ini yerli malı olduğu 
belirlenen ürünlerden sağlamakla yükümlü oldular. 

Türkiye’yi, teknolojiyi tüketmenin yanında üreten ülke 
olma hedefi ne doğru yaklaştıran bir karar olan bu imza; 
savunma sanayii, enerji, sağlık kadar önemli bir alan ola-
rak değerlendirilen haberleşmede hem kullanıcılar hem 
de sanayimiz açısından yeni bir dönemin habercisi oldu. 

Kısa sürede kabul gören 4.5G hizmeti önemli bir abone 
sayısına ulaştı. Yerli sanayiye aralanan kapının sonu-
na kadar açılması için çizilen yol haritası; tasarlayan ve 
üreten KOBİ’lere gelecek planlarını yeniden düzenleme, 
hedefl erini büyütme fırsatı tanıdı. 

Ancak, sözleşmenin imzalanmasının ardından geçen bir 
yıllık süreçte, yerli ürün kullanımına ilişkin beklenen 
performansın yakalanamadığı yönünde endişeler ortaya 
çıktı. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yet-
kilendirme Belgesi İmza Töreni’nde, kendisini asıl heye-

canlandıran hususun 4,5 G ihalesini kazanan şirketlere, 
şebekelerini inşa ederken yerli ürün kullanma zorunlulu-
ğunun getirilmesi olduğunu söylemişti. Sayın Cumhur-
başkanımız, tarihe geçecek şu görüşleri de paylaşmıştı: 
“Milli olmadığınız, yerli olmadığınız sürece bu ülkenin 
bu kalkınma sürecine destek vermediğiniz sürece ‘Ben 
vatanseverim’ diyemezsiniz. Vatanseverlik birlik bera-
berlik ve dayanışma ile ortaya çıkar.”

“Nerede birlik, orda dirlik.” sözünün, KOBİ’ler başta ol-
mak üzere günümüzün çetin rekabet koşullarında sanayi-
miz açısından en güzel karşılığı ‘kümelenme’ kavramın-
da vücut buluyor. 

Bu yaklaşım 4.5G yetkilendirmesiyle birlikte haberleş-
me teknolojilerinde benzer bir ‘birlik’ için anlayışına yol 
açtı. Türkiye'nin telekomünikasyon ve bilişim alanında 
teknoloji oluşturmasına katkı sağlaması ve elektronik 
haberleşme alanında milli ürünlerini üretmesi amacıyla 
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü himayesinde 
ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eşgüdü-
münde Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi kuruldu.

Bilgi teknolojileri ve haberleşme sektöründe Türk mar-
kaları ile varlığımızı ispatlamak ve saha olmaktan çıkıp 
oyuncu olmak; savunma sanayiinde gösterdiğimiz başarı 
hikayesini bu alanda da gerçekleştirmek amacıyla çalış-
malarına başlayan Küme tüm Türkiye’yi kapsayacak. 

Türkiye’de gerçek anlamda üretim yapan yazılım ve/
veya donanım şirketleri, Ar-Ge yapan şirketler ve ensti-
tüler ile üniversiteler, teknokentler, sektörel sivil toplum 
kuruluşları, kalkınma ajansları, sanayi odaları, organize 
sanayi bölgeleri, ihracatçı birlikleri, kamu kurum ve ku-
ruluşları kümenin üyeleri arasında yer alıyor. 

Küresel pazar büyüklüğü inanılmaz bir şekilde gün geç-
tikçe ‘devleşen’ bilgi teknolojileri ve haberleşme sektö-
ründe; Türk markaları ile varlığımızı ispatlamak ve saha 
olmaktan çıkıp oyuncu olmak için savunma sanayiinde 
gösterdiğimiz başarı hikayesini bu alanda da gerçekleş-
tirmek ve üreten, dünyaya satan konuma gelmeye, milli 
düşünmeye ve bu noktada milli duruşa mecburuz.

Her şey daha güçlü bir Türkiye için. 

Ülkemiz, 4.5 G ile başlayan önemli süreçte daha fazla za-
man kaybedemez. 

Milli düşünmeye mecburuz

"Türkiye’yi, teknolojiyi tüketmenin 
yanında üreten ülke olma hedefine 
doğru yaklaştıran önemli bir karar 
olan bu imza, savunma sanayii, 
enerji, sağlık kadar önemli bir 
sektör olan haberleşmede hem 
kullanıcılar hem de sanayimiz 
açısından yeni bir dönemin 
kapısını araladı. Yerli sanayiye 
aralanan kapının sonuna kadar 
açılması için çizilen yol haritası; 
sektöre yönelik tasarlayan ve 
üreten KOBİ’lere de gelecek 
planlarını yeniden düzenleme, 
hedeflerini büyütme fırsatı tanıdı."

Korhan GÜMÜŞTEKİN

OSTİM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
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Dumandan, güvercinden, telgrafı bulan 
Morse’dan ve telefonu bulan Bell’den dan baş-
layan haberleşme teknolojileri maceramız cep 
telefonu, internet, nesnelerin interneti ile ina-

nılmaz bir hıza erişti. Görünen o ki bizi farklı bir çağa 
doğru itiyor. Bu hıza ayak uydurmak isteyen kullanıcılar 
daha fazla talepkar davrandıkça haberleşme servisi veren 
fi rmalar talepleri karşılamakta zorlanıyorlar. 

Bu hıza en az ayak uydurabilenler de ne yazık ki sektör-
de yer alan KOBİ’ler. Haberleşme Teknolojileri Küme-
lenmesi bu hızı istenen noktaya taşıyacak bir birliktelik 
olarak kuruldu.

Haberleşme, doğal bir ihtiyaç haline geldikçe pazarı da 
kullanıcı sayısına göre ciddi bir büyüme göstermiştir. 
Pazarın önemli bir oyuncusu olarak KOBİ’lerimizin sek-
tördeki sürdürülebilir rekabet gücünü artırmak, yetenek-
lerini geliştirmek ancak işbirlikteliklerinin doğru model-
lenmesiyle gerçekleşecektir. 

Kümelenme olmadan teknoloji
ticarileşme oranı düşüktür
Sektörün teknoloji hızı sürekli araştırma ve geliştirme-
yi, pazara sunma süresinin en aza indirilmesini, bilgi ve 
birikimin inovasyon ve ürüne dönüştürülmesini gerek-
tirmektedir. Üniversitelerde geliştirilen teknik bilginin 
KOBİ’ler tarafından ticarileştirilmesi özellikle haberleş-
me teknolojileri gibi bir sektörde neredeyse bir zorunlu-
luktur. 

Her ne kadar Teknoloji Transfer Ofi sleri böyle bir amaca 
hizmet etse de; kümelenmeler olmadan sektör paydaşla-
rının iş birliği - güç birliği hedefl erinde geniş katılımlar-
la bir araya gelmesi ve teknoloji ticarileşme oranı düşük 
olmaktadır. Bu, KOBi’lerin pazarı algılama ve reaksiyon 
geliştirmesini güçleştirmektedir. 

Kamu kuruluşları, KOBİ, üniversiteler, sivil toplum ku-
ruluşları gibi sektörün farklı kanatlardan gelen paydaşları 
küme yapısının amaçlarına hizmet eder şekilde çalışma-
sını sağlamaktadır. Küme çalışmaları yoluyla bir taraftan 
teknoloji ticarileştirilirken diğer taraftan da sertifi kas-
yon, ilgili standartların oluşturulması, test altyapıları gibi 
kamu tarafının takip ettiği kısımlar da birlikte irdelene-
bilmektedir. 

Dışa bağımlı altyapı sürdürülebilir değildir
Haberleşme teknolojilerini oluşturan donanım, yazılım 
ve altyapı bileşenleri; yerli imkanlarla ve milli bir bakış 
açısı ve bilinçli bir yaklaşımla gerçekleştirilebilecektir. 
Bilginin en büyük güç ve değer olduğu günümüzde onun 
otoyolu kabul edilen haberleşme teknolojilerinde komuta 
ve kontrolün yerel kaynaklarla sağlanması ülkemizin ge-
leceği için stratejik bir öneme haizdir. 

Bilgimizin akışının sağlamlığı kadar kontrolünün de kim-
de olduğu önemlidir. Haberleşme altyapısının bileşenleri-
ni yerel olarak kontrol edemiyorsak bu yöndeki kaçaklara 
ve nedenlerine de hakim olmamız mümkün olmayacak-
tır. Bilgi ve birikim katma değerli imalatın da ana cevher-
leri olduğunda göre bu cevherin doğru işlenebilmesi için 
güvenli bir haberleşme altyapısı zorunluluktur. Güvenli 
haberleşme altyapısı ise donanımıyla yazılımıyla üzerin-
de hakimiyet sağlanmış bir durumda olmalıdır. Kritik un-
surları dışa bağımlı bir haberleşme altyapısında güvenlik 
ve sürdürülebilirlikten söz etmek imkansızdır. 

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi dışa bağımlılığı 
azaltmak, yerli teknolojileri geliştirmek, KOBİ’lerin sek-
tördeki paylarını artırmak yanında 7’den 70‘e hepimizin 
geleceğini güvence altına almak amacıyla kurulmuştur. 
Bu yöndeki işlevini de en iyi şekilde gerçekleştireceğine 
ve başarılı olacağına en ufak bir şüphe duymadan, des-
teklenmeyi de hak etmektedir. Hayırlı uğurlu olsun.

Haberleşme teknolojileri 
7’den 70’e hepimizin geleceği

“Bilgi ve birikim katma değerli 
imalatın da ana cevherleri 
olduğunda göre bu cevherin 
doğru işlenebilmesi için güvenli bir 
haberleşme altyapısı zorunluluktur. 
Güvenli haberleşme altyapısı ise 
donanımıyla yazılımıyla üzerinde 
hakimiyet sağlanmış bir durumda 
olmalıdır." Onat TOTUK

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü

Haberleşme deyince aklınıza ne geliyor? Mobil 
veya sabit telefonlar, posta, internet, e-posta, radyo, 
televizyon değil mi? Bir de bu işin endüstriyel kısmı 
var. Endüstriyel haberleşme teknolojiyi çağ atlatan 
kısım. Çünkü artık insanların haberleşmesinden çok 
makinelerin haberleşmesine yönleniyoruz. Endüstri 4.0 
da bu temeller üzerine kuruluyor. 

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi olarak 
adlandırılan hareket, siber dünyadan yeni teknolojilerle 
fi ziksel dünyadan geleneksel üretim sistemlerinin 
birleştirilerek endüstriyel değer zinciri oluşturmak üzere 
tam entegrasyonu olarak tanımlanıyor. Bu tanımın içinde 
Sosyal Makinalar, Küresel Tesisler, Artırılmış İşleticiler, 
Akıllı Ürünler, Sanal Üretimler gibi birbirinden yeni 
birbirinden ilginç kavramlar var. İşbirlikçi bir etkileşim 
içerisinde çalışan sistemlerin gerçekleştirilebilmesi için 
de bu kavramları hayata geçirmek gerekiyor. 

Sosyal insan denince bir şeyler anlıyoruz da sosyal 
makinalar deyince ne anlamalıyız? Tanım şöyle: 
insana ihtiyaç duymadan birbirleriyle iletişim içinde 
olan (konuşan) makinalara sosyal makinalar deniyor. 

Makinalar neden birbirleriyle konuşmaya gerek 
duyuyor? Aynı insanlar gibi meramını anlatmak için! ‘Ya 
benim işim bitti’ diyecek veya ’Ben bozuldum’ diyecek 
veya ‘Acıktım yağ ihtiyacım var’ diyecek. İşte burada 
haberleşme teknolojilerinin sanayi ile ilgili kısmı devreye 
giriyor ve yeni bir iletişim altyapısı ve şekli ihtiyacı 
ortaya çıkıyor. Endüstriyel haberleşme standartları bu 
altyapının yolu. 

Sanayileşen bir ülke ve toplum için haberleşme 
teknolojileri olmazsa olmaz. Yeni endüstri devrimini 
ilerleme ve gelişme aracı olarak kullanmak istiyorsak 
haberleşme teknolojilerinin önemini unutmamak 
ona gereken önemi vermek zorundayız. Haberleşme 
altyapısının yerli ve milli olması endüstriyel alanda 
geliştirdiğimiz bilgilerin çalınmasını engelleyeceği gibi 
uzaktan kontrol ve izleme sayesinde istemediğimiz kişi 
ve kurumların sistemlerimize müdahalesini de kontrol 
altına almak açısından kritik olacaktır. Haberleşmede 
sadece insanlar yok; makinalar, fabrikalar ve sistemler 
de var. Bunu da unutmadan iletişimimizde kontrolü 
kaybetmemekte fayda var. 

HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ VE ENDÜSTRİ 4.0

Kaynak: Bosch Connected World Blog
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Bugün bunu tüm dünya dile getiriyor. Artık ken-
dinden emin ve gücüne inanan bambaşka bir 
Türkiye var. Ekonomisiyle, iç ve dış politika-
sıyla, bölgesinde liderliğe oynayan bir Türki-

ye. Gelişen değişen dünyaya ayak uyduran bir Türki-
ye. Sorumlusu olduğum ulaşım ve iletişim altyapısıyla 
geleceğe taşınmış bir Türkiye. Ulaştırma altyapısı ka-
rayoluyla, demiryoluyla, denizyoluyla, havayoluyla ve 
lojistik merkezlerle bir bütün olarak yeniden planlanmış 
bir Türkiye. 

Ancak tüm bunları hayatı geçirirken yerli sanayiniz ol-
mazsa, kendi araçlarınızı, kendi tekerinizi, kendi rayı-
nızı üretemezseniz, kendi iletişim altyapınızı kendiniz 
kuramazsanız küresel oyuncu olamazsınız. Bu nedenle 
teknolojik anlamda çağın gerektirdiği bütün donanımla-
ra sahip olmak için var gücümüzle çalışmalı ve her daim 
yapılanı bir adım öne taşımalıyız. İhracatını yapmalıyız. 

Türkiye zaten her anlamda yerli üretici için fırsatlar su-
nuyor. Ülkenin her yerini şantiye çevirdik. Türkiye’de 
hafi f raylı sistemler, metrolar, hızlı tren ve karayolu 
tünellerine, iletişim hizmetlerine büyük yatırımlar ya-
pılıyor. Biz, yerli sanayimizi geliştirerek ithal ettiğimiz 
sanayi ürünlerinin miktarını düşürmek ve ürettiğimiz 
milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihra-
cat ülkesi olmayı hedefl iyoruz. 

Bu kapsamda son 15 yılda Türkiye’de adeta bir devrim 
gerçekleştirdik. Bugün Türkiye MİLGEM Projesi ile 
kendi savaş gemisini üretiyor. ATAK Helikopterlerini 
havalandırıyor, Altay Tanklarını yapıyor, Silahlandırıl-
mış İnsansız Hava Uçakları ile düşmanlarını gözlüyor, 
hedefl erini vuruyor. Yerli uydularını üretiyor, demir-
yolu endüstrisini büyütüyor. Erzincan’da ray bağlantı 
elemanları, Adapazarı’nda Yüksek Hızlı Tren araç-
ları, metro araçları, Kırıkkale’de tekerlek takımları, 
Eskişehir’de yeni nesil lokomotif ve milli dizel motoru 
üretimleri yapılıyor. Milli Yüksek Hızlı Trenimizin ya-
pım sürecine de başlandı. Konsept tasarımı tamamlandı.

Ancak haberleşme altyapısının milli olmasına da ayrı 
bir önem veriyoruz. Biliyoruz ki; bugün iletişim ve in-
ternet altyapınız, bilişim sektörünüzün gücü, Ar-Ge’ye 
verilen önem ülkelerin gücünü belirlemekte. Hamdol-
sun; Türkiye’nin internet altyapısı gelişim hızı ise dün-
ya ortalamasının da üzerinde. Çünkü biliyoruz ki; bilgi-
ye sahip olan, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan ülkeler 
bir adım öne geçmiş durumda. Türkiye’yi geleceğe 
taşımak istiyorsak bilgiyi satın almamalıyız, kendimizi 
üretmeliyiz. Bu kapsamda Bakanlık olarak bizim bu ül-
kede yerli yatırımcıya, yerli yazılımcıya ve yerli 
içerik üretenlere desteğimiz var ve bundan 
sonra da artarak devam edecek. Bildi-
ğiniz gibi genel Ar-Ge Kanunu’na 
ilaveten, Elektronik Haberleşme 
Kanunu’na sektöre yönelik özel 
araştırma-geliştirme madde-
leri koyduk ve sektöre yö-
nelik Ar-Ge faaliyetleri için 
kaynak aktarmaya başladık.  
Ayrıca, BTK tarafından 
yapılan düzenleme ve yet-
kilendirmelerde Ar-Ge’yi 
ve yerli üretimi teşvik eden 
yükümlülükler getirdik. 

4.5G yetkilendirmelerinde 
de elektronik haberleşme sek-
töründe ithalata bağımlılığını 
ortadan kaldırmak için önemli 
bir düzenleme yaptık. Bu düzen-
leme çerçevesinde işletmecilerin, 
şebekeye ilişkin toplam yazılım ve 
donamım yatırımlarının; yetkilendirmeyi 

müteakip birinci yıl için en az yüzde 30, ikinci yıl için 
en az yüzde 40 ve üçüncü yıl ile devam eden yıllarda 
en az yüzde 45’ini yerli malı belgeli ürünlerden tedarik 
etmelerine yönelik olarak işletmecilere yükümlülük ge-
tirildi. Bu yükümlülükler bir taraftan işletmecilerimize 
yönelik önemli yükümlülükler olmakla birlikte, yerli ve 
milli üreticilerimiz açısından önemli bir teşvik olarak 
görülmelidir. Nitekim bunun somut adımlarını da gör-
meye başladığımızı söyleyebilirim. Mobil şebekeler-
de en çok kullanılan en kritik ekipmanlardan biri olan 
ve baz istasyonu, Bakanlığımızın ve Savunma Sanayi 
Müsteşarlığımızın destekleri ile ASELSAN, Argela ve 
Netaş işbirliği ile geliştirilmiş durumda il siparişleri bu 
yıl alındı

Yerli ürün kullanma oranını artırmamız gerekiyor
Bunun yanında KOBİ’lerimiz tarafından da geliştirilen 
ürünler şebekelerde kullanılmakta ama yerli ürün kul-
lanma oranını artırmamız gerekiyor. Bu amaca yönelik 
çalışmalarımız, ilgili kamu kurumlarımız ve özel sek-
törle işbirliği içerisinde devam ediyor.

Ayrıca 5G’ye özgü akademik çalışmalar ve üniversi-
telerimizin 5G ve Ötesi Laboratuvar faaliyetlerini de 
memnuniyetle karşılıyoruz. Yine ülkemizdeki üniver-
siteler ile yerli ve yabancı üreticilerin ve işletmecilerin 
5G konusunda ortak çalışmaları mevcuttur. Bu çerçe-
vede mobil haberleşme şebekelerinde kullanılabilecek 
yerli ürün çeşitliliğinin artmasından ve bu yönde yapı-
lan tüm çalışmalardan büyük memnuniyet duymakta, 
desteklemekte ve takip etmekteyiz. 

Uydu -uzay teknolojiler konusunda yaptığımız yatırım-
larda da milli üretime önem veriyoruz. Bu kapsamda 
TÜRKSAT 6A uydusunu yerli olarak tasarlanıp üret-
meyi planlıyoruz. Uydunun beyni olarak tabir edilen 
uçuş yazılımı ve bilgisayarı tamamı ile yerli olarak ta-
sarlanmakta ve üretilmektedir. TÜRKSAT 6A uydusu 
ile ülkemiz Yerli Uydu Platformuna sahip olmuş ola-
caktır. Bu platform ile bundan sonra üretilecek milli uy-
dularımızın temeli oluşturulmuş olacaktır. TÜRKSAT 
6A Yerli Haberleşme Uydumuzun 2019 yılında tamam-
lanması hedefl enmektedir.

Tek isteğimiz; yatırım yapılması, 
yerli ürün üretilmesi 
Bakanlık olarak bizim bu ülkede yerli yatırımcıya, 

yerli yazılımcıya ve yerli içerik üretenlere 
desteğimiz artarak devam edecek. Bu 

nedenle fi rmalarımızdan tek isteği-
miz, yatırım yapılması, yerli ürün 

üretilmesi ve ülkemizin bilgiyi 
kullanan değil, bilginin sahi-
bi ülkeler ligine sokulması. 
Bu kapsamda Haberleşme 
Teknolojileri Kümelenme-
sinin çok yerinde bir adım 
olduğunu düşünüyorum. 
Umuyorum fi rmalarımız 
birlikte çalışarak, Ar-Ge 
yaparak özellikle en acil 
milli sistemlere ihtiyaç 

duyduğumuz haberleşme 
altyapısında milli ve yerli 

ürünleri piyasaya sunacaktır. 
İnanıyorum ki; sizlerin birlikte 

çalışması ve bizim vereceğimiz 
desteklerle Türkiye’yi bilişim ve ha-

berleşmede tüketen değil üreten bir ko-
numa getireceğiz. Biz sizlere güveniyoruz.

Türkiye’yi geleceğe taşımak istiyorsak 
bilgiyi satın almamalıyız, kendimiz üretmeliyiz

"Bugün iletişim ve internet 
altyapınız, bilişim sektörünüzün 
gücü, Ar-Ge’ye verilen önem 
ülkelerin gücünü belirlemekte. 
Hamdolsun; Türkiye’nin internet 
altyapısı gelişim hızı ise dünya 
ortalamasının da üzerinde. Çünkü 
biliyoruz ki; bilgiye sahip olan, 
bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan 
ülkeler bir adım öne geçmiş 
durumda. Türkiye’yi geleceğe 
taşımak istiyorsak bilgiyi satın 
almamalıyız, kendimiz üretmeliyiz."

Ahmet ARSLAN

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

desteğimiz artarak devam edecek. Bu 
nedenle fi rmalarımızdan tek isteği-

miz, yatırım yapılması, yerli ürün 
üretilmesi ve ülkemizin bilgiyi 

içerik üretenlere desteğimiz var ve bundan 
sonra da artarak devam edecek. Bildi-
ğiniz gibi genel Ar-Ge Kanunu’na 
ilaveten, Elektronik Haberleşme 
Kanunu’na sektöre yönelik özel 

töründe ithalata bağımlılığını 
ortadan kaldırmak için önemli 
bir düzenleme yaptık. Bu düzen-
leme çerçevesinde işletmecilerin, 
şebekeye ilişkin toplam yazılım ve 
donamım yatırımlarının; yetkilendirmeyi 

İnanıyorum ki; sizlerin birlikte 
çalışması ve bizim vereceğimiz 

desteklerle Türkiye’yi bilişim ve ha-
berleşmede tüketen değil üreten bir ko-
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Milli olmadığınız, yerli olmadığınız sürece bu ülkenin 
bu kalkınma sürecine destek vermediğiniz sürece 
‘Ben vatanseverim’ diyemezsiniz. Vatanseverlik 
birlik, beraberlik ve dayanışma ile ortaya çıkar.

Artık şunu hepimiz görüyoruz: Cep telefonu, 
bilgisayar, internet; bunlar lüks olmaktan çıktı, 
ihtiyaç haline dönüştü. Bu araçların, bu imkanların 
olmadığı bir hayatı tahayyül etmekte artık 
zorlanıyoruz. Tüm dünyanın son hızla ilerlediği bu 
yarışta bizim geri kalmamız söz konusu olamaz. 
Kendimiz için olmasa bile gelecek nesiller için bu 
yarışta önlerde yer almak mecburiyetindeyiz. 4.5G 
ve 5G altyapıları bu bakımdan çok önemli. 

Daha hızlı daha kaliteli ve daha yaygın mobil 
internet erişiminin hayatımızda çok köklü 
değişiklikler yapacağı görülüyor. Enerjiden lojistiğe, 
bankacılıktan eğimime kadar tüm sektörlerde 
devrim niteliği taşıyan akıllı sistemler, hiç şüphesiz 
hepimize yeni ufuklar açacaktır.

Beni bunlar kadar heyecanlandıran bir diğer 
önemli husus da; özellikle işletmecilere 4.5G 
şebekelerini inşa ederken yerli ürün kullanma ve 
ülkemizde araştırma - geliştirme faaliyeti yürüten 
şirketlerden ürün alma zorunluluğu getirilmiş 
olmasıdır. Bunun altını çiziyorum.

Bu kapsamda, 4,5 G teknolojisi tabanlı baz 
istasyonları Bakanlığımız, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığımız ve ASELSAN arasında imzalanan 
ULAK Projesi sözleşmesine göre, tamamen 
ülkemizde geliştirilecek ve üretilecektir. Böylece 
ülkemiz, daha sonraki süreçlere uygun ürün 
geliştirme, üretme ve ihraç etme altyapısına da 
kavuşmuş olacaktır. 

Bu tür gelişmelerin Türkiye’yi, teknolojiyi 
tüketmenin yanında üreten ülke olma hedefimize 
adım adım yaklaştıracağına inanıyorum.*

“MİLLİ VE YERLİ OLMADIĞINIZ SÜRECE 
‘VATANSEVERİM’ DİYEMEZSİNİZ”

4,5 G bir adımdır. 5G’ye yaklaşmanın bir adımıdır, 
bir ara kademedir. Ama en önemli iki özelliği vardır. 
Bir tanesi iletişimde hızın artması, ikincisi şerit yani 
akıl yollarının sayısının artmasıdır. Yan getirileri de 
şudur: Yerli katkıya daha fazla imkan sağlaması. 
Ar-Ge çalışanlarının sayısını yüzde 50 artırıyoruz, 
yerlilik oranlarını artırıyoruz. KOBİ’lerde ürünü getirip 
KOBİ’lere üzerinden sattırma gibi bir uyanıklığa da 
artık son veriyoruz. 

‘Ürünü getirdim böyle bir şart var yerine getirmiş 
olalım’ diye kurnazlık yok. Gelecek ürün orada 
yapılabildiği kadar yapılacak. Bugünden yarına 
biz yüzde 50 yerli olsun demiyoruz. Ama burada 
sadece bir tedarikçi pozisyonuna girmek, sürekli 
satma azminde olmak kabul edebileceğimiz bir 
şey değil. Burada ekmek yiyenler mutlaka buraya 
bir katma değer bırakmalı. Burada istihdam 
oluşması lazım. Teknolojinin gelişmesi için elini 
taşın altına koyması lazım. 

O yüzden BTK bu işin takipçisi olacak. Bir yandan 
vatandaşımız daha güzel hizmeti daha kaliteli 
hizmeti alırken, diğer yandan da bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin ülkemize katma değer sağlaması 
için yerli katkının mutlaka arttırılmasının takipçisi 
olacaklar. Yollar da hız felaket, bilişimde hız 
berekettir. Söylediğimiz bu. Onun için bereketi 
daha da arttırmak için elinizden gelen gayreti 
göstereceksiniz.**
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“BTK BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAK”

Binali Yıldırım 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

YOL HARİTASI
İlk defa “Teknoloji bağımsız” yetkilendirme 

yapıldı. İşletmeciler ilerde ortaya çıkabilecek 5G 
gibi yeni teknolojileri kullanabilecek.

İşletmecilerin artan frekans ihtiyacı karşılandı. 

İşletmeciler; otoyol, hızlı ve yüksek hızlı tren 
hatları ile tünellerin 3 yıl içinde en az %99’unu, 

bölünmüş karayollarının 6 yıl içinde en az 
%95’ini ve 10 yıl içerisinde konvansiyonel tren 

hatlarının en az %90’ını kapsayacak. 

İşletmecilere getirilen, tüm yerleşim yerlerinde 
asgari hızlarda kapsama sağlama yükümlülüğü 
sayesinde mobil genişbant hizmetler kırsaldaki 

vatandaşlara da götürülebilecek. 

İşletmeciler, şebekeye ilişkin toplam yazılım 
ve donamım yatırımlarının birinci yıl için en 
az yüzde 30, ikinci yıl için en az yüzde 40 ve 

üçüncü yıl ile devam eden yıllarda en az yüzde 
45’ini yerli malı belgeli ürünlerden

tedarik edecek.

Nüfusu on binin altında olan tüm yerleşim 
yerlerinde, otoyol, hızlı tren hatları ve bölünmüş 

karayollarında “şebeke paylaşımı” yapılarak 
mükerrer yatırımlar önlenecek.

İşletmecilerin Ar-Ge çalışmalarını da teşvik 
etmek amacıyla işletmeci-lerin kendi Ar-Ge 

merkezleri de yükümlülük kapsamında alındı. 

Ar-Ge Merkezlerindeki mühendis ve araştırma 
personeli istihdamı %50 artırılarak 

750’ye çıkarıldı.

Ar-Ge Merkezlerinde yapılan Ar-Ge 
projelerinin, proje süreçleri de (projelere 

başlanması, gelişimi, izlenmesi ve çıktılarının 
başarı ölçütlerine göre kabulü gibi) dâhil olmak 
üzere BTK tarafından denetlenmesi sağlanacak. 

4.5G kapsamında işletmeciler mevcut internet 
paketleriyle hizmet sunabilecekleri gibi 4.5G’ye 

özel yüksek hızlı ve yüksek trafi k kotalı ilave 
yeni paketleri de tüketicilerin kullanımına 

sunmaları bekleniyor.***

İhale Bedelinin 
Yaklaşık TL Karşılığı 

13,4 milyar TL

İhale Sonucunda
Oluşan Bedel

3.960.212.918,74 Avro

Toplam 
Asgari Bedel

2.298.067.661 Avro
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*IMT (Uluslararası Mobil Telekomünikasyon) 
Yetkilendirme Belgesi İmza Töreni (27.10.2015)

**GSM ve IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmeleri 
İmza Töreni (09.02.2016)

***Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Mobil İletişimde Yeni Teknoloji Kitapçığı
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Geçtiğimiz Mayıs ayı hem bizim hem de dünya 
tarihi açısından önemli bir yere sahip. Fatih 
Sultan Mehmet ve ordusu, 29 Mayıs 1453 ta-
rihinde aşılmaz denilen surları aşarak Doğu 

Roma İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u fethet-
ti. Yeni bir çağ açan bu olayda Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın sahip olduğu ufuk çizgisi, bilime ve teknolojiye 
vermiş olduğu önem, büyük rol oynamıştır. Hem buna 
dikkat çekmek hem de ülkemiz için canını feda eden 
tüm şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum.

Bugün milli ve manevi değerleriyle tarihindeki yol açıcı 
tecrübelerden beslenen devletimiz, yeniden, her alanda, 
"ben de varım" demenin mücadelesini vermektedir. Biz 
de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak, yö-
netmekte olduğumuz sektörün milli ve yerli kaynaklarla 
idare edilebilecek duruma gelmesi için yoğun çaba sarf 
etmekteyiz.

İletişim teknolojileri hayatımızın her alanına 
temas ediyor
Ülke olarak yeniden ayağa kalkmamız ve iz bırakabil-
memiz için bilişim altyapımızı tamamen yerli ve mil-
li teknolojilerle geliştirmemiz ve bunu sürdürülebilir 
kılmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Zira haberleşme 
teknolojileri, hayatımızın her alanına temas etmektedir. 

Devletimizin güvenlik, adalet, eğitim, sağlık, turizm ve 
ihracat alanlarında elde ettiği kazanımların kalıcı olması 
ve 2023 hedefl erine ulaşabilmesi için elektronik haber-
leşme sektöründe niteliği artıracak yerli üretim ekosiste-
minin oluşması ve sürdürülebilir olması gerekmektedir.

10. Kalkınma Planı’nda bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
üretiminde yerli katma değeri artırmak, temel hedefl er 
arasında sayılmaktadır. Ayrıca, iletişim teknolojileri 
ürün ve hizmet alımı süreçlerinin KOBİ’lerin gelişimini 
sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği söz konusu 
planda ifade edilmektedir. Yine Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığımızca yayınlanan 2014-2018 
yıllarına ilişkin Stratejik Plan’da Ar-Ge ve yenilikçilik 
esaslı üretim kültürünü oluşturarak ileri haberleşme tek-
nolojilerinin milli kaynaklarla üretimini teşvik etmek 
ve yaygınlaştırmak ana stratejik hedefl erden birisi sa-
yılmaktadır. Benzer şekilde, kurumumuzun 2016-2018 
Stratejik Planı’nda yer alan ‘5 Temel Stratejik Amaç’ 
arasındaki ‘Yenilikçilik, Ar-Ge ve yerli üretimin des-
teklenmesi amacıyla yenilikçiliğin özendirilmesi’ ile 
sektörde Ar-Ge ve yerli üretimin geliştirilmesi hedefl en-
mektedir. Görüldüğü üzere, bilgi ve iletişim teknolojile-
ri alanında yerli ve milli üretim geliştirilmesi vizyonu 
kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından özümsenmiş 
durumdadır.  

İletişimde Hedef: Üretici bir aktör olmak
Kurumumuzca 2015 yılında yürütülen 4.5G ihale hazır-
lık sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, elektronik haberleşme sektörünün geleceği 
için bir ufuk çizmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çiz-
miş olduğu bu ufkun odağında donanım ve yazılım gibi 
yüksek katma değerli ürünlerin milli imkanlar ile kar-
şılanması yer almaktadır. Kendi Ar-Ge’sini yapan bir 
haberleşme sektörü hedefl eyen bu vizyon çerçevesinde, 
2015 yılında gerçekleştirilen 4.5G yetkilendirme ihalesi 
ile ilk kez yerlilik konusunda yükümlülükler getirilmiş-
tir. Mobil operatörlere, şebeke ve haberleşme hizmet-
leri yatırımlarının belirli bir kısmını KOBİ’lerimizin 
Türkiye’de üretmiş olduğu ürünlerden, belirli bir kısmı-
nı ise Yerli Malı Belgesi’ne sahip ürünlerden karşılama 
yükümlülüğü getirilmiştir. Kurum olarak getirdiğimiz 
bu yeni yükümlülükler ile hem ülkemizin milli kaynak-
larının yurt dışına çıkmasının önüne geçilmesini hem de 
kendi imkanlarımızla elektronik haberleşme alanında 
ülkemizin dünyada üretici pozisyonunda önemli bir ak-
tör olmasını hedefl iyoruz.  

5GTR, hedefine yürüyor
4.5G ile getirilen yükümlülükler aslında bu işin başlan-
gıç adımını oluşturmaktadır. Asıl hedefi mizde, 5G ve 
ötesi teknolojiler bulunmaktadır. Hem 5G teknolojisi-
ne ilk geçen ülkelerden birisi olmak hem de 5G şebeke 
ekipmanlarının önemli bir kısmını yerli kaynaklar ile 
üretmek hedefl erimiz arasındadır. Bu çalışmalar çer-
çevesinde, Nisan 2016’da 5GTR Forumu kurulmuş ve 
yüksek teknoloji alanında söz sahibi Japonya ve Güney 
Kore gibi ülkelerle iş birliği anlaşmaları yapılmıştır. 
Ülkemizin haberleşme teknolojileri alanında söz sahi-
bi olabilmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam 
edecektir.   

Yerli baz istasyonu önemli bir eşik
Ülkemizin mobil haberleşme şebekesi ekipmanlarında 
dışa bağımlılığı ve dolayısıyla cari açığının azaltılması 
noktasında büyük önemi haiz ULAK projesi ile ilk defa 
tamamen yerli ve milli 4.5G baz istasyonunun tasarımı 
ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu proje başladığında, 
çoğu kimse başarılı olacağımıza inanmıyordu. Bugün 
gelinen noktada ise elimizde en az rakipleri kadar ka-
biliyetli bir ürün bulunmaktadır. ULAK, mobil opera-

törlerin halihazırda işletmekte olduğu 4.5G ticari şebe-
kelerinde kullanılabilecek seviyeye gelmiş durumdadır. 
Geçtiğimiz aylarda Barcelona’da düzenlenen GSMA 
Dünya Mobil Kongresi’nde işletmecilerimiz ile ana 
yüklenici fi rmamız arasında satın alma anlaşmaları im-
zalanmıştır. Şahsi kanaatimce yerli baz istasyonu geliş-
tirilmesi, ülkemiz açısından önemli bir eşiktir. Dünyada, 
bu seviyede radyo erişim şebekesi ekipmanı üretebilen 
fi rma sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Bu 
anlamda sağlanan ilerleme, bize millet olarak isteyince 
her şeyi başarabileceğimizi gösteren güzel örneklerden 
birisidir. 

KOBİ’lerle hedef: Organizasyon ve işbirliği
Benzer şekilde KOBİ’lerimiz tarafından da elektronik 
haberleşme sektöründe önemli ürünlerin geliştirildiğini 
biliyoruz. Bireysel olarak KOBİ’lerimizin kendi alanla-
rında en az dünyadaki rakiplerinin ürünleri kadar kaliteli 
ürünler ortaya koyduklarını gözlemliyoruz. Ancak han-
gi KOBİ’nin neyi üretebildiği veya üretme kapasitesinin 
olduğunun belli bir plan ve program dahilinde ortaya 
konması önemlidir. 

Bu hedef doğrultusunda kurumumuzun da desteği ile 
OSTİM öncülüğünde elektronik haberleşme sektörüne 
yönelik Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 
kurulmuştur. Bu kümelenme, birlikten kuvvet doğar 
prensibiyle, üretici fi rmalarımızın bir araya getirilmesi 
amacıyla oluşturulmuştur. Kümelenme kavramını; fi r-
maların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kaynaklarını, bilgi-
lerini ve tecrübelerini belirli bir sektörde üretimde, yeni-
likçilikte "ben de varım" diyebilmek için oluşturdukları 
güç birliği olarak görüyorum. İnanıyorum ki üreticile-
rimiz, bilim insanlarımız el ele verdiğinde, güç birliği 
yaptığında kısa süre içerisinde teknoloji devleri ile yarı-
şabilecek konuma gelecektir.

OSTİM’in, fi rmalar arasında köprüler kurma ve 
iş birliğini artırma konusunda deneyimi aşikardır. 
OSTİM’in bu konudaki başarı hikayelerine örnek ola-
rak, Anadolu’nun saklı yeteneklerini bir araya getirerek 
oluşturulan Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Küme-
lenmesi verilebilir. Ülkemizin farklı coğrafyalarında 
yer alan farklı kabiliyetteki fi rmaların ortak bir hedefte 
uyumlu bir şekilde iş birliğine gittiğini görmekteyiz. Bu 
kümelenme ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
mız tarafından desteklenen Milli Metro Aracı Tasarımı 
ve Üretimi Projesi’nde önemli bir görev icra edilmekte-
dir. Söz konusu projenin, metro aracı konusundaki dışa 
bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldıracağına tüm 
kalbimle inanıyorum.

Heyecan ve sinerji daima diri kalacak
Kurumumuz ve OSTİM’in ortaklaşa yürütmüş olduğu 
çalışmalar neticesinde kurulan HTK’nin elektronik ha-
berleşme sektöründeki dışa bağımlılığın ortadan kaldı-
rılmasında önemli bir rol üstleneceğine olan inancım 
tamdır. Sektörümüzün donanım ve yazılım gibi yüksek 
katma değerli ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılan-
ması çalışmaları kapsamında katıldığım birçok toplan-
tıda sektör paydaşlarının gözlerinde bu heyecanı ya-
kından müşahede ettim. Bu bakımdan söylemeliyim ki 
yakalamış olduğumuz bu heyecan ve sinerjinin daima 
diri tutulması gerektiğini düşünüyorum.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak ülkemizin 
hedefl erine ulaşabilmesi adına elini taşın altına koyan 
HTK gibi organizasyonların her zaman yanlarında oldu-
ğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kurum ola-
rak yerli üretimin önünde görünen engellerin ve yaşanan 
darboğazların çözümünde bizzat ben ve arkadaşlarım, 
üretici fi rmaların ve iş birliği kuruluşlarının yanında ola-
cağız. Bu konudan kimsenin şüphesi olmasın.

Geleceğimiz, nitelikli ve sürdürülebilir bir yerli 
ve milli ekosistemi oluşturmaktan geçiyor

Dr. Ömer Fatih SAYAN

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

BTK
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
VE  İLETİŞİM  KURUMU
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Ülkelerin güvenliği ve ekonomisi açısından 
kritik bir yeri olan, hatta uluslararası iş yöne-
timi literatüründe anahtar sektörler arasında 
tanımlanan iletişim teknolojileri, her geçen 

gün daha da önemli hâle gelmektedir. Teknolojide yaşa-
nan gelişmelerin etkisi ile haberleşme sektörünün önemi 
önümüzdeki yıllarda daha fazla hissedilecektir. Sektörü 
yönlendirme gücünü elinde bulunduran, aynı zaman-
da üretim yapan kişi, kuruluş, şirket ve hatta devletler, 
diğerlerine göre sadece tüketim yapanlardan bir adım 
daha önde olacaktır.

Yerli katma değeri yüksek olan elektronik haberleşme 
sektörü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafın-
dan düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Kurum olarak 
devletimizin belirlemiş olduğu yerli üretim politikala-
rını sektörümüze yansıtma konusunda azami çaba sarf 
ediyoruz. Bu noktada Kurumumuz, sektörün yerlileş-
mesi konusunda yapmış olduğu düzenlemelerin yanın-
da, yerli üretimin desteklenmesi için gerekli desteği de 
sağlamaktadır. Burada asıl görev, üretici fi rmalarımıza 
düşmektedir. Hep birlikte, iş ve güç birliği oluşturarak 
teknoloji tabanlı bir üretim ekonomisi inşa etmek zorun-
dayız. Ancak bu şekilde 2023’te dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına girme hedefi ne ulaşabilmemiz müm-
kün olacaktır.

Ekonomik olarak büyük olan ülkelerin gelişim süreçle-
rini incelediğimizde, kalkınmada öncelik verilen sektör-
leri geliştirme adına çok sıkı gümrük tarife ve koruma 
politikalarının uygulandığını görüyoruz. Örneğin, bebek 
endüstrisi kavramının temelini oluşturan politikalar, ilk 
kez ABD’nin ilk Hazine Bakanı olan Alexander Hamil-
ton tarafından uygulanmıştır. ABD’yi 21. yüzyılın lider 
ülkesi yapan iktisadi gelişimin arkasında, uygulanan bu 
politikaların olduğu görülüyor.

Benzer şekilde bugün Güney Kore’yi teknolojide yaka-
lamış olduğu başarıya ulaştıran faktörler incelendiğinde 
bu başarının arkasında yine 1960’lı yıllardan sonra izle-
miş olduğu ekonomi politikalarının etkisini görüyoruz. 
Güney Kore, geliştirmeyi hedefl ediği endüstri kollarını 
sübvansiyon ve devlet teşvikleriyle uluslararası rekabe-
te dayanabilecek ölçüde olgunlaşıncaya kadar koruma 
altına almıştır. Bugün Samsung fi rmasının yakalamış 
olduğu başarı ortadadır. Günümüzde gelişmiş ülkeler 
kategorisinde bulunan G8’in endüstriyel gelişim süreç-
lerine bakıldığında da benzer ticari ve politik uygulama-
ların olduğunu görüyoruz.   

Ekonomik gelişme için yüksek katma değer
Devletimizin ekonomik anlamda sıçrama yaparak ge-
lişmiş ülkeler arasına girebilmesinin yolunun yüksek 
katma değerli teknolojik ürünler üretebilmekten geçti-
ği aşikâr. Bu kapsamda, kritik önemi haiz haberleşme, 
ulaşım, savunma, uzay ve uçak gibi endüstri kollarında 
ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesinin rekabetçi 
seviyelere ulaşana dek farklılaşmış iktisadi politikaların 
uygulanmasının önemli olduğu anlaşılıyor. Yerli üreti-
cilerimizin, ithalatta damping ve sübvansiyon uygula-
malarıyla haksız rekabete uğramalarının önüne geçebil-
mek amacıyla korumaya yönelik gerekli tedbirler ilgili 
kurumlarca alınabilmelidir. Örneğin, millileştirme ama-
cıyla seferberlik başlattığımız haberleşme sektöründe 
üretici fi rmalarımızın rekabet etme imkânlarını ortadan 
kaldıracak şekilde ithal ürünlerde damping yapıldığının 
tespit edilmesi durumunda, bu tür ürünlere yönelik anti 
damping vergilendirmesi uygulaması bir tedbir olarak 
uygulanabilir. Tabii bunu serbest ticaret ortamının yay-
gınlaştığı küreselleşen günümüz dünyasında uygula-
manın zorluluklarının da farkındayız. Ancak, gelişmiş 

ülkeler arasına girme hedefi ne ulaşabilmemiz ve diğer 
yandan milli güvenliğimiz için tüm zorluklara ve engel-
lemelere rağmen kritik öneme sahip sektörlerde milli-
leşmeyi sağlamak zorundayız.   

Yükümlülükler ürün ve ekosistem 
geliştirmeyi amaçlıyor
Sektörümüz özelinde konuşacak olursak; Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan elektronik haber-
leşme sektörünün geleceğine ilişkin bir vizyon çizmiştir. 
Kurumumuz, çizilen vizyon bağlamında 2015 yılında 
gerçekleştirdiği 4.5G yetkilendirme ihalesinde, kazanan 
fi rmalara, şebekeye, haberleşme hizmetlerine ilişkin ya-
pacağı donanım ve yazılım gibi nitelikli harcamalarının 
en az %10’luk kısmını KOBİ’lerimizin Türkiye’de üret-
miş olduğu ürünlerden, birinci yıl %30, ikinci yıl %40, 
üçüncü ve devam eden yıllarda %45’ini  ‘Yerli Malı 
Belgesi’ne sahip ürünlerden karşılamasına yönelik yü-
kümlülükler getirmiştir. Söz konusu yükümlülükler ile 
fi rmalarımızın elektronik haberleşme sektörüne ilişkin 
ürün geliştirme konusunda çok daha fazla teşvik edil-
mesi ve ülkemizde yerli bir ekosistemin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Yerli ve milli üretim yolunda attığımız her adımın karşı-
sında hiç ummadığımız engellerin çıkacağını biliyoruz. 
Ancak, dünyanın geleceğini bu teknolojileri üretenlerin 
belirleyeceğinin bilincinde olarak kamu ve özel sektörü-
müzle birlikte hepimiz üzerimize düşen görevleri eksik-
siz yapmak zorundayız. Karşılaşacağımız darboğazları 
ortak hedefl ere doğru hareket ederek birlikte kolaylıkla 
aşabiliriz. 

Üretici fi rmalarımızın hem 4.5G yükümlülükleri konu-
sundaki farkındalıklarını artırmak hem de yerli üretim 
süreçlerinde yaşanan darboğazlara çözüm üretebilmek 
amacıyla ilgili paydaşlar nezdinde kurumumuz çeşit-
li girişimlerde bulundu. Bu kapsamda kurumumuz ve 
OSTİM öncülüğünde Haberleşme Teknolojileri Küme-
lenmesi (HTK) kurulmuştur. HTK ile elektronik haber-
leşme sektörü özelinde milli ve yerli üretim ekosistemi-
nin geliştirilmesi amacıyla önemli bir güç birliğinin ilk 
adımı atılmış, haberleşme sektörünün ihtiyacı olan her 
türlü yazılım ve donanım ürünlerinin öz kaynaklarımız 
ile üretilmesinin yolu açılmış oldu.

HTK ile KOBİ’lerimizin ve üretici fi rmalarımızın ortak 
proje oluşturma, sektörün ihtiyaçlarını analiz ederek 
ürün odaklı çözümler üretebilme aynı zamanda birbir-
leriyle koordinasyon içerisinde çalışabilme kültürünü 
kazanacaklarını düşünüyorum. Küresel rekabetin çok 
yoğun olarak yaşandığı bu sektörde, kümelenmeden 
maksadımız, milli birlik ve beraberlik ruhunun gelişti-
rilmesi, bireysel değil, birlikte iş yapabilme yeteneğinin 
kazandırılmasıdır. Firmalarımız kümelenmeye dâhil 
olduklarında bireysel yeteneklerinin çok daha ötesinde, 
kümelenmeden oluşacak sinerji ile çok daha verimli ve 
üretici olabilirler. Bu kazanımların nihai olarak hem ül-
kemizin hem de fi rmalarımızın hedefl erine ulaşabilme-
sinde çok önemli bir katkısının olacağı açıktır.

Hedefl erimize ulaşmada üreticilerimizi bir araya geti-
rerek oluşturulan bu güç birliğinin yanında, üniversite 
- sanayi iş birliğini artırıcı uygulamaları da geliştirme-
miz gerekiyor. Ülkemizin eğitimli insan kaynağı profi li 
oldukça iyi durumda. Alanında uzman akademisyenle-
rimiz her yıl başarılı ve yenilikçi projeler yapıyor. Diğer 
yandan devletimiz Ar-Ge ve yenilikçi projelere ciddi 
destekler sunuyor. Bu kaynağı, hedefl erimiz doğrultu-
sunda sanayicilerimiz ile harmanlamalıyız. Akademik 
camianın çalışmalarını sanayinin ürün üretme gücüyle 
doğru bir şekilde birleştirmemiz gerekiyor.  

Geçtiğimiz günlerde kurumumuz tarafından sektörümü-
ze yönelik üretim yapan KOBİ’lerimize özel bir destek 
ve teşvik mekanizması oluşturulması amacıyla KOS-
GEB nezdinde bir girişimde bulunuldu. Söz konusu ta-
lebimize istinaden KOSGEB, yaklaşık 50 bin KOBİ’yi 
kapsayan bir anket çalışması yaptı. Bu çalışmanın so-
nuçları, KOBİ’lerin büyük çoğunluğunun 4.5G yetki-
lendirmesi ile sunulan fırsatlardan haberdar olmadığını 
ortaya koyuyor. Bu noktada, HTK’nin yetenek matri-
si çalışmaları kapsamında ülkemiz genelinde fi rmaları 
analiz etmesi ve konudan haberdar olmayan ancak ha-
berleşme sektörünün ihtiyacı olan ürünlerin geliştiril-
mesinde katkısı olacak fi rmaları HTK bünyesine dâhil 
etmesi büyük önem arz ediyor.

Sonuç olarak, bu hedefl ere ulaşmak için başta HTK ol-
mak üzere bütün paydaşlara önemli görevler düşüyor. 
BTK Başkanımızın da birçok konuşmasında ifade ettiği 
üzere, kurumumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş 
olduğu ufuk doğrultusunda yerli ve milli bir üretim 
ekosistemi oluşturulması çalışmalarının her zaman ya-
nındadır.  Bununla birlikte, devletimizin birçok kurumu 
yerli üretimi yüksek seviyede desteklemektedir. Ülke-
mizin kalkınması adına çıkılan bu yolculukta biz de 
üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazır oldu-
ğumuzu ve bu konunun daima takipçisi olacağımızı bir 
kez daha ifade etmek istiyoruz. 

Kritik öneme sahip sektörlerde 
millileşmeyi sağlamak zorundayız

Gazali ÇİÇEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Başkan Yardımcısı 

BTK
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Haberleşme sektörüne ilişkin 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Haberleşme ile ilgili yatırımlarımız, savunma sanayii 
ile ilgili yatırımlarımızdan çok daha büyük rakamları 
tutuyor. Savunma sanayiinde Türkiye’nin ciddi kaza-
nımları var. Yerli ve milli olarak yaptığımız çok ürünler 
var. Orada çok şeyin farkındayız ve birazda mecburiyet-
ten zorunluluktan dolayı orada ve kurumsal yapısından 
kaynaklanan bir başarı hikayesi olduğunu hep beraber 
görüyoruz. 

Haberleşme alanı da savunma alanı kadar belki ondan 
da stratejik. Çünkü; savunmanın da arka planında ha-
berleşme teknolojileri var. Bunu akışına, kendi keyfi ne, 
birilerinin insafına, lütfuna terk etmemeliyiz. Eğer bu 
teknolojileri yerli ve milli olarak kendimiz yapamazsak, 
hayata geçiremezsek, savunmada da bir takım şeyler 
buraya bağımlı olduğu için sonuçta orada da bir takım 
kısıtlamalara gidileceği çok açık. Bu nedenle biz bu sek-
törü çok önemsiyoruz. 

Yapmadıklarımızdan da sorumluyuz!
Kümelenme kurla fi kri nasıl gelişti?

Sektörün yerli ve milli olması için Hükümetimizin ve 
Cumhurbaşkanımızın hassasiyetlerine aynen uyuyoruz. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız da bu 
ihaleyi yaparken bu hassasiyetlerden kaynaklı bu ihale-
nin şartnamesine yüzde 45’lik bir yerlilik oranı koymuş. 
Bunun nasıl hayata geçirileceğini şu anda Türkiye tartı-
şıyor. Biz bunun bireysel çabalarla yapılabileceğine çok 
fazla inanmıyoruz. Bu bir fi rmanın, bir şirketin tek ba-
şına üstlenebileceği, yürütebileceği, sonlandırabileceği 
bir faaliyet olarak görmüyoruz. Bu nedenle sektörde, bu 
çabayı sarf edecek, gelecekte ülkemizin bu teknolojileri 
de kazanımına yol açacak yerli ve milli haberleşme tek-
nolojileri takımı kuruyoruz. 

Bu hem yerli hem milli olacak hem de sadece ‘ihaleden 
ne kadar pay alırım, cebime ne girer’in peşinde olan de-
ğil. Gelecekte ülkemizin bütün ürünlerini yerli ve milli 
yapacak bir yolculuğa çıkılacak. Firmalar, üniversiteler, 
kamu kurumları, sivil toplum örgütleri hep beraber bir 
seferberliğin başlangıcı gibi bunu algılayacağız. Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yaptığı 
çalışmaları destekliyoruz. BTK’nın eşgüdümünde kü-
melenmeyi kurma ihtiyacı duyduk. 

Peki ‘Niçin OSTİM’de bu çalışmaları yapıyoruz?’ so-
rusunun cevabı olarak da şunu söylüyorum: OSTİM’de 
bir toplantı yaptık. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu’muzun ev sahipliğinde de, Türkiye’deki bu sektörde 
faaliyet gösteren bütün fi rmaları bir araya getirdik. Tür-
kiye’deki bütün kurum, kuruluş, sanayi odaları, ticaret 
odaları, üniversiteler, teknoparklar, OSB’lerin tamamını 
davet ederek, bu sektörle ilgili bir toplantı daha yaptık. 
Ve bu sektörde bizden daha ön almış, öncülük yapmış 
kurumların hepsine bu işi yapmaları gerektiğini hatır-
lattık. Sanayi odalarımıza Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) dahil hepsine; alın buna biriniz başkan-
lık yapın, hamilik yapın bizde sizin emrinizde çalışmaya 
hazırız dedik. Fakat bu işi ben yaparım diyen bir kurum 
ve kuruluş çıkmadığı için işin ortada kalmasının da bi-
zim içimize sinmedi. 

Her ne kadar OSTİM olarak biz bu alanın tamamını kap-
samasak da, bunu başka yapan yoksa hamilik yapmak 
üzere, ‘Yapmadıklarımızdan da sorumluyuz!’ anlayışıy-
la; kümelenme faaliyeti başlayıncaya, hayata geçince-
ye, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar yanında 
ve içinde olacağız. Her türlü faaliyetinin destekçisiyiz. 

OSTİM OSB’deki diğer kümelenme faaliyetlerimizde 
olduğu gibi bu sektörde de Türkiye’nin önemli bir ihti-
yacını göreceğine de yürekten inanıyoruz. 

Bu işin yürütücüleri, yöneticileri de bu işin kahrını çek-
miş, bilgi beceri ve donanıma sahip olan arkadaşlarımız 
bu işte sağ olsunlar, gönüllü olarak görev aldılar. Biz 
de onların yanında durmaya kararlıyız. Ülkemizin bu 
alanda da gelecekte iyi neticeler alacağına inancımızı 
devam ettiriyoruz. 

Rekabet gücünü artırıcı 
çalışmalar gerçekleşecek
Hedefl erden ve yapılacak faaliyetlerden 
bahsedebilir misiniz?

Dünyanın ve ülkemizin en hızlı gelişen sektörü konu-
mundaki haberleşme teknolojileri bilgi çağının altya-
pısını oluşturmaktadır. Bu hızlı gelişim sektörün pay-
daşlarını çeşitli yönlerden etkiler. Kullanıcılar sorunsuz 
ve ucuz bir iletişim beklerken, kamu tarafı doğru, eşit 
koşullarda, ekonomik, kesintisiz ve güçlü bir iletişimi, 
işletmeler bu hizmeti karlı ve kurallara uygun verme-
yi, üniversiteler bu hizmeti kolaylaştıracak teknolojileri 
geliştirmeyi, KOBİ ve üreticiler de istenen yazılım, do-
nanım ve malzeme altyapısını en gelişmiş olanaklarla 
gerçekleştirmeyi hedefl er. 

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, paydaşların 
ortak bir platformda buluşup sektör ve ülkemiz adına en 
uygun çözümleri bulabilecek her türlü ihtiyacı karşıla-
mak için kuruldu. ‘İş birliği – Güç birliği – Haberleşme’ 
dirliği ilkeleri çerçevesinde bir araya gelmiş olan küme 
üyelerinin organize hareketi sektörle ilgili üretim kabili-
yetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtarak reka-
bet gücünü artırıcı çalışma gerçekleştirecektir.

Stratejik önemdeki sektörü başkalarının 
insafına terk etmemeliyiz

"Haberleşme alanı da savunma 
alanı kadar belki ondan da 
stratejik. Çünkü; savunmanın 
da arka planında haberleşme 
teknolojileri var. Eğer bu 
teknolojileri yerli ve milli olarak 
kendimiz yapamazsak, hayata 
geçiremezsek, savunmada da 
bir takım şeyler buraya bağımlı 
olduğu için sonuçta orada da bir 
takım kısıtlamalara gidileceği çok 
açık. Bu nedenle biz bu sektörü 
çok önemsiyoruz."

Orhan AYDIN

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı 

‘YERLİLİK VE MİLLİLİK’ 
İLKELERİYLE ÇALIŞACAK

Yapılacak çalışmalarla; tasarlayan ve üreten 
bir haberleşme sektörü için inovasyonun 
desteklenmesi, teknoloji geliştirme, 
üniversitelerle ilişkilerin güncel tutulması, 
test, sertifi kasyon ve kalite standartlarına 
uyum yollarıyla sektörde güçlü oyuncuların 
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Küme ayrıca 
sektörde ihtiyaç duyulan vasıfl ı eleman 
yetiştirilmesi ve sürekli olarak gelişme 
sağlanabilmesi için eğitim konusuna da ayrı bir 
önem atfetmektedir. 

Haberleşme sektörünün gelişmesi ve ileriye 
dönük hedefl erinin belirlenmesi için işbirlikleri 
kuracak, ortak projeler yapacak, bu konularla 
ilgili kanun ve kararnamelerin düzenlenmesinde 
yardımcı olacaktır. Küme üyelerinin rekabet 
gücünü ve sürdürülebilirliği sağlamak için yeni 
teknoloji araştırmaları, kurumsallaşma, fi nans 
yönetimi, kalite yönetimi, maliyet yönetimi 
süreç yönetimi gibi konularda onlara çok çeşitli 
olanaklar sunacaktır. 

Tüm bu faaliyetleri bir sivil toplum kuruluşu 
hassasiyetiyle gerçekleştirecek olan küme, 
sektörü ayakta tutacak her türlü kararda söz 
ve pay sahibi olmak istemektedir. ‘Yerlilik ve 
millilik’ ilkeleriyle bezeli bir mantıkla çalışacak 
küme, günümüzde paradan daha değerli 
bilgi altyapısını ülkemiz çıkarlarına uygun 
yönlendirmeyi amaçlamaktadır.
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9. Kalkınma Planı Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Özel İhtisas Komisyonu Raporu’na göre; bilişim 
ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim 
ekonomik sahada gelişmeye, üretim süreçlerinde 

verimliliğe ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlamış, 
bilgi üretim ve tüketim süreçlerinde en kritik faktör ola-
rak ortaya çıkmaya başlamıştır. Bununla birlikte ülkele-
rin ve işletmelerin bilgiyi edinme, işleme, geliştirme ve 
yönetme yetenekleri ekonomik büyümenin ve rekabet 
güçlerinin en temel belirleyici faktörü olarak kabul edil-
mektedir. 

Ekonomik faaliyetlerde bilginin artan etkisi, önemli bir 
bölümü bilgiye dayalı olan ekonomilerin bilgi ekono-
misi olarak tanımlanmasını gündeme getirmiştir. Bu sü-
reç, üretim faktörlerindeki basit bir değişiklik olmayıp, 
bilgi yoğun üretimin yapıldığı, nitelikli insan faktörü-
nün ve hayat boyu eğitimin ön plana çıktığı, bilginin ve 
ticaretin internet gibi elektronik ağlar aracılığıyla yapı 
değiştirdiği bir ortamda toplumun ekonomik, sosyal ve 
kültürel olarak gelişme kaydetmesini sağlayan kapsamlı 
ve kalıcı bir dönüşümü ortaya çıkarmış ve bu gelişmeler 
sonucunda şekillenen yeni toplumsal yapı, bilgi toplu-
mu olarak tanımlanmaya başlanmıştır.

Bilgi teknolojilerinin hızla gelişimi, bu gelişmelere aynı 
hızda ayak uydurabilecek bir toplum yapısını gerektir-
mektedir. Üretilen bilginin yaygınlaştırılması, kullanıl-
ması ve yönlendirilmesinde insan faktörü büyük önem 
taşıdığından, insan kaynakları bilgi toplumunun temel 
taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, uygu-
lanacak olan tüm ekonomik politikalarda eğitimin ve 
insana yapılan her türlü yatırımın dikkate alınması bilgi 
toplumuna geçişte en öncelikli konulardan biri olarak 
yerini almaktadır.

Ankara, bilgi ve teknolojiyi üretme ve kullanma anla-
mında nitelikli insan gücüyle diğer bölgelere göre öne 
çıkmaktadır. 15 yaş üstü toplam nüfusunun %19,67’si-
nin yüksekokul ve üzeri eğitim seviyesine sahip olması 
ile güçlü bir beşeri sermaye ortaya koyan Ankara, ayrı-
ca 18 üniversite, 7 teknoloji geliştirme bölgesi (tekno-
park) ve 18 Ar-Ge merkezini bünyesinde bulundurmak-
tadır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine 
göre; Ankara teknoparklarında istihdam edilen Ar-Ge 
personelinin sayısı 7.491 olup Türkiye’deki tüm tekno-
parklarda istihdam edilen toplam Ar-Ge personeli sayı-
sı olan 19.629 kişinin yarı sayısına yakındır. Kısacası, 
ulusal Ar-Ge personelinin yaklaşık yarısını istihdam 

eden Ankara, Türkiye’nin en yoğun Ar-Ge insan kayna-
ğı potansiyeline sahiptir.  

Ar-Ge ve inovasyonun başkenti Ankara’da beşeri ser-
mayenin gelişimi ve bireylerin teknoloji dünyasında 
edilgen değil etken olması amacına hizmet etmek ama-
cıyla Ankara Kalkınma Ajansı olarak çeşitli faaliyetler 
yürütülmektedir. Yediden yetmişe Ankaralı bireyle-
ri kapsayan farklı alanlardaki eğitim ve faaliyetlerle 
Ankara’nın bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki 
potansiyelinin açığa çıkarılması, etkin bir şekilde de-
ğerlendirilmesi, geleceğin dünyasını şekillendiren alan-
larda Başkentin söz sahibi olabilmesi hedefl enmektedir. 
Bunun için 2011 yılından bu yana teknoloji tabanlı gi-
rişimcilere yönelik TechAnkara Proje Pazarı etkinlik-
leri tertip edilirken, öte yandan ilkokuldan başlayarak 
öğrencilere robotik, kodlama ve üç boyutlu tasarım 
eğitimleri veriyor, girişimcilik ekosisteminin güçlen-
dirilmesi amacıyla Genç İstihdamının Artırılması için 
Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi 
(Ankara Girişim) Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Ajansı-
mız bünyesinde faaliyetlerine başlayacak olan TechAn-
kara Girişimcilik Merkezi ile de girişimcilik ekosistemi 
içinde önemli bir işbirliği ağına yeni bir fi ziki mekan 
kazandırıyoruz. Öte yandan, ihracat pazarlarını geliştir-
mek isteyen Ankara fi rmalarına dış ticaret ve e-ticaret 
seminerleri düzenleyerek Ankara’nın ihracat potansiye-
line ivme kazandırmaya çalışıyoruz. Benzeri faaliyetle-
ri hayata geçirmek isteyen paydaşlarımıza ayrıca, proje 
döngüsü yönetimi eğitimleri ile kaynağa erişim ve etkin 
proje yönetimi konularında yardımcı olarak paydaşları-
mızın kapasitesini artırmayı amaçlıyoruz.

Devletimizin, ekonominin temel taşı olan KOBİ’ler ve 
girişimcilerimize sunmuş olduğu desteklerin kamuo-
yundaki farkındalık seviyesinin artmasıyla ekonomi-
deki canlanma gözle görülür seviyede yükselecektir. 
Bu kapsamda, KOBİ’lerin ileri teknolojiyi yakalaması, 
markalaşma yolunda ilerleyerek kurumsal yapılarını ge-
liştirmesi ve katma değeri yüksek yerli ürünler üreterek 
dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi en büyük önce-
liklerimiz arasındadır. Ajansımız bünyesindeki Yatırım 
Destek Ofi si bu önceliklerin hayata geçirilmesi amacı-
na hizmet edecek şekilde yılın 365 günü 7/24 rehberlik 
hizmeti sunmaktadır.

Bilgi çağında iletişimin gücüne ve katma değerine ina-
nan Ankara Kalkınma Ajansı, sektörün hizmetindedir 
ve kapıları sonuna kadar açıktır.

Bilgi ve teknolojinin başkenti Ankara

Arif ŞAYIK

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

“Devletimizin, ekonominin 
temel taşı olan KOBİ’ler ve 
girişimcilerimize sunmuş olduğu 
desteklerin kamuoyundaki 
farkındalık seviyesinin artmasıyla 
ekonomideki canlanma gözle 
görülür seviyede yükselecektir. 
Bu kapsamda, KOBİ’lerin 
ileri teknolojiyi yakalaması, 
markalaşma yolunda ilerleyerek 
kurumsal yapılarını geliştirmesi 
ve katma değeri yüksek yerli 
ürünler üreterek dünya ile rekabet 
edebilir hale gelmesi en büyük 
önceliklerimiz arasındadır.”
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"Kümelenme çalışması 
haberleşme alanında ülkemizin 
teknoloji üretmesine ve küresel 
yarışta ülkemizden güçlü şirketler 
çıkmasına katkı sağlayacağına, 
ülkemize yatırım yapan şirketlerin 
ülkemiz kalkınmasına katkı 
sağlayacaklarına inanıyoruz. 
Ancak, bu şirketler burada 
teknoloji üretilmesine katkı 
sağlamayarak sadece ülkemizi 
4 vida sıkılan montaj alanı haline 
getirecekler ise bunun ‘yerli üretim 
olmadığını’ ifade etmekte yarar 
görüyoruz."

Ülkemiz başlangıçta PTT ARLA ve TELETAŞ 
gibi kuruluşları vasıtası ile telekomünikasyon 
alanında üretim yapmaya hatta teknoloji üret-
meye başlamış ve sonrasında yapılan çeşitli 

yanlış özelleştirme ve satış stratejileri ile bu yetkinliğini 
zaman içinde ne yazık ki kaybetmiş, kaybettirilmiştir.

Geçtiğimiz 3G ihalesinde başlayan Türkiye’ye teknoloji 
kazandırma gayretleri 4,5G şartnamesinde; aşamalı ola-
rak %45 yerlilik oranına kadar ve en az %10’unu KO-
Bİ'lerin ürettikleri ürünlerden alınma yükümlülükleri 
halinde yerini almıştır. 

Çok doğru ve çok yerinde olarak ülkemize teknoloji 
üretme kabiliyetinin kazandırılması amacını taşıyan bu 
ihalenin ilk yılını tamamlandığı bu süreçte umut edilen 
hedefi n çok gerisinde olduğumuz tespit edilmiştir. Ben-
zeri durum aslında çeşitli muafi yetlerin uygulandığı 3G 
ihalesinin sonucunda da ülkemizin teknoloji üretmesine 
ve bu yönde yetkinliklerini arttırmasında herhangi bir 
kazanımının olmadığını bizlere açıkça göstermiştir.

Tüm Türkiye’yi kapsayacaktır
Bu nedenle OSTİM’in değerli katkıları ile sektörümüz-
deki STK’lar, çeşitli şirketlerimiz, üniversitelerimiz, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ile 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun gönül-
den destekleri ile kümelenme çalışmalarını başlattık. 
Öncesinde 5-6 ay birkaç kişi tarafından yürütülen ha-
zırlık çalışmalarının sektörle ilk buluşması 22 Şubat’ta 
OSTİM’de yapılan toplantı ile gerçekleşti. 22 Mart 
2017 tarihinde BTK Konferans Salonunda yapılan ol-
dukça geniş katılımcılı ve tüm gün süren toplantıyla 
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’nin kuruluşu 
duyurulmuş oldu. Haberleşme Teknolojileri Kümelen-
mesi; 4,5G, 5G gibi mobil sektörler ile sınırlı olmaksı-
zın, uydudan, telsize, mobilden sabite kadar elektronik 
haberleşme sektörünün tümünü ve tüm Türkiye’yi kap-
sayacaktır.

Bu toplantılarda; başta BTK Başkanı Sayın Dr. Ömer 
Fatih Sayan’ın ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip Zerey ile 
katkı veren tüm ilgililerin 4,5 G şartnamesinde yer alan 
yaklaşımın 5G yol haritamıza ışık tuttuğu ve ülkemize 
teknoloji kazandırmayı hedefl ediği yönünde açıklama-
larının yoğunlaşması ülkemiz adına büyük bir kazanım-
dır. Cumhurbaşkanlığımızın, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığımızın ve Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumumuzun bu hedefi  sıkı bir şekilde koru-
yacaklarına güvenimiz tamdır.

Kümelenme çalışması haberleşme alanında ülkemi-
zin teknoloji üretmesine ve küresel yarışta ülkemizden 
güçlü şirketler çıkmasına katkı sağlayacağına, ülkemize 
yatırım yapan şirketlerin ülkemiz kalkınmasına katkı 
sağlayacaklarına inanıyoruz. Ancak, bu şirketler bu-
rada teknoloji üretilmesine katkı sağlamayarak sadece 
ülkemizi 4 vida sıkılan montaj alanı haline getirecekler 
ise bunun ‘yerli üretim olmadığını’ ifade etmekte yarar 
görüyoruz. Burada bahsedilen yaklaşımın aynı şekilde 
Cumhurbaşkanlığımızın, Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığımızın ve Bilgi Teknolojileri ve İleti-
şim Kurumumuz tarafından da benimsendiğine ve sahip 
çıkıldığına eminiz.

Yerli ve milli çözümler ülkemize kazandırır
Kümelenme, sektördeki teknoloji üretiminin geliştiril-
mesi için çeşitli işbirliği mekanizmalarının oluşmasına 
katkı verecek, bu yönde ortaya çıkan mevzuat ve uy-
gulamadan kaynaklanan hataların, eksikliklerin azal-

tılması için çaba sarf edecek ve öte yandan ülkemizin 
kalınmasında kaldıraç fonksiyonuna sahip olan sektö-
rümüzün gelişmesini tehdit edebilecek her türlü yapı ile 
sonuna kadar mücadele edecektir. Bilinmelidir ki tele-
komünikasyon sektöründe gerçek anlamda yerli ve milli 
çözümlerimizin, ürünlerimizin artışı ülkemize, işletme-
cilerimize kazandıracağı yarar öngörülenin çok üstünde 
olacaktır.

Öncelikle Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız, Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Kalkınma Ba-
kanlığımız, Ekonomi Bakanlığımız ile sektörümüzün 
düzenleyici ve denetleyici kuruluşu olan Bilgi Tekno-
lojileri ve İletişim Kurumumuzun olağan üstü katkıları, 
yaklaşımları ve güçlü destekleri ile yurt dışından veya 
yurt içindenmiş gibi üretilen ürünler yerine uluslararası 
standartlarda kendi ürünlerimizi üretmek ve yurt içinde 
ve dışında bunları satmak zorundayız. 

Biliyoruz ki bu yol zor bir süreç. Ancak, kamu kuruluş-
larımız, STK’larımız, üniversitelerimiz ve şirketlerimiz 
ile aynı hedefe kilitlenirsek biz ülke olarak, Haberleşme 
Teknolojileri Kümelenmesi olarak ülkemizden Haber-
leşme Sektöründen önemli küresel üretim şirketleri çı-
karacağımıza eminiz, bunu başarabiliriz.

Kümelenme teknoloji üretimine ve güçlü 
şirketler çıkmasına katkı sağlayacaktır

Abdullah Raşit GÜLHAN

SinerjiTürk Vakfı ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi
Yönetim Kurulu Başkanı
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Haberleşme, insanlığın olmazsa olmaz ihtiyaç-
larından biri. 5G ise dumanla başlayan uzak 
mesafe haberleşmesinin günümüze gelen en 
yeni hali, önümüzdeki 10 yılın haberleşme 

teknolojisi.

İnsan yaşamı sürekli bir gelişim içinde. Dünya nüfusu-
nun artması silsile halinde birçok konuyu tetiklemekte. 
Bunlar; sanayileşmenin hızlanması, ulaşım imkanları-
nın gelişmesi, sosyal hareketliliğin artması, haberleş-
menin çeşitlenmesi olarak ortaya çıkmakta. Bundan 10 
yıl önce yeterli olan ses haberleşmesi artık ihtiyaçlara 
cevap verememekte, yerine kullanıcılara çeşitli veri 
haberleşme uygulamaları sunulmakta.

ASELSAN, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında 
yaşanan haberleşme zafi yeti sonucunda Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşı-
lanması amacıyla 1975 yılında kurulmuştur. Haber-
leşme konusu, ASELSAN’ın kuruluşuna dayanacak 
kadar eski ve köklüdür. ASELSAN, kuruluşundan bu-
güne yurt dışına bağımlı olmadan özgün ve rekabetçi 
ürün/sistemler geliştirip üretme hedefi yle faaliyetlerini 
yürütmektedir. 

ASELSAN’ın haberleşme sektöründe faaliyet göster-
diği alanlar; Askeri Telsiz ve Haberleşme Sistemleri, 
Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri, Kripto ve 
Bilgi Güvenliği Sistemleri, Bilgi Teknolojileri Sistem-
leri ve Uzay Haberleşme Sistemleri başlıkları altında 
toplanabilir. 

Haberleşme teknolojisindeki son akım: 5G
ASELSAN’ın faaliyette bulunduğu haberleşme alanla-
rı yelpazesinde son teknolojiler takip edilmekte ve bu 
doğrultuda gerekirse ülkemize özel özgün çözümler su-
nulmaktadır. Günümüzde haberleşme teknolojisindeki 
son akım 5G olarak görünmektedir. ASELSAN bugü-
ne kadar gerçekleştirdiği teknoloji odaklı projelerle, 
özellikle ULAK Projesi ile 5G’ye yönelik bir hazırlık 
dönemi geçirmiştir. Son dönemde standardizasyon fa-
aliyetlerinin hızlanması, 5G’ye yönelik teknolojinin 
evrildiği noktayı daha da görünür hale getirmiştir.

Mobil haberleşme standartlarının geldiği nokta, büyük 
oranda öz kaynaklarımız ile yürüttüğümüz teknolo-
ji geliştirme projelerimizin ne kadar isabetli alanlar-
da başlatılmış olduğunu bize göstermiştir. Ülkemizin 
öncelikli hedefl eri arasında yer alan, ‘Yerli ürünler ile 
5G’ye ilk geçen ülkelerden birisi olabilmek’ hedefi -

ne oldukça yakınız. Bu amaçla ürün odaklı projelerin 
başlatılması ve ülkemizde var olan ekosistem gücünün 
(Üniversiteler, haberleşme endüstrisinde faaliyet gös-
teren KOBİ’ler, şirketler) bu projeler altında verimli 
kullanılması gerekiyor. 

5G’de gelinen noktaya baktığımızda; Amerika’da, 
Avrupa’da ve Uzak Doğu’da çok yoğun çalışmalar yü-
rütüldüğünü görmekteyiz. 2020 yılına kadar bu alanda 
gerçekleştirilecek çalışmaların toplamının 20 milyar 
ABD Doları’nı geçeceği öngörülüyor. Bu alana kamu 
ve özel sektör ile birlikte 5 milyar ABD Doları ayı-
ran Avrupa Birliği, 5G ile ilgili alınacak patentlerin 
sadece %20’sini hedefl ediğini ilan etmiş durumda. Bu 
rakamlar dünyada devam eden rekabeti gözler önüne 
sermesi açısından önem arz ediyor. Peki ülkeler stan-
dartlara kendi geliştirdikleri ve patentlerine sahip ol-
dukları teknolojiler sokmak için neden bu kadar müca-
dele ediyorlar? Çünkü bu alanda çok büyük bir lisans 
geliri pastası bulunuyor. Örneğin ABD’de yerleşik 
Qualcomm şirketinin yıllık lisans geliri 8 Milyar ABD 
Dolarını geçmiş durumda. 

5G’ye geçmek için operatörlerin çok ciddi bir müşteri 
talebi ile karşılaşması gerekiyor. Çünkü 5G’ye geçiş 
önemli bir yatırım gerektiriyor. Örneğin akıllı cihaz-
ların gelişmesi ve yaygınlaşması ve mobil olarak daha 
kaliteli video izleme ihtiyacı, 4G’yi çok yaygın şekilde 
hayatımıza soktu. 5G’nin yaygınlaşmasını sağlayacak 
bir uygulamanın henüz olmadığını söyleyenler de var. 
Bu konuda öne çıkan uygulamalar ise sanal gerçeklik 
ve artırılmış gerçeklik olarak görünüyor. 

İlk aşamada 5G mimarisinde şu ekipmanların yer ala-
cağı düşünülmektedir: 5G Yeni Radyo Teknolojileri 
ile çalışacak ‘Small Cell’ ve ‘Makro Cell’ Baz İstas-
yonları, 3.5 GHz MIMO Anten + Uzak Radyo Ünitesi 
(RRU), 28 GHz Massive MIMO Anten + Uzak Radyo 
Ünitesi (RRU) ve 94 GHz Radyolink 

Şimdiden bu ürünlerin yerli olarak tasarlanmasına baş-
lanması, 2020-2024 yılları arasında 5G’ye yapılacak 
olan yatırımın %90’lara varan oranda yurtiçi kaynak-
lardan karşılanması demek olacaktır. Yurtiçinde var 
olan ekosistem ve ASELSAN tarafından bugüne kadar 
yapılan çalışmalar bu hedefe ulaşılabileceğini göster-
mektedir.  

Haberleşme politikalarının devamlılığı yerli 
teknolojinin gelişerek devam etmesini sağlayacaktır

Yavuz BAYIZ 

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı

“Ülkemizin öncelikli hedefleri 
arasında yer alan, ‘Yerli ürünler 
ile 5G’ye ilk geçen ülkelerden 
birisi olabilmek’ hedefine 
oldukça yakınız. Bu amaçla ürün 
odaklı projelerin başlatılması ve 
ülkemizde var olan ekosistem 
gücünün (Üniversiteler, 
haberleşme endüstrisinde faaliyet 
gösteren KOBİ’ler, şirketler) bu 
projeler altında verimli kullanılması 
gerekiyor.”

5GTR FORUM’UN ÇİZECEĞİ 
TEKNOLOJİ YOL HARİTALARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 
gerçekleştirdiği 4,5G kapsamında yaptığı 

spektrum ihalesinde izlediği yerlilik oranı 
politikası ile yerli ürün kullanımının önünü 
açmıştır. Bu kapsamda gösterilen irade, bu alan-
da yaşanan gelişmelere zemin oluşturmaktadır. 
Bu politikaların devamlılığı, yerli teknolojinin 
gelişerek devam etmesini sağlayacaktır.

Türkiye’de 5G konusunda BTK önderliğinde 
kurulan 5GTR Forum üye toplamaya devam et-
mektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın üzerinde çalışmalara devam ettiği 
yeni geniş bant strateji dokümanında 5GTR 
Forum’a önemli görevler yüklenmektedir. ASEL-
SAN da haberleşme sektöründeki konumuna 
uygun şekilde 5GTR Forum çalışmalarına aktif 

olarak katılmakta ve desteklemektedir.

Sonuç olarak haberleşme teknolojilerinin gelişimi 
bir süreklilik oluşturmaktadır. Yeni teknolojil-
erde çalışmaya başlamak için hiç bir zaman 
gecikilmiş değildir. Eğer Türkiye olarak standart-
lara etki etmek istiyorsak uzun soluklu politikalar 
oluşturmalı ve bunun için 5-10 yıl önceden ilgili 
alanlarda uluslararası işbirlikleri yaparak üniver-
site ve endüstri ele ele çalışmalara başlamalıyız. 
Bu kapsamda 5GTR Forum’un çizeceği teknoloji 
yol haritaları karar vericilere rehber olacaktır; 
verilecek devlet destekleri ile ekosistem ortak bir 
amaca entegre şekilde yönlendirilebilecektir.     

Yakın gelecek için ise yukarıda önerilen projelerin 
desteklenerek ürün odaklı çalışılması yerli ürün-
ler ile 5G’ye geçen ilk ülkelerden birisi olmak için 
büyük önem arz etmektedir. Bu destekler arasında 
özellikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın başlatacağı Ar-Ge projeleri, hedefl e-
nen amaca ulaşılabilmesi için belirleyici olacaktır.
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Haberleşme teknolojilerinde son yıllarda dün-
yada yaşanan gelişmelere paralel olarak, ül-
kemizde de bu teknolojiler ile üzerinden su-
nulan hizmetler hızla gelişmektedir.

Ülkemiz, 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi ara-
sına girme hedefi ne ulaşmak için teknoloji üreterek kat-
ma değeri yüksek ürünler ihraç eden bir konuma hızlı 
bir şekilde ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

Teknoloji yoğun alanların başına gelen haberleşme sek-
törü de kritik önemi ve birçok sektörle olan etkileşimi 
ile dikkat çekiyor. 

İletişim altyapı ve hizmetlerinin geliştirilebilmesi ve 
yaygın kullanımının sağlanması için telekomünikasyon 
sektöründe hizmet ve altyapılarda etkin rekabet ortamı-
nın sağlanması; hızlı, güvenli, sürekli ve kaliteli iletişim 
hizmetlerinin uygun maliyetlerle sunulmasının yanı sıra 
yeni teknolojilere dayalı telekomünikasyon altyapıları-
nın kurulması gerekiyor. 

Son yıllarda her alanda büyük atılımlara imza atan Tür-
kiye, haberleşmeyle ilgili olarak stratejik adımlar attı. 
4.5G yetkilendirmesi kapsamında kullanıcıların daha 
hızlı erişimine imkan sağlanırken, Türk sanayisini ya-
kından ilgilendiren gelişme de burada ortaya çıktı. 

Tarihi adım yerli sanayiciyi harekete geçirdi
Elektronik haberleşme sektörünün, her yıl milyarlarca 
Türk Lirası’nın yurtdışına akıtıldığı ithalata dayalı bir 
sektör olmaktan çıkarıp, yerli ve milli ürünlerin kulla-
nıldığı bir sektör haline getirilebilmesi için Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği po-
litikalar çerçevesinde; Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nca (BTK) 4.5G yetkilendirmelerinde atılan 
tarihi adım yerli sanayiciyi harekete geçirdi. 

Bu fırsatın sanayimizin lehine gelişmesi için; bölgesel 
kalkınma modeli olan kümelenmeyi 6 ayrı sektörde ba-
şarıyla sürdüren OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, geç-
mişinin verdiği sorumluluk anlayışıyla elini taşın altına 
koydu.

İhale kapsamında Ar-Ge ve yerli malı belgeli ürün kul-
lanımı konusundaki yükümlülükler çerçevesinde, sür-
dürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturulması için kü-
melenme fi kri hayata geçirildi. 

BTK’nın destekleriyle; sektöre üretim yapan, Ar-Ge 
faaliyetinde bulunan, alt yapı hizmetleri sunan şirketler 
ile kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar, Organize 
Sanayi Bölgelerinin üye veya destek olacakları, tüm 
Türkiye’yi kapsayacak Haberleşme Teknolojileri Kü-
melenmesi faaliyetlerine başladı. 

4.5G ile ilgili şartnameye göre işletmeciler donanım ve 
yazılım yatırımlarında; en az yüzde 10’unu Türkiye’de 
ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş olan 
KOBİ’ler tarafından Türkiye’de üretilen ürünlerden, 
27.10.2015 tarihinden itibaren en az yüzde 30, yüzde 40 
ve yüzde 45’ini yerli malı olduğu belirlenen ürünlerden 
sağlamakla yükümlüler.

Ayrıca, dörder yıllık süreler için ölçülmek üzere; ilk 
dört yılda ortalama en az yüzde 30’unu, ikinci dört yılda 
ortalama en az yüzde 40’ını ve üçüncü dört yılda or-
talama en az yüzde 45’ini yerli malı olduğu belirlenen 

ürünlerden sağlama yükümlülüğü bulunuyor.

Ar-Ge’ye verilen önemin bir göstergesi olarak şartna-
mede yapılan değişiklikle ülkemizde kurulu bulunan 
Ar-Ge merkezlerinin yanı sıra işletmecilerin Ar-Ge 
merkezlerinin de teşvik edilmesi ve mevcut Ar-Ge mer-
kezlerinde istihdam edilmesi gereken asgari nitelikli Ar-
Ge personeli sayısını yüzde 50 artırılması sağlandı.

Ülkemiz için stratejik değerde
Haberleşme, savunma sanayii, enerji, sağlık kadar 
önemli bir sektör. Gelecekte de belki bunların bile önü-
ne geçecek. Ülkemiz için stratejik değer taşıyor. Ha-
berleşme teknolojilerini yerli ve milli olarak kendimiz 
tasarlamalı ve üretmeliyiz. 

Kritik sektörlerde pazar sahası olmaktan çıkıp üretim ve 
ihracat üssü olmaya mecburuz. Her yönüyle bağımsız-
lığımız, tarih ve coğrafyamızın omuzlarımıza yüklediği 
ağır sorumluluk ve gelecek umutlarımız için bilgi tek-
nolojileri ve haberleşme sektöründe milli ve yerli üretim 
idealinde işbirliği-güçbirliği ve ortaklaşa rekabet hede-
fi nde buluşmalıyız.

Savunma ve güvenlik, bilişim, haberleşme, enerji ve 
gıda gibi son derece kritik, başkalarının insafına terke-
dilemeyecek kadar önemli ve güçler savaşının en keskin 
yaşandığı sektörlerde güçlü Türkiye için 2023 ve 2071 
vizyonunu hep birlikte sahiplenmeliyiz.

Ortaklaşa rekabet hedefinde buluşmalıyız

Adem ARICI

OSTİM OSB Bölge Müdürü

2023 hedefl eri doğrultusunda hızla ilerleyen 
Türkiye’de cari açığın kapanması önemli gün-
dem maddelerinden biridir. Cari açığın kapan-
ması ve Türkiye’nin uluslararası ekonomiler 

arasında ilerleyebilmesi için de öncelikli olarak yerli 
üretim, Ar-Ge çalışmaları ve yüksek katma değerli tek-
noloji ihracatına ağırlık verilmesi gerekmektedir.  

Türkiye’nin her geçen gün büyüyen teknoloji paza-
rında söz sahibi olması ve bu yönde atılımlar gerçek-
leştirmesi için yerli üretim olmazsa olmazdır. Kendi 
imkanlarımızla ortaya koyacağımız yerli ürünlerle 
uluslararası pazarda yer edinmeliyiz. Bunun için de 
öncelikli olarak Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmalı, 
bu yönde istihdam sağlanmalı ve kalifi ye eleman ye-
tiştirilmelidir. Ancak bu sayede yüksek katma değerli 
teknoloji üreterek Türkiye ihracatına ve cari açığın ka-
patılmasına katkı sağlayabiliriz. 

Vestel olarak, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şe-
kilde temsil etmenin gayreti içerisindeyiz. Türkiye ve 
dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek Ar-Ge 
çalışmalarını üretim stratejimizin ana damarı olarak 
kabul etmekteyiz. Teknolojimizi sadece iç pazarda 
tüketiciyle buluşturmakla kalmıyor, dünyaya da sat-
maktayız. Türk mühendis ve tasarımcılarla erişilebilir 
fi yatlarda teknoloji üretmeyi hedefl erken, icat çıkarma 
sözüne kulak asmayarak, her gün yeni bir icat çıkarma-
nın peşine düşüyoruz.

8 Ar-Ge merkezimizde 800’ü aşkın mühendisimiz, ta-
sarımcımız ve ayırdığımız bütçeyle, çalışmalarımızı 
sürdürürken, ‘bu ülkede teknoloji üretilemez’ diyenle-

re kulak asmadan televizyondan tablet ve akıllı tele-
fona, çamaşır makinesinden bulaşık makinesine, buz-
dolabından klimaya dünyanın en son teknolojilerini 
üretiyoruz. LCD TV üretimimizle Avrupa’nın birkaç 
şirketinden birisiyiz. Bunun yanında Avrupa’da be-
yaz eşya üreticileri arasında ilk 10 fi rma arasında yer 
alırken, yerli kaynaklarla üretilen ilk cep telefonu olan 
Vestel Venüs ile edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübe-
yi ortaya koyuyoruz.

Değişimlere açık, yenilikçi yapımızla ürettiğimiz ve 
geliştirdiğimiz bu ürünlerle sadece Türkiye’de değil, 
dünyada da adımızdan söz ettiriyoruz. 154 ülkeye yap-
tığımız ihracatla Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve 
büyümesinde önemli rol oynarken, Ar-Ge’ye dayalı 
yerli üretime önem vererek Türkiye’nin en büyük so-
runlarından biri olan cari açığın kapanması için de ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye'nin 2023 hedefl eri doğrultusunda, yerli üreti-
min artırılması ve katma değerli ürünlerin ihracatına 
ağırlık verilmesiyle cari açığın pozitif yönde etkileme-
sini bekliyoruz. Vestel olarak "Gururla Yerli" sloganı-
mızla Türkiye sanayisine yön veren güçlü oyuncular-
dan biri olma hedefi mizi sürdürüyoruz.

Türkiye’nin gelecek hedefl erine doğru ilerlemesi yo-
lunda Türkiye’nin teknoloji devi Vestel olarak so-
rumluluğumuzun farkındayız ve durmadan çalışmaya 
devam ediyoruz. ‘İcat çıkarma’ diyenlere, ‘Bu ülkede 
teknoloji üretilemez’ diyenlere inat; icat çıkarmaya, 
teknoloji üretmeye devam ediyoruz. 

Cari açığın 
kapanması için
yerli teknoloji ile 
üretim

Zafer KÜÇÜKATEŞ

Vestel Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Dünya 5G’yi konuşuyor. 4G ile zaman kay-
betmemize gerek yok.” beyanından sonra üç 
ay ertelenen 4G frekans ihalesi, 4,5G olarak 

bilinen bir teknoloji (IMT-Advanced) ve artırılmış 
yerlilik, Ar-Ge oranlarını içeren yeni şartnamesiyle 
karşımıza çıkmıştı. Şartnamede, ilk yıl %30, ikinci yıl 
%40 ve üçüncü yıl için ise %45 yerlilik oranının aran-
dığı ve en az %10’unu KOBİ'den alma yükümlülükleri 
bulunmaktaydı. 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle bu süreç 
başladı ve 4,5G hayatımıza girdi.

Bu yükümlülükler başlangıçta paydaşlar için zor gibi 
gözükse de, bankacılık gibi ekonomiye kaldıraç etki-
si sağlayan ve savunma gibi stratejik bir öneme sahip 
elektronik haberleşme sektörü için aslında bir gerekli-

lik, ihtiyaç ve büyük bir atılım fırsatıdır. İlk yılını ta-
mamlamış olduğumuz bu sürecin 5G’ye uzanan yolun 
başlangıcı olarak düşünmek daha faydalı olacaktır. Bu 
yolculuk hem üreticilerimiz hem de işletmecilerimiz 
açısından, yerli ve milli olduğu ölçüde ülkemizin kal-
kınmasına katkı sunabilecektir. 

4,5G ihalesinde olduğu kadar kesin çizgilerle olma-
sa da, 3G ihale şartnamesinde de, yerli üretim, KO-
Bİ’lerden alım hedefl eri bulunmaktaydı. Ancak süreç 
içerisinde yerli üretim olmaması nedeniyle muafi yetler 
tanınmış ve maalesef istenen gerçekleştirilememişti. 
Yaşanan bu başarısızlığın 4,5G’de tekrarlanmaması 
için başından itibaren sıkı tutulan süreç, OSTİM ve 
BTK’nın da desteğiyle oluşturulan, Haberleşme Tek-
nolojileri Kümelenmesi girişimi ile yürütülmektedir. 
Böylelikle, tüm üreticiler ve işletmeciler bir araya ge-
lecek ve bir ekosistem oluşturabileceklerdir.

Bilindiği üzere kümelenme çalışmalarına 22 Şubat’ta 
OSTİM’de yapılan ilk toplantıyla başlamış ve daha 
sonra elektronik haberleşme sektörüne yönelik yerli 
üretim ve Ar-Ge yapan KOBİ’lerin de katılımıyla 22 
Mart’ta BTK binasında yapılan ikinci toplantıyla bir 
adım daha ileriye götürülmüştür. Küresel rekabetin 
çok yoğun olarak yaşandığı bu sektörde, milli birlik 
ve beraberliğin geliştirilmesi, birlikte iş yapabilme ye-
teneğinin kazanılması önem taşımaktadır. Bu girişim, 
yapacağı çalışmalar ve sağlayacağı başarılar sonucun-
da, yakın zamanda her sektörü doğrudan etkileyecek 
bir oluşum haline gelebilecektir.

Başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
BTK ve diğer ilgili kurum, kuruluşların destekleri ve 
net duruşları sayesinde, Türkiye, teknolojik gelişme-

leri takip etmekten veya yeni çıkan yurt dışı menşeili 
ürünleri alıp kullanmaktan ziyade artık teknolojik ge-
lişmelerin öncüsü olan, kendi ayakları üzerinde duran 
ve kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna ulaşa-
caktır. Böylelikle, yerli üretime sahip yazılım ve dona-
nım ile 5G’de karşımıza hepimizin göğsünü kabartan 
bambaşka bir tablo çıkacağına güvenimiz tamdır.

Akıllı üretim sistemlerine yönelik öncü ve 
kritik teknolojilerdeki mevcut durumun ve 
ihtiyaçların saptanması amacıyla TÜBİTAK 
tarafından Haziran 2016’da yapılan araştır-

mada, sanayimizin dijital olgunluk seviyesinin En-
düstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında olduğu saptanmış-
tır. Aynı araştırmada en çok katma değer sağlayacak 
3 temel teknoloji; Otomasyon ve Kontrol Sistemleri, 
İleri Robotik Sistemler ve Eklemeli İmalat olarak de-
ğerlendirilmektedir. 

Endüstri 4.0'a geçiş için en önemli kriterlerden biri 
'Akıllı İş Modelleri'dir. Değişik akıllı sistemlerin bir-
birleri ile bağ kurması neticesinde oluşacak yeni akıl 
ile yeni hizmet ve yeni iş modelleri yaratılacaktır. Nes-
nelerden toplanacak farklı veriler ile değişik ağlarda 
yeni modeller üretilecektir. Bunun için de kümelenme 
ve ortak akıl ile bir araya gelmek çok önem arz etmek-
tedir.

Biz de Tüm Telekomünikasyon İş İnsanları Derneği 
(TÜTED) olarak üyelerimizi sürecin içine dahil etmek, 
Ar-Ge'yi ve  inovasyonu destekleyen projeler oluştur-
mak, sektördeki ulusal ve uluslararası Ar-Ge teşvikleri 
için referans noktası olmak, yerli üretimin teşvik edil-
mesi için alımlarda pozitif ayrımcılığın yerleştirilmesi-
ni sağlamak, diğer bilişim STK’ları ile işbirliği içinde 
ortak projeler ve tanıtım aktiviteleri gerçekleştirmek, 
üniversite özel sektör ve devlet ilişkilerinde koordi-

nasyon işlevini üstlenmek, mesleki standartların olu-
şumuna ve ölçülmesine öncü olmak, serbest rekabeti 
kurmak ve rakipler arası yapıcı  rekabeti oluşturmak 
amaçları ile kurulan TÜTED-AGİM  Araştırma, Geliş-
tirme ve İnovasyon Merkezimizi kurmuş bulunuyoruz.  

Tüm bu platformlar, teknolojiler, akıllı sistemler, en-
düstri 4.0 uygulamaları, 5G gibi teknolojik forumlar 
için nitelikli insan gücüne ihtiyacımız vardır. Bu ihti-
yacın karşılanması ve nitelikli insan sayısının artırıl-
ması gereklidir. Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşme-
sine katkıda bulunmak amacıyla; bilimsel, güvenilir ve 
ulaşılabilir bir eğitim platformu oluşturmak misyonu 
ile yola çıkan derneğimiz, TÜTED Akademi'nin ku-
rulması çalışmalarına başlamıştır. Bilişim teknolojile-
rinin kullanımı, mevcut iş alanlarında talebi şekillen-
direrek, yeni iş alanları yarattığı gibi, işsizlik sorunun 
çözümünün de anahtarıdır. Bu nedenle teknoloji kul-
lanım kültürünü anahtar yetkinlik kabul eden bir eği-
tim reformu, Türkiye’nin atılım stratejisinin en önemli 
parçalarından birisi olacaktır. Bu anlayış içinde sadece 
gençlerin değil, mevcut işgücünün de bilgi ve iletişim 
teknolojileri becerilerinin geliştirilmesi ve günceli ta-
kip etmek için İngilizce öğrenmek zaruridir.

Toplam verimlilik artışını nasıl sağlarız, uluslararası 
standartlarda verimlilik gücünü nasıl kazanırız gibi 
temel konular üzerinde düşünerek ve yetkinlik seviye-
mizi bilerek adım atmalıyız. Türkiye'nin iddialı 2023 

hedefl eri bulunmaktadır, bu hedefl ere ulaşabilmek 
için katma değerli ürün, hizmet üretmemiz gereklidir. 
Katma değer üretimi ve ihracat hacminde giderek sı-
kıştığımız bu dönemde inovasyon, yüksek teknoloji, 
endüstri 4.0 gibi konulara yoğunlaşmamız gereklidir. 
Teknoloji, internet, geniş bant stratejileri, inovasyon, 
Ar-Ge gibi birçok alanda stratejik adımlar atmamız 
gereklidir. Hızlı davranmadığımız sürece vakit kay-
bedip gene teknolojiyi 'takip' eden konumda kalma 
riskini ortadan kaldırıp, teknolojiyi 'üreten' konuma 
geçmemiz öncelikli hedefi miz olmalıdır.

Sektörde birlikte iş yapabilme 
yeteneğinin kazanılması önem taşıyor

Teknolojiyi üreten konuma geçmemiz 
öncelikli hedefimiz olmalıdır

"Küresel rekabetin çok yoğun 
olarak yaşandığı bu sektörde, milli 
birlik ve beraberliğin geliştirilmesi, 
birlikte iş yapabilme yeteneğinin 
kazanılması önem taşımaktadır. 
Bu girişim, yapacağı çalışmalar ve 
sağlayacağı başarılar sonucunda, 
yakın zamanda her sektörü 
doğrudan etkileyecek bir oluşum 
haline gelebilecektir."

Rıdvan UĞURLU

Dilek BAĞDATLIOĞLU

TOBB Telekomünikasyon Meclisi Başkanı

Tüm Telekomünikasyon İş İnsanları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Türk Haberleşme Sektörünün donanım ve ya-
zılım gereksiniminin yerli ve milli ürünlerle 
ve süreçlerle sağlanması uzun yıllardır Haber-
leşme sektörünün belli başlı sorunu olmuştur. 

1850’lerde PTT Fabrikasının kuruluşuyla başlayan 
ürün araştırma ve geliştirme faaliyetleri maalesef ke-
sintili bir seyir takip etmiş, 1960’lara gelinceye kadar 
önemli bir gelişme olmamıştır.

1960’lı yıllarda PTT Genel Müdürlüğü tarafından ku-
rulan PTT ARLA (sonra TELETAŞ oldu) ve NETAŞ 
gibi haberleşme sanayi kuruluşları öncelikle PTT’nin 
ihtiyaçlarını temin etmeye odaklandılar, sonraları yur-
tiçi ve ihracat pazarına yöneldiler. 1980’li yıllarda PTT 
haberleşme yatırımlarının büyük kısmı TELETAŞ ve 
NETAŞ tarafından ya kendi geliştirdikleri ya da bir 
süre için lisans aldıkları cihazları üreterek karşılanı-
yordu. PTT’nin diğer bir rolünün de eleman yetiştir-
mek olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. 1980’li, 
90’lı yıllarda özel sektör nitelikli eleman ihtiyacını 
PTT’den sağlardı denebilir, sonra bu işlevi büyük özel 
sektör kuruluşlarımız üstlendiler. Bugün ulaştığımız 
noktada doğal olarak çok şey değişti. En başta artık 
eski PTT yok, bölündü, özelleşti. Büyük özel sektör 
kuruluşlarımızın her biri değişik rotalarda hayatiyetle-
rini devam ettirdiler, ettirmeye devam ediyorlar. 

Bu kısacık tarihçeyi enseyi karartmayalım diye ver-
dim, 1980’li yıllarda haberleşme sektörü, işletmecisi 
ve sanayicisi ile önemli işler başarmış, modern bir şe-
beke oluşturulmasını sağlamıştır, bugün de yapabilir.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi kurulması ça-
lışmalarını izlerken ve karınca kararınca destek verir-

ken gözlerimin önünden o yıllar geçti, heyecan verici 
bir dönemdi. Şimdi doğal olarak farklı yöntemler ve 
organizasyonlarla kamuyu temsil eden Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim Kurumu, ülkedeki haberleşme tekno-
lojilerinin geliştirilmesine ve ihtiyacın yerli ve milli 
ürünlerle karşılanmasına çalışıyor, özel sektör de işin 
içinde. 

Haberleşme şebekesinde kullanılan donanım ve yazılı-
mın yerli ve milli olması sadece tasarlandığı fonksiyon 
için değil siber güvenlik için de çok önemli. Dışarıdan 
alınan donanım ve yazılımın siber güvenlik için bir 
tehdit olması söz konusu. 

Kurulmakta olan Haberleşme Teknolojileri Kümelen-
mesi bir yönetim biçimi, bir organizasyon şekli, çok 
başarılı olandan tam tersi olana kadar örnekler litera-
türde var. Dikkat çekmek istediğim konu; burada esas 
oyuncuların KOBİ veya büyük fi rma niteliğindeki 
özel sektör fi rmaları olduğunun hiç unutulmaması. So-
nuçta girişim riskini alan, kar/zarardan sorumlu olan, 
para kazanabileceği gibi kaybedebilecek olan özellik-
le KOBİ niteliğindeki kuruluşlar. Özel kuruluşun kar 
edemez ise varlığını sürdüremeyeceğini unutmamamız 
lazım. 

Sektör STK’larının kümelenme içindeki belli başlı rolü 
herhalde STK yöneticilerinin ve üyelerinin görüş ve 
önerilerini kümelenme yöneticilerine iletmeleri, küme-
lenme yetkililerinden gelen bilgileri üyelerine iletmek 
olmalı. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’nin 
kuruluşuna hepimizin destek olması, bu yönetim biçi-
minin de olduracak şekilde denenmesi gerek.

Donanım ve yazılım siber 
güvenlik için çok önemlidir

Enver İBEK

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği 
Genel Sekreteri

Dün telefon ağlarımız sadece ses hizmetlerine 
yönelikti. Telefon üzerinden yapılan görüş-
melerin güvenliği bir çift telin güvenliğine 
bağlı olup, riske atılanlar, ses görüşmeleri-

nin kesilmesi ya da dinlenilmesiyle sınırlıydı. Daha da 
önemlisi bu telefonların yeri “sabit”ti.

Bugün artık telefonlarımız, mobil, sayısal ve “akıllı”; 
Kameraları var. GPS konum belirleme özellikleri var. 
Dün hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyük bellek-
leri var. Ve, 24 saat kablosuz ya da mobil ağlara bağ-
lı… Üzerindeki uygulamalar herhangi bir zamanda, 
herhangi bir yerde dünyanın herhangi bir yerinden 
bilgi alıyor, bilgi gönderiyor. Kimliklerimiz, banka 
şifrelerimiz ve benzeri hassas bilgilerimiz, özel fotoğ-
rafl arımız, e-postalarımız hep bu telefonlarda… Bu te-
lefonlar herkeste; çocuklarımızda, ana-babalarımızda, 
Şirket müdürlerinde ve her konumdaki kamu görevli-
lerinde… Ülkemizde mobil telefon kullanıcı sayısı 75 
milyonu aşmış durumda. 

Artık, bu akıllı telefonların en az kullandığımız özel-
likleri ses… Yani aslında akıllı telefonlar artık tele-
fon değil. 7/24 internet erişimi olan bu akıllı telefonlar 
sadece internetten bilgi almıyorlar; kendileri de bilgi 
gönderiyorlar. Dışarıdan, yani dünyanın herhangi bir 
yerinden erişime açıklar. 

Hal böyle olunca, akıllı telefonlarımızdaki bilgiler 
oldukça kırılganlaşmaya başlıyor. Bizim “haberimiz” 
olmadan, iznimiz olmadan başkaları tarafından görü-
lebilir, (ç)alınabilir ve silinebilir hale geliyor. Daha da 
ilginci, başkaları tarafından şifrelenip, fi dye istenebilir 

oluyor. Kendi bilgilerimizi yeniden edinebilmek için 
hatırı sayılır paralar ödemek zorunda kalıyoruz; eğer 
bu işi yapan hacker’lar “insafl ı” iseler… Yoksa hem 
para ödüyoruz hem de tüm bilgilerimizi yitiriyoruz.

Burada “güvenlik” konusu kişileri aşan bir soruna dö-
nüşüyor. Hele bu telefonlarda saklanan bilgiler sade-
ce kişiler bilgilerimiz olmayıp, kurumsal bilgileri de 
içerince bu konunun hassasiyeti çok daha fazla önem 
kazanıyor. Üstelik haberleşme altyapıları ve bunlara 
bağlı bilişim sistemleri de işin içerisine katılınca du-
rum daha da kritikleşiyor. 

Bu noktada, haberleşme teknolojilerinin kendileri ka-
dar -belki daha da fazla- bunların güvenliğini sağlaya-
cak teknolojiler ve sistemler de hayati öneme sahip bir 
konuma geliyor. 

Bu sistemleri, bu kritik altyapıları yabancı üreticiler 
tarafından geliştirilip üretilmiş “kapalı kutular” ile 
korumaya çalışmak ne denli doğru olur? Bu ürünler-
de “arka kapı” açıklarının olmadığını ya da bu kapalı 
kutuların kendilerinin güvenlik zafi yeti yaratmadığını 
nereden bileceğiz? Nasıl denetleyeceğiz?

Bu güvenlik teknolojileri bize ait olmadıkça, yerli ve 
milli beceri ve uzmanlıklarla geliştirilip üretilmedikçe, 
tüm sistemler, tüm bilgiler ve kritik altyapılar -ki bu 
doğrudan toplum ve toplumsal düzen anlamına gel-
mektedir- tehdit altındadır ve tehdit altında kalacaktır.

İşte bu nedenlerle, Haberleşme Teknolojileri Küme-
lenmesi sadece teknolojik ve endüstriyel gelişme ve 
rekabet için değil, kişisel, toplumsal ve kamu güven-

liğimiz için de önemli bir girişimdir ve başarılı olmak 

zorundadır. 

Haberleşme ve güvenlik

Mehmet Ali İNCEEFE 

Bilgi Güvenliği Derneği 
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Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derne-
ği TELKODER, tanınmış alternatif telekom iş-
letmecileri tarafından 26 Haziran 2002 yılında 
kurulmuştur. TELKODER, yurttaşlarımızın en 

ileri ve en ucuz haberleşme olanaklarına kavuşması, 
ülkemizin uluslararası arenada büyük bir haberleşme 
merkezi olabilmesi için serbestleşme ve rekabeti savu-
nan işletmecilerin derneğidir. Telekomünikasyon sek-
töründe tam rekabet ve serbestleşmenin gelişmesine 
doğrudan katkıda bulunmak, sektörde faaliyet göste-
ren işletmeciler arasında yakın dayanışma ve işbirli-
ğini oluşturarak hizmet kalitesi ve verimliliği yükselt-
mek, sektörde bulunan şirketlerin güçlenerek dünyaya 
açılmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerini 
sağlamak başlıca amaçlarındandır. 

Derneğimizin öncelikleri arasında yer alan başlıklar-
dan bazıları şunlardır: Telekomünikasyon alanında 
hizmet çeşitliliğinin ve kalitenin artırılması ve tüketi-
cilerin uygun fi yatlarla hizmet almasının sağlanması. 
OSTİM ve BTK’nın da desteğiyle oluşturulan, Haber-
leşme Teknolojileri Kümelenmesi girişimi sayesinde, 
tüm üreticiler ve işletmeciler arasında oluşturulacak 
bir ekosistemin bu amaçları gerçekleştirebileceğine 
yürekten inanıyoruz.

Bu amaçlara ulaşabilmek için sektörümüzün ihtiyaç 
duyduğu teçhizat ve yazılımların neredeyse hepsinin 
ithal ediliyor olması hiçbir sektör oyuncusunun ar-
zuladığı ve hayal ettiği bir durum değildir. İnternetin 
kullanımı ve etkisi olan alanlar her geçen gün artmak-
ta, yeni teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Ülke olarak 
bütün bu gelişmeler doğrultusunda artık söz sahibi bir 
konuma gelmemiz şarttır.

Dünya Bankası’nın ekonomisi düşük ve orta gelir 
grubunda sayılan ülkeler arasında yaptığı çalışmanın 
sonucunda genişbant yaygınlık oranında %10’luk bir 
artışın GSYİH’de %1.38’lik bir artışa yol açacağı be-
lirtilmektedir1. Elektronik haberleşme gibi ekonomiye 
kaldıraç etkisi sağlayan ve yaşanan teknolojik geliş-
melerin bütün sektörlere yön verdiği böyle önemli bir 
sektörün temsilcileri olarak hepimizin öncelikli göre-
vi; ülkemiz vatandaşlarının kaliteli hizmet alabilmesi 
ve bu hizmeti alırken dışa bağımlılığını en alt düzeye 
indirmek olmalıdır. Teknolojik yenilikleri takip etmek 
yerine, öncüsü ve yol göstericisi olan bir Türkiye ha-
line gelmemiz durumunda, ülke ekonomimiz daha iyi 
bir duruma geleceği gibi stratejik öneme sahip bu sek-
törün de gelişmesine yol açacaktır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın, 
BTK’nın ve ilgili kurum, kuruluşların öncülüğünü 
yapmakta olduğu bu oluşumun, elektronik haberleşme 
sektörüne kaliteli ürünler sunacağı ve bu alandaki açı-
ğı büyük ölçüde kapatacağı kanaatindeyiz. Yerli dona-
nımlar ve yerli yazılımlar geliştirme gayreti içerisinde 
olan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’ni des-
teklediğimizi ve yanında olduğumuzu net bir şekilde 
ifade etmek isterim.

1. http://www.computerworld.com.tr/haberler/altyapida-ortak-yatirim-turkiyeye-37-
milyar-tllik-tasarruf-saglayacak/

Netaş, Türkiye’den bilgi ve iletişim alanın-
da küresel bir teknoloji markası çıkarma 
ve bölgenin lider sistem entegratörü olma 
hedefi yle, yenilikçi ve yaratıcı çözümler ge-

liştirmeye devam etmekte. Bu yıl 50. yılını kutlayan 
Netaş, Ar-Ge gücü, inovatif yaklaşımı, yaygın servis 
ağı, sağlam kurumsal yapısı ve güçlü insan kaynağı ile 
Türkiye’nin 2023 hedefl erine daha hızlı yaklaşmasına 
katkı sağlıyor. 

 700’ü aşkın Ar-Ge mühendisimizle birlikte küresel 
boyutta en ileri teknolojiyi tasarlıyoruz, üretiyoruz 
ve ihraç ediyoruz. Burada geliştirdiğimiz ürünlerle 
Türkiye’yi teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna ge-
tirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Son 9 yılda 6 
kez Türkiye’nin ‘Yazılım İhracatı Şampiyonu’ olma 
başarısını elimizde tutuyoruz. 

Ar-Ge merkezimizde özellikle VoIP ve Multimedya, 
VoLTE, VoWiFi gibi mobil genişbant çözümlerinin 
geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşıyoruz. Son 3 yılda 
ulusal ve uluslararası platformlarda 58’i uluslararası 
olmak üzere toplam 106 bilimsel yayın yaptık, 220 pa-
tent başvurusu gerçekleştirdik. Bunların yanında Bu-
gün VoIP ve multimedya teknolojilerinde dünyanın ilk 
10 laboratuvardan birine sahibiz. Türkiye’nin dijital 
dönüşümüne ve modernizasyonuna öncülük ediyoruz. 
Ar-Ge faaliyetlerini ve kazanımlarını ‘milli bir mese-
le’ olarak görüyoruz. Hedefi miz; Ar-Ge’den aldığımız 

güçle, Türkiye’nin yazılım ihracatı yapan ülke olması-
na önemli katkılar sunmak. 

Netaş olarak, Türkiye’de milli ve yerli çözümler ge-
liştiren fi rmaların bir araya gelerek kümelenip güç bir-
liği yapmalarının, ülke politikalarımızın da bir gereği 
olduğunu savunuyoruz. Özellikle telekom ve savunma 
gibi alanlarda yerli ve milli çözümlerin stratejik önemi 
olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızla başarıyla yürüt-
tüğümüz ve çok olumlu sonuçlar almaya başladığımız 
projelerimizden biri, konsorsiyum üyesi olduğumuz 
ULAK projesi. ULAK’ta dünyada az sayıda fi rmanın 
gerçekleştirebileceği bir teknoloji kullanılarak tama-
men yerli imkanlarla ve Türk mühendisleri tarafından 
Türkiye’nin ilk yerli 4.5G LTE-Advanced baz istasyo-
nunun temel bant ünitesini geliştirdik.  

4.5G birikim ve altyapımız, 5G teknolojisini 
Türkiye’de geliştirebilmemize temel oluşturdu ve ge-
rek fi ziksel katman gerekse uygulama seviyesinde 5G 
ürün portföyümüz oluştu. Bununla birlikte, 5G Altyapı 
Birliği’nin de bir üyesi olarak Avrupa Birliği H2020 
Programı çerçevesinde geleceğin mobil ve sabit haber-
leşme sistemlerine yön vermek için kurulan Avrupa 
Teknoloji Platformu NetWorld2020’nin yönetim kuru-
lu üyesi seçildik. Dünyanın en önemli teknoloji fi rma-
larıyla birlikte, öncelikle 5G olmak üzere, geleceğin 
haberleşme ve internet teknolojilerinin geleceğine yön 
vermekten gurur duyuyoruz.

Ülke olarak söz sahibi
konuma gelmeliyiz 

Yerli ve milli çözümler 
stratejik önemdedir

Yusuf Ata ARIAK

Kamil ORMAN

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Netaş Kamu, Savunma ve Telekom Sektörü
Genel Müdürü
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Mühendislik ve danışmanlık hizmetleri veren AlternI-
dea, havalandırma ve aktif iklimlendirme sistemle-
rinde çevre dostu çözümler geliştiriyor.  

Şiket Kurucusu Yaşar Yılmaz, “Sanayi ve diğer alanlarda 
öncelikli olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı-
nı artırarak, uygulanabilir, ulaşılabilir, ölçülebilir yöntemler, 
ürünler, sistemler ve süreçler geliştirerek, verimliliği artırıcı 
yenilikleri uygulayarak karbon salınımını en az seviyeye in-
dirmek önceliğimizdir.” dedi.
“Yaratıcılığı ve yeniliği takip ve teşvik ederek, geleneksel çö-
züm tarzından uzaklaşarak farklı düşünme ve çözüm üretme 
yeteneklerimizi geliştirerek hedefl erimizi belirlemekteyiz.” 
diyen Yılmaz, “Gelecek neslimizden ödünç olarak kullandı-
ğımız çevreyi korumak artık sadece yasal zorunluluk değil 
aynı zamanda borcumuzdur. Enerji tüketiminde, operasyonel 
giderlerde ve maliyette tasarruf sağlamakta olan ürünlerimiz 
alışılagelmiş sistemlere göre yüzde 40’a yakın enerji tasarrufu 

sağlamaktadır. 
Telekom dışında tüm sektörlerin ihtiyacını karşılayan, dış ya 
da iç ortamlarda kullanılan, doğal havalandırma ve aktif iklim-
lendirme sistemlerini bir çatı altında barındıran çözümlerimiz 
güneşin ısı etkisini de yüzde 99 oranında engellemektedir.” 
ifadelerini kullandı.
AlternIdea’nın haberleşme sektörünü yakından ilgilendiren 
enerji tasarrufl u ürünleri şunlar: Enerji verimli iç-dış ortam 
kabini, back-up iklimlendirme sistemi, aktif fi ber optik sistem-
lerinin iklimlendirilmesini sağlayan ve dağıtımını bir arada 
bulunduran iklimlendirme sistemleri, free-cooling özelliğini 
içinde barındıran komplike bir elektromekanik yapıya sahip 
aktif iklimlendirme sistemi, yeni nesil, çevre dostu ekipman-
larla donatılmış direk tipi baz istasyonu (Lamppost), iş güven-
liği şartlarına uygun kaçak akım koruma sistemi ve otomas-
yonu.

Anketek Elektronik Teknoloji Tic. ve San. Ltd. Şti. 
elektromanyetik ve kablosuz haberleşme alanlarında, 
araştırma geliştirme odaklı bir elektronik haberleşme 

şirketi. Şirketin ana faaliyet alanlarında; modern anten tekno-
lojileri, kablosuz haberleşme sistemleri, yüksek verimli RF 
devreler, gömülü sistemler ve sensör ağları bulunuyor.
Savunma sanayi sektöründe ve sivil alanda mobil haberleş-
meye yönelik projelerde çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden 
Ar-Ge Müdürü Mutlu Tuncer, vizyonlarını, ileri teknoloji ba-
rındıran ürünleri yüksek eğitimli mühendisler tarafından ge-
liştirmek ve üretmek olarak belirlediklerini anlattı.
Mutlu Tuncer, şirketin ortaklarının bilgi ve tecrübelerinin 
önemli katkılar sağladığını ifade etti. Tuncer, fi rmanın Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ortağı, Dr. Tayfun Özde-
mir, sayesinde Amerika'da gerçekleştirilecek testler ve diğer 

teknik ihtiyaçlardan yararlandıklarını vurguladı. Tuncer, şir-
ketin bir diğer ortağı Prof. Dr. Ali Özgür Yılmaz’ın da çok 
sayıda akademik ve ticari projede görev aldığı haberleşme ve 
radar sinyal işleme konularında uzmanlaştığı ve bu yönleriyle 
Anketek'e büyük katkı sağladığını vurguladı.
Gerçekleştirdikleri projelerle sektörde sayılı fi rmalardan ol-
duklarını dile getiren Tuncer, “Ülkemizde, Anketek ve önde 
gelen bir savunma sanayi fi rması dışında askeri amaçlı telsiz 
anteni üretimi yapılmamaktadır. Benzer şekilde Anketek ha-
berleşme alanında Radyo-Link üretimi üzerine çalışma yapan 
sayılı fi rmalardan. Hem yurtiçinde hem yurtdışında rekabete 
açık bir fi rmayız. Yaptığımız projelerde teknolojik açıdan ye-
nilikçi ürünler geliştirmekteyiz. Ortaya çıkan katma değer ile 
hem ulusal hem de uluslararası fi rmalar ile rekabet edebilecek 
seviyedeyiz. 

AL-KOR’un yerli kabinleri teknoloji 
yatırımlarını korumaya aldı

Anketek haberleşmede 
küresel rekabete hazır

Nurhan SOLMAZ

Mutlu TUNCER

Genel Müdür Yardımcısı

Ar-Ge Müdürü

www.al-kor.com.tr

www.anketek.com.tr

1970 yılından bu yana telekomünikasyon ve otomotiv 
sektörlerinde kalıp, plastik ve metal parça üretimi yapan 
AL-KOR Group-Tellus Telekomünikasyon ve Endüstri-

yel Çözümler, 2017 yılında üretimine 4 fabrika ile toplamda 
15.000 m2 alanda ve 400'ü aşkın çalışan ile devam ediyor. 
Türkiye'nin 346. Ar-Ge Merkezi olma unvanına sahip fi rma, 
birçok çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor. 
Telekomünikasyon sektöründe GSM operatörleri ve altyapı 
yüklenicileri için özel iklimlendirme çözümlerine sahip ol-
duklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Nurhan Solmaz, 
“Dış ortam/iç ortam kabinlerinin yanı sıra, transmisyon kabin-
leri, sayısal dağıtım modülleri, her tip ve özellikte yedekleme 
kabinleri, metal ve plastik kutular, şehir güvenliğinde kullanı-
lan güvenlik kabinleri, akıllı şehirler için yer veya direk tipi 
sonlandırma kabinleri, fi ber kabinetler ile datacenter ve server 

çözümleri için her tip ve ebatta rack kabinler ile bunlara ait 
aksesuarlar üretiyoruz.” dedi.

Bu alanda bir ilk olan klimalı rack kabinlerle, server odası 
gerektirmeden müşterilerine mini datacenter çözümü sunduk-
larını kaydeden Solmaz, şunları söyledi: “TSE ve diğer ulus-
lararası kalite sertifi kasyonlarını haiz ürünler üreten AL-KOR, 
rack tipi kabin çözümlerini TELLUS markası altında pazara 
sunmaktadır. Üretimin yanında müşterileri için tasarım ve 
danışmanlık desteği de veren AL-KOR,  orta vadede ülke ve 
bölgesinde lider konumda olmayı hedefl iyor. Tamamen yerli 
ve milli imkanlarla üretim yapan AL-KOR, yerli ürün teşvi-
kinden yararlanmak isteyen müşterileri için de cazibe merkezi 
haline gelmiş durumda.”

AlternIdea çevre dostu 
ürünleriyle iklimlendiriyor 

Yaşar YILMAZ

Şirket Kurucusu

   www.alternidea.com
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Argela, 5G ve 5G’yi etkinleştiren teknolojiler başta 
olmak üzere, gelecek nesil telekomünikasyon tekno-
lojileri konusunda araştırma, geliştirme ve inovasyon 

merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Firma ayrıca 5G ve 5G’yi 
etkinleştiren teknolojiler konusunda fi kri mülkiyet geliştiri-
yor. 
Argela, geliştirdiği çözüm ve ürünleri ile Türkiye ve küre-
sel pazarda telekom operatörleri ile kamu ve savunma sa-
nayii kuruluşlarına hizmet veriyor. Firma, gelecek nesil te-
lekomünikasyon teknolojileri konusunda Amerika Birleşik 
Devletleri’nde başvurduğu patentler ve geliştirdiği fi kri mül-
kiyetlerle hem Türkiye’de hem de dünyada gelecek nesil tele-
komünikasyon teknolojileri konusunda katma değer yaratıyor.
Yurtiçinde savunma sanayii kuruluşları ile işbirliği içinde 
stratejik projeler geliştirdiklerini anlatan Genel Müdür Bülent 
Kaytaz, savunma sanayii ile 2013’te imzalanan Dördüncü Ne-
sil Haberleşme Sistemi Geliştirme (ULAK) Projesi dışında, 
2015 yılında imzalanan MİLAT Projesi kapsamında kamu 

güvenliği ağları için yazılım tanımlı ağlar projelerini hayata 
geçirdiklerini anlattı. 
Bülent Kaytaz, çözüm portföyü hakkında şu bilgileri aktardı: 
“Programlanabilir radyo erişim ağları, yazılım tanımlı ağlar, 
4.5G makro baz istasyonları, ağ performans izleme, abone 
analitikleri ve abone memnuniyeti yönetimi, smallcells (4.5G) 
ve sabit-mobil yakınsaması.”
Firmanın, Avrupa Birliği FP7 ve Celtic projeleri kapsamında 
birçok üniversite ve şirket ile ortak çalışmalar yürüttükleri-
ni belirten Kaytaz, “Bu çalışmalar ile Türkiye’nin teknolojik 
gelişimine katkıda bulunan Argela, aynı zamanda Ar-Ge ça-
lışmaları için AB desteği ile fon elde ediyor. Ayrıca, 14 Şu-
bat, 2017’de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali 
Yıldırım’ın katılımıyla açılışı yapılan, 5G çözümlerinin bü-
tünleştirilip test edileceği 5G Mükemmeliyet Merkezi’nde 13 
üniversiteden yaklaşık 30 akademisyenle belirlenen 5G konu-
larında çalışmalar başlamıştır.” dedi. 

ART Elektronik Sistemler; elektronik, haberleşme (kab-
lolu, kablosuz), bilgi teknolojileri, otomasyon, robotik, 
mekatronik alanlarında, danışmanlık, araştırma, geliş-

tirme, proje yönetimi, üretim, servis, pazarlama, satış, eğitim 
proseslerinin kapsayan mühendislik çalışmaları yapıyor.
OSTİM’de faaliyet gösteren fi rmanın Genel Müdürü Tayyar 
Atış, haberleşme altyapısı (teknolojik; Endüstri 4.0, nesne-
lerin interneti) insan, makina, proses ve veri entegrasyonu 
çerçevesinde temel ürün, sistem, çözüm kategorilerini şöyle 
sıraladı: Kamusal: Akıllı Şehirler, Ulaşım/Trafi k Kontrol, İh-
lal Yönetim ve Bilgi Sistemleri, Otopark Yönetimi, Robotik 
Otoparklar. Endüstriyel: Endüstri 4. Çözümleri, Üretim Yü-
rütme Sistemleri, SCADA ve Kontrol Sistemleri, Robotik ve 
Makina Otomasyonu, Akıllı Depo Sistemleri (ASRS), Bilgi ve 
Gösterim Sistemleri Ticari: Akıllı Robotik Satış Makinaları, 
Otomatlar, Akıllı Emanet Dolapları.
Atış, kalite politikalarını; ‘sürekli gelişmeyi gözeterek, müş-

teri memnuniyetini sağlayan, yenilikçi, teknolojik, kullanışlı, 
kusursuz, ürün, sistem ve hizmetler sunmak’ ifadeleriyle tarif 
etti. Tayyar Atış, misyon olarak temel değer ve ilkelerden sap-
madan, sorunlara çözüm geliştirip verimliliği artırmayı, viz-
yon olarak da lider bir organizasyon olarak müşterileri, çözüm 
ortakları, çalışanları için mutluluk kaynağı olmayı belirledik-
lerini dile getirdi.
ART Elektronik’in projelerinden örnekler: İzmir Akıllı Ulaşım 
Sistemleri, Konfeksiyon Fabrikaları üretim yürütme sistemleri 
(LC Waikiki, Taha, Yavuz Tekstil, Fateks, İmteks),  LED’li 
bilgi, reklam sistemleri (OSTİM, Omedya, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı, İstanbul Metrosu, Ankara B.B.), Akıllı Emanet Dolabı 
(ATG), Meteoroloji Radarları (Vaisala), Deprem Simülasyon 
Merkezleri (AFAD, Aksigorta), Hızlı Geçiş Sistemi (KGM, 
PTT, Federal Signal, 3M), Tünel Otomasyon Sistemleri (KIR-
TUR), Envanter Yönetim Sistemi (HAVELSAN, ETİ Maden)

Argela gelecek nesil telekomünikasyon 
teknolojileri geliştiriyor

ART ulaşımdan bilgi yönetimine 
geniş yelpazede mühendislik üretiyor 

Bülent KAYTAZ

Tayyar ATIŞ

CEO

Genel Müdür

www.argela.com.tr

www.artelektronik.com.tr

1993 yılında  İnta Mühendislik adıyla telekomünikasyon 
alanında faaliyet göstermek üzere kurulan fi rma, 2009 yı-
lında Ar-Ge projeleri, ürün ve ekipman satışı ve bakım 

onarım konularında faaliyet alanını genişletmek Arıtek Mü-
hendislik Ltd. Şti. ismiyle çalışmalarına devam ediyor. 
Haberleşme sektöründe anahtar teslimi projeleri hayata geçi-
ren fi rma, 14 ülkede çeşitli içerikte tamamladığı ve devam et-
tiği projeleri bulunuyor. Firmanın son olarak hayata geçirdiği 
proje ise Avrasya Tüneli’nin mobil kapsamasını 2G, 3G ve 
4.5G aktif ekipmanları ile gerçekleştirmek oldu.
Yeni Nesil Mobil lisans yönetmeliklerinin, işletmecileri yerli 
üreticilere yönlendirmesi ile bir üretim gerekse Ar-Ge çalış-
malarına katkıda bulunduğunu ifade eden Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Koper, OSTİM'deki fi rmalarla birlikte aktif ve 
pasif soğutmalı, açık alan şartlarına uygun 8 değişik telekomü-

nikasyon sistem tasarımı yaptıklarını ve 3 bin adetin üzerinde 
üreterek teslimatları gerçekleştirdiklerini belirtti.
Aynı kapsamda pek çok ürün ve hizmeti yerlileştirdikleri-
ni vurgulayan Levent Koper, sözlerini şöyle sürdürdü: “15 
bin araç ile Türkiye’nin en büyük Araç Takip Projesi, Aile 
Bakanlığı’na ait pilot proje çerçevesinde panik buton, uzaktan 
sağlık durum takibi, mobil jeneratör takip ve denetimi, baz is-
tasyonu ve konteyner takibi yine  yüzde 100 yerli donanım ve 
yazılım ile yerli ürün haline dönüştürülmüştür.” dedi. 
Koper, KOBİ’lere pazarda imkan yaratan bu yaklaşımı ha-
yata geçirebilmek için yerli malzeme ve Ar-Ge koşulunu zo-
runluluk haline getiren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’na, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na te-
şekkür etti.

Arıtek yerli şartıyla önemli 
ürünleri yerlileştirdi

Levent KOPER

Yönetim Kurulu Başkanı

   www.aritekmuhendislik.com

Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4, İTÜ ARI Teknokent3, 
İç Kapı No: 502/601-604, Maslak, Sarıyer, İstanbul, 34467 Turkey, 
www.argela.com

ProgRAN: Programlanabilir, Profil Tabanlı, 
Yazılım Tanımlı RAN Sanallaştırma.

ProgRAN, 5G teknolojisi için SDN tabanlı, 
programlanabilir bir radyo erişim ağı yapı 
mimarisidir. ProgRAN, baz istasyonları içinde 
“radyo kaynak yönetimi” modülünün yanı 
sıra “kablosuz kanal kaynakları” modülünü 
de sanallaştırır ve RAN içindeki herhangi bir 
alt-alanın denetleyici ile uzaktan 
ayarlanabilmesini sağlar.

Yapılandırma yüksek uyarlanabilirlikle 
gerçekleştirilebildiği için cihazlarda yeniden 
başlatma gerekmez ve böylelikle aksaklık 
süresi oluşmaz.

Programlanabilir, Profil Tabanlı, 
Yazılım Tanımlı RAN Sanallaştırma.

RAN kontrol uygulamalarının 
eNodeB’lerin üzerinde koşmaları 
sayesinde yeterince hızlı kontrol tepki 
süresi sağlanmaktadır. Bu uygulamaların 
başlatılmaları, değiştirilmeleri veya 
sonlandırılmaları RAN denetleyicisi 
tarafından kontrol edilmektedir.

ProgRAN RAN’ın kontrolünü 
merkezleştirir.

RAN Kontrol Katmanı: 
Çizelgeleme, 
Hücreler Arası Geçiş Yönetimi, 
Giriş İzni Kontrolü, 
SON Yönetimi, 
Bağlantı Bütünleştirmesi & Multi-RAT Yönetimi

ProgRAN, RAN’ın içinde 
kontol ve veri katmanını 
ayrıştırır.

ProgRAN, RAN’ın “Profil” tabanlı 
olarak programlanabilirliğini sunar. 
Programlarda değişikliğe gidildiği 
durumlarda, cihazların yeniden 
başlatmalarına gerek yoktur.

ProgRAN iyi tanımlanmış bir arayüz 
kullanılarak RAN’ın davranışını 
programlanabilmeyi sağlar.

ULAK 4.5G/LTE Advanced 
Makro Baz İstasyonu 

• 3GPP Release 11
• 450MHz, 800MHz, 1800MHz, 2600MHz Bantlar
• Çift Frekanslı Remote Radyo Ünitesi (RRU)
• 300 Mps aşağı hat veri hacmi (yol haritasında 600 Mbps)
• Çoklu Giriş Çoklu Çıkış (4x4 MIMO)
• Taşıyıcı Birleştirmesi
• Koordineli Çoklu Nokta (CoMP) 
• 3 Sektör
• Çok Geliştirilmiş Hücreler Arası Enterferans Yönetimi (ICIC, eICIC, feICIC)
• Yönetim, Operasyon ve Bakım Sistemi (OAM)
• Radyo Kaynak Yönetimi (RRM)
• Kendi Kendine Organize Olan Ağlar (SON)
     - Kendi Kendine Konfigürasyon
     - Kendi Kendine Optimizasyon
     - Kendi Kendine Bakım
• RAN Sharing (Paylaşımlı Baz İstasyonu)

Ticari & Kamu Güvenliği 4.5G/LTE Advanced Makro Baz İstasyonu

• Release 12 Özellikleri
• 5 Taşıyıcı Birleştirmesi
• 8x8x MIMO
• 900MHz, 2100MHz Bantlar

Yol Haritası

• Ticari 4.5G/LTE Advanced Makro Baz İstasyonu
• Kamu Güvenliği 4.5G/LTE Advanced Makro Baz İstasyonu

Ürün Çeşitleri ve Kullanım Senaryoları

4.5G ULAK SON Kendi Kendine 
Konfigürasyon

Kendi Kendine Kendi Kendine 

Argela'nın Geliştirdiği Akıllı Yazılımlar

SON, ağların planlanmasının ve iyileştirilmesinin 
operatör müdahalesi gerektirmeksizin, otomatik hale 
getirilmesini sağlamak üzere geliştirilmiştir.  Bu 
ihtiyaçlar aşağıda tanımlanan üç özellik doğrultusunda 
karşılamaktadır:

      • Kendi Kendine Konfigürasyon
      • Kendi Kendine Optimizasyon
      • Kendi Kendine Bakım

Kendi Kendine Organize Olan Ağlar (SON)

Akıllı Yazılımlarımız

ULAK Projesinin Donanımları

Radyo Kaynak Yönetimi (RRM), kısıtlı radyo 
kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayarak daha fazla 
kullanıcıya servis verilmesini, kullanıcıların servis 
kalitesi beklentilerinin karşılanmasını ve katma değerli 
servisler sunulmasını (örnek: VİP Müşteri) 
hedeflemektedir.

Radyo Kaynak Yönetimi (RRM)

Yönetim, Operasyon ve Bakım Sistemi (OAM) 
ile bir operatörün şebeke üzerinde hizmetleri 
yönetebilmesi için gereken bütün operasyonlar 
(Konfigürasyon Yönetimi, Hata ve Alarm 
Yönetimi, Performans Yönetimi, Yazılım Sürüm 
ve Güvenlik Yönetimi) sağlanmaktadır. 

Yönetim, Operasyon ve Bakım Sistemi (OAM)

Enterferans Koordinasyonu (ICIC), baz 
istasyonuna bağlı en uzak kullanıcıların, 
etraftaki diğer baz istasyonu sinyallerinin 
yaratacağı sinyal kirliliğinden mümkün 
olduğunca az şekilde etkilenip, en yüksek 
kalitede veri iletmelerini ve almalarını 
sağlayarak kullanıcı memnuniyetini 
artırmaktadır.

Enterferans Koordinasyonu (ICIC)

Ana Bant Ünitesi (BBU)SON ve OAM SunucusuUzak Radyo Ünitesi (RRU)

4.5G ULAK OAM Konfigürasyon Performans GüvenlikHata
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• RAN Sharing (Paylaşımlı Baz İstasyonu)

Ticari & Kamu Güvenliği 4.5G/LTE Advanced Makro Baz İstasyonu

• Release 12 Özellikleri
• 5 Taşıyıcı Birleştirmesi
• 8x8x MIMO
• 900MHz, 2100MHz Bantlar

Yol Haritası

• Ticari 4.5G/LTE Advanced Makro Baz İstasyonu
• Kamu Güvenliği 4.5G/LTE Advanced Makro Baz İstasyonu

Ürün Çeşitleri ve Kullanım Senaryoları

4.5G ULAK SON Kendi Kendine 
Konfigürasyon

Kendi Kendine Kendi Kendine 

Argela'nın Geliştirdiği Akıllı Yazılımlar

SON, ağların planlanmasının ve iyileştirilmesinin 
operatör müdahalesi gerektirmeksizin, otomatik hale 
getirilmesini sağlamak üzere geliştirilmiştir.  Bu 
ihtiyaçlar aşağıda tanımlanan üç özellik doğrultusunda 
karşılamaktadır:

      • Kendi Kendine Konfigürasyon
      • Kendi Kendine Optimizasyon
      • Kendi Kendine Bakım

Kendi Kendine Organize Olan Ağlar (SON)

Akıllı Yazılımlarımız

ULAK Projesinin Donanımları

Radyo Kaynak Yönetimi (RRM), kısıtlı radyo 
kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayarak daha fazla 
kullanıcıya servis verilmesini, kullanıcıların servis 
kalitesi beklentilerinin karşılanmasını ve katma değerli 
servisler sunulmasını (örnek: VİP Müşteri) 
hedeflemektedir.

Radyo Kaynak Yönetimi (RRM)

Yönetim, Operasyon ve Bakım Sistemi (OAM) 
ile bir operatörün şebeke üzerinde hizmetleri 
yönetebilmesi için gereken bütün operasyonlar 
(Konfigürasyon Yönetimi, Hata ve Alarm 
Yönetimi, Performans Yönetimi, Yazılım Sürüm 
ve Güvenlik Yönetimi) sağlanmaktadır. 

Yönetim, Operasyon ve Bakım Sistemi (OAM)

Enterferans Koordinasyonu (ICIC), baz 
istasyonuna bağlı en uzak kullanıcıların, 
etraftaki diğer baz istasyonu sinyallerinin 
yaratacağı sinyal kirliliğinden mümkün 
olduğunca az şekilde etkilenip, en yüksek 
kalitede veri iletmelerini ve almalarını 
sağlayarak kullanıcı memnuniyetini 
artırmaktadır.

Enterferans Koordinasyonu (ICIC)

Ana Bant Ünitesi (BBU)SON ve OAM SunucusuUzak Radyo Ünitesi (RRU)

4.5G ULAK OAM Konfigürasyon Performans GüvenlikHata





Haberleşme Teknolojileri 2017 Özel Sayı22

Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.; AİM 
Enerji’nin iki çalışma alanından Nükleer Reaktör Kont-
rol Sistemleri ve Batarya Teknolojileri departmanları-

nın ayrılmasıyla 2017 yılı başında kuruldu. 
2011 yılı sonunda İTÜ Arı Teknokent bünyesine Enerji De-
polama Teknolojileri konusunda Ar-Ge yapmak üzere yola 
çıktıkları AİM Enerji çatısı altında batarya yönetim sistemleri 
konusunda başarılı projelere imza attıklarını belirten Genel 
Müdür İlker Aydın, gerek kurşun asit gerekse lityum batar-
yaların yönetiminde kullanılan birçok elektronik donanım ve 
yazılım tasarladıklarını kaydetti. 
İlker Aydın, Batkon’un, teknoloji geliştirme alanlarını daha 
da büyüterek; elektrik şebekeleri için Enerji Depolama Sis-
temleri (ESS), elektrikli tekne/yat için batarya sistemleri ve 
telekom uygulamaları için çeşitli özelliklerde lityum batarya 
ile batarya izleme ve yönetim sistemleri tasarladıklarını ifade 
etti. 
Aydın, tasarlanan ürünler arasında; dünyadaki tüm GSM baz 

istasyon sahalarında kullanılabilecek Telco Batarya Yönetim 
Sistemi, güneş enerjisi veya elektrik şebekesinden beslenebi-
len direk üstü (trafi k hız radarı, MOBESE/TEDES kamera, 
Telemetri vs) uygulamalar için Nesnelerin Interneti-IoT tek-
nolojisini destekleyen lityum batarya sistemi, elektrikli oto-
mobiller için lityum batarya sistemleri yer almaktadır.” dedi. 
İlker Aydın, Telco BMS adı verilen ürün için şu bilgileri ver-
di: “Telco BMS ürünümüzle ilgili İTÜ Arı Teknokent Ar-Ge 
projesi çerçevesinde 2012 yılından itibaren yürütülen tasarım 
ve test çalışmalarında; GSM baz istasyon sahalarındaki enerji 
yedekleme akülerinin doğru koşullarda şarj ve deşarj edilme-
sinin yanı sıra, 48V akü gruplarının içindeki gerilim denge-
sizliklerinin de giderilmesini sağlayan elektronik donanımlar 
ve bu donanımlarda çalışan gömülü yazılım algoritmaları 
geliştirilerek ürüne dönüştürülmüştür. Turkcell ve Vodafone 
tarafından test sahalarında ve akü laboratuvarlarında 1 yıldan 
fazladır test edilen bu ürüne yönelik ilk pilot uygulamaların 
önümüzdeki aylarda başlamasını ümit ediyoruz.”

CRC Elektronik, 2002 yılında telekomünikasyon sistem-
leri için yenilikçi, temiz ve verimli enerji çözümleri 
sağlamak üzere kuruldu. Firma kuruluşundan itibaren 

çok hızlı bir gelişme göstererek, başta Türk Telekom A.Ş. ol-
mak üzere AVEA ve Vodafone gibi GSM operatörlerinin de 
DC enerji altyapılarının yenilenmesinde ve geliştirilmesinde 
önemli katkılar sağladı.
İmalat tesislerinde,  600 w dan 240 kW a kadar çeşitli kapasi-
telerde müşteri taleplerine uygun yer-
li katkısı çok yüksek DC sistemleri 
ürettiklerini ifade eden Genel Müdür 
Müfi t Bayat, bu ürünlerin satış ve sa-
tış sonrası destek hizmetlerini sağla-
dıklarını anlattı. 
Başta Vodafone ve AVEA olmak 
üzere birçok kamu ve özel kurulu-
şun enerji altyapılarının yıllık peri-
yodik bakımları ile birlikte teknik 

destek hizmetleri de sağladıklarını dile getiren Müfi t Bayat, 
“Firmamız, DC enerji sistemlerinin üretiminde iş ortağı olan, 
global pazarın en büyük tedarikçilerinden Delta Elektronik’in 
doğrultucu ve kontrol ünitelerini kullanmaktadır. KOBİ statü-
sünde faaliyetlerine devam eden fi rmamızın ürettiği tüm DC 
enerji sistemlerinin ‘Yerli Ürün Belge’leri mevcuttur.” dedi.
Son yıllarda alternatif enerji konusunda faaliyetlerini yoğun-
laştırdıklarını vurgulayan Bayat, bu kapsamda Türk Telekom 

için yaklaşık 400 lokasyonda toplam 
800 kW kapasitesinde, özel kurumlar 
için 2 sahada toplam 2 MW kapasiteli 
güneş enerji sistemlerinin kuruluşu-
nu gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. 
Deneyimli iş adamı, “Müşteri beklen-
tilerini aşmayı hedefl eyen fi rmamız, 
bu misyonu gerçekleştirmek için tüm 
imkânlarını kullanarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.” görüşünü aktardı.

Batkon telekom uygulamalarına 
yönelik Batarya Yönetim Sistemi geliştirdi

CRC Elektronik’in enerji sistemleri 
yerli ürün belgeli

İlker AYDIN

Müfit BAYAT

Genel Müdür

Genel Müdür

www.batkon.com

www.crcelektronik.com

2006 yılında elektronik sektöründe Ar-Ge yapmak üzere 
kurulan Baran Elektronik Sistemleri ilerleyen yıllarda 
güç elektroniği ve iklimlendirme alandaki çalışmalara 

odaklandı.
2007‘de GSM istasyonları için Free Cooling Sistemi tasar-
layan fi rmanın, Türkiye’deki GSM istasyonlarında toplamda 
14 bin adet Free Cooling Sistemi 10 yıldır başarı ile çalışıyor. 
Ürünün kalite standartları ve teknik özellikler açısından test 
edildiğini dile getiren Kurucu Ortak Ertuğrul Eraslan, “Ürün 
CE belgesine haizdir. Şu ana kadar, 11 farklı ülkeye ihracat 
yapılmıştır. 2008 yılında, Turkcell‘in talebi doğrultusunda ilk 
Battery Backup kabini geliştirildi. Sonrasında GSM fi rmaları-
nın talepleri doğrultusunda, farklı güç, farklı gerilim ve farklı 
yedekleme süreleri için 14 farklı model ürün geliştirildi. Top-
lamda 3000 adet Battery Backup kabinleri 9 yıldır sahalarda 
sorunsuz şekilde hizmet veriyor.” dedi.
Firmanın başarıyla tamamladığı ve devam ettirdiği diğer 

projeler ise şunlar: 2012’de TÜBİTAK 1507 desteği kapsa-
mında 300W Solar On-Grid Inverter tasarımı, 2013’de TÜBİ-
TAK 1507 desteği alınarak Free Cooling‘in yeni versiyonu, 
2015’de Vodafon Türkiye için geliştirilen SmallCell Battery 
Backup&UPS kabini; başarısı VPC (Vodafone Procurement 
Company) tarafından onaylandı. Şirket, bu sayede VPC‘nin 
dünyadaki onaylı tedarikçileri arasına girdi.
2015’de TÜBİTAK 1507 desteği kapsamında, Solar Pompa 
Sürücü tasarımı için yapılan başvuru onaylandı. Ar-Ge faali-
yetleri devam ediyor. 2016’de ASELSAN’ın siparişi üzerine 
Moduler Power Distribition & Rectifi er sistemi geliştirildi. 
Ürün, ASELSAN tarafından onaylandı ve envantere girdi. 
Bu projenin ardından fi rmamız SSM tedarikçileri veri tabanı-
na alındı. 2017 yılında ABD’den bir fi rma, özel bir Battery 
Backup Controller siparişi verdi. Baran Elektronik Sistemleri 
yaklaşık iki ayda ürünü geliştirip ihraç etti. Ürün testlerden 
geçerek onaylandı.

Baran Elektronik güç elektroniği ve 
iklimlendirmede devlerden onay aldı

Ertuğrul ERASLAN

Kurucu Ortak 

  www.barantech.com.tr
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Erat Telekom, 1998 yılında fi ber optik kablo montajı ve ek 
montajı ekipman ve aksesuarları üretmek amacıyla kurul-
du. 

Firma,  2005 yılında fi ber optik ara bağlantı ekipmanları ve fi ber 
optik aksesuar üretimi alanlarında teknolojik yatırımlara yöne-
lerek, düşük maliyetlerde üst düzey ürün ve hizmetlerin üreti-
mine yöneldi.
Firma Yöneticisi Fatih Erkan, üretimlerini; 3 bin m²’si kapalı, 5 
bin m² alandaki entegre tesislerde, gerçekleştirdiklerini belirtti. 
Erkan üretim kapasiteleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “Yılda 
1milyon adet fi ber optik patch cord, 750.000 adet fi ber optik 
pigtail, 75.000 adet set halinde fi ber optik sonlandırma ürünleri, 
60.000 adet konnektörlü zırhlı, zırhsız indoor/outdoor, breako-

ut kablo, 50.000 adet fi ber optik arazi tipi ek kutusu ve 50.000 
adet splitter üretim kapasitesi ile telekomünikasyon sektörünün 
tamamına hitap eden Türkiye’nin en yüksek üretim kapasitesine 
sahip fi rmalarından biriyiz.” 
Dünyada da 12’yi aşkın ülkede tercih edildiklerini vurgula-
yan Fatih Erkan, “Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli üretimi olan 
ERAT ek kutusu ile haberleşme sektörünün öncü fi rmalarından 
aldığı onaylarla yurt içi pazarında dinamik bir soluk olmaya de-
vam ediyoruz. Ayrıca Erat Akademi ile bilgi ve deneyim sahibi 
eğitmenler eşliğinde haberleşme, saha kurulumu, fi ber teknolo-
jisi gibi konuları içeren sektörel eğitimler düzenleyerek sektö-
rün yükselen değeri haline geldi.”

Erat, üretim ve eğitimiyle sektörün 
yükselen değeri

Doç. Dr. Mehmet ÇİYDEM

Genel Müdür

www.engitek.com.tr

ENGİTEK Mühendislik Teknolojileri, 2008 yılında 3G 
Yetkilendirme ihalesindeki yerli ürün hedefl eri amacıy-
la kuruldu. Şirket bu kapsamda ilk yerli 2G, 3G baz is-

tasyonu antenlerini, 4.5G yetkilendirme sürecinin ardından da 
ilk olarak 4.5G yerli baz istasyonunu geliştirdi.
Genel Müdür Doç. Dr. Mehmet Çiydem, çalışmalarıyla ilgili 
şu bilgileri verdi: “ENGİTEK, mobil haberleşme sektörün-
de 2027 yılına kadar sürecek artan yerlilik, yerli ürün ve 5G 
hedefl eri doğrultusunda; iç-mekan, dış mekan baz istasyonu 
antenleri başta olmak üzere, radyo link antenleri ve küçük 
hücresel baz istasyonlarında Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yü-
rütmektedir. 
Söz konusu faaliyetler BSTB-Santez ve TÜBİTAK destekleri 
ile yapılmaktadır. Geliştirilen ürünlerle ilgili pekçok patent, 
faydalı model ve bilimsel yayınlar da üretilmiştir.

Genişbant mobil haberleşme sektörü 4G/LTE ile büyük ivme 
kazanmış ve 5G-ötesi de taçlanma dönemi olacaktır. Sektörün 
global pazar büyüklüğü savunma sektörünü geçmiş durumda-
dır ve global büyük teknoloji fi rmalarının hakimiyeti vardır. 
Bilgi ve telekomünikasyon, kritik teknolojiler olup bir ülkenin 
en önemli altyapılarından biridir. Yerlilik ve yerli ürünler bu 
bakımdan çok önemlidir, ulusal güvenlik öneme haizdir.
Sivil alanda olgunlaşmış 4G/LTE, 5G mobil haberleşme tek-
nolojilerinin performans-fi yatları ölçek ekonomisi itibariyle 
ciddi aşamalar kaydetmiştir. 4G/LTE, 5G teknolojilerinin as-
keri alanda taktik-güvenli haberleşme ihtiyaçlarına da cevap 
vermesi öngörülmektedir. Dolayısıyla 4G/LTE, 5G teknolo-
jilerini yakında askeri sistem-ürünlerde de göreceğiz. ENGİ-
TEK olarak bu alanlarda da hazırlıklarımız devam etmektedir.”

ENGİTEK 4G/LTE ve 5G’ye odaklandı

Fatih ERKAN

Firma Yöneticisi

   www.erattelekom.com.tr

Extunda 2009 yılında telekomünikasyon ve bilişim sek-
törünün birleştiği alanlarda yerli kaynakları kullanarak 
ürünler ve çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur. İs-

tanbul Teknik Üniversitesi Teknokentinde faaliyet gösteriyor. 
Firma ortağı Veli Murat Çelik, Ar-Ge ve ürünleştirme ça-
lışmalarına başlarken, halihazırda çözülmüş ve ticarileşmiş 
ürünlere odaklanmak yerine, dünya trendlerine bakarak ileri-
ye doğru en az iki yıl daha Ar-Ge yapılması gereken bilişim 
teknolojilerine odaklandıklarını anlattı. 
Çelik, fi rma ortağı Mehmet Erdem Samut ile uzun yıllar Tür-
kiye ve yurtdışı telekomünikasyon fi rmalarında mühendis ve 
yönetici konumunda çalışarak, tecrübe sahibi olduklarını vur-
guladı.
Firma olarak, 5G bulut tabanlı radyo erişim şebekeleri ve nes-

nelerin interneti çözümlerini geliştirmek için iki ana proje yü-
rüttüklerini vurgulayan Çelik, “Bilişim teknolojileri alanında 
alınmış, 1 doktoralı, 3 yüksek lisanslı olmak üzere toplam 9 
kişilik Extunda ekibi 5G projesinin geliştirmesi üzerinde ça-
lışmaktadır.” dedi.
2020 yılında Türkiye’nin Milli 5G teknolojilerini kullanarak 
5G’ye geçecek ilk ülkelerden olmasını sağlamayı kendileri-
ne temel misyon edindiklerini anlatan Çelik, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “5G ve nesnelerin interneti teknolojileri 2023 viz-
yonunda teknoloji ihracatımızda en önemli maddelerdendir. 
Extunda çözümlerini Türkiye’de uygulamaya başlar başlamaz 
ardından hedef pazar Orta Doğu ve Afrika’ya açılacaktır. 
2021 yılından başlayarak 5 yıllık sure içinde Extunda Milli 
5G Bulut Teknolojisinin, Türkiye’ye toplam 2,5 milyar dolar 
ihracat getirisi sağlaması planlanmaktadır.”

Extunda 5G için çalışıyor

Veli Murat ÇELİK

Firma Ortağı

www.extunda.com
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1998 yılında, Bilişim ve IT alanlarında hizmet vermek 
üzere ortaklık şeklinde kurulan Grupbim Bilgisayar, yazı-
lım-donanım çözümleri ve O.E.M üreticisi olarak hizmete 

başladı. Şirket, ilk yıllarında PC toplama, projelendirme ve net-
work sistemleri üretimi üzerine faaliyet gösterirken daha sonra 
özellikle kablolu, kablosuz network topolojileri projelendirmesi 
ve uygulaması sistemleri üzerinde yurtiçi ve yurtdışı projelerde 
deneyim kazandı.
Son yıllarda veri haberleşmesi üzerinde deneyim kazanarak çok 
kısa zamanda sektörün uygulamalı teknik hizmet entegratörü 
olarak önde gelen fi rmalarından biri olduklarını anlatan Genel 
Müdür Savaş Toyata, “Grupbim, 2005 yılı içinde yapılan yeni 
tedarik sözleşmeleriyle, TDM, ADSL, ISDN, HDSL gibi erişim 
çözümlerine, LAN&WAN switch, internet güvenlik çözümleri-

ni de ekleyerek birleşmiş teknolojiler konusunda hizmet veren 
ilk ve tek katma değerli ve sahadaki uygulamasıyla da gerçek 
anlamda çözüm fi rması olmuştur.” dedi.
Aynı yıllarda Türk Telekom bünyesindeki IPDSLAM (Indoor/
Outdoor) ve daha sonra MSAN, SSG, TG, IGW, NGN santral-
lerinde ve projelerinde yeni santrallerin montajını yaparak yak-
laşık 15.200.000 port son kullanıcının hizmetine açtıklarını kay-
deden, başarılı yönetici,  “2014’ün ikini çeyreğinden itibaren 
enerji sektöründe CBS/EBS sisteminde yer alarak tecrübesini 
bir kez daha katma değerli olarak arttırmıştır. Ar-Ge çalışma-
ları ile uzak nokta okuma ve yönetme, raporlama sayaç endeks 
bilgilerin uzaktan okuması ve çok yeni Aktif yönetilebilir Rec-
tifi re/DC kaynakların yüzde 100 tasarımı yapmıştır.” ifadelerine 
yer verdi.

Grupbim sektörün uygulamalı teknik 
hizmet entegratörü

Savaş TOYATA 

Genel Müdür

www.grupbim.com

25 yıldır elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, Fe-
deral Elektrik; elektrik malzemesi, mermer, aydınlatma 
ürünleri, doğalgaz sayacı imalatı konularında faaliyet 

gösteriyor. 2008 yılında dünyada tanınmış marka olarak tescil 
edildiklerini belirten DGS Proje Müdürü Aycan Zengin, “Fe-
deral Şirketler Grubu’nun lokomotif şirketi Federal Elektrik, 
yüzde yüz yerli sermaye ile 3250 çeşit ürün üretip, 4 kıtada 45 
ülkeye satış yapmaktadır.” dedi. 
Yurt içi satışlarını ise 100’ün üzerindeki bayi ağı ile gerçekleş-
tirdiklerini kaydeden Aycan Zengin, “Üretime başladığı yıl-
dan bugüne kısa sürede büyüyerek dünyanın önde gelen alçak 
gerilim şalt cihazları üreticileri arasında yerini almıştır. 25.000 
m2 si kapalı alan olmak üzere toplam 40.000 m2 üzerinde bir 
alanda, alçak gerilim şalt malzemeleri ürün yelpazesinin yüz-
de 95’ini üretir durumdadır.” ifadelerini kullandı.

Şirketin kurulduğu günden bugüne kadar ilk hedefi nin her 
zaman kalite olduğunu kaydeden Zengin, şöyle devam etti: 
“Bu hedefi ne ulaşmak için bünyesinde gerekli Ar-Ge birim-
lerini oluşturmuş ve TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge desteği kap-
samında birçok proje gerçekleştirmiştir.      Türkiye’de ISO 
9000 belgesini alan ilk 70 kuruluş içinde yer alan Federal 
ayrıca, 1. Uluslararası Teknoloji-Kalite ve Üretim Sistemle-
ri Kongresi’nde TS-EN 9000 kalite güvence sistemini en iyi 
uygulayan fi rma olarak Kalite Ödülü’ne layık görülmüştür. 
Kurumsallaşmadan teknolojiye kadar, her alandaki gelişimi 
takip etmesi ve uygulaması nedeniyle, ödülünü de pazarda 1. 
ve 2. sıralara yerleşerek almıştır. Federal Elektrik, alçak geri-
limde bu pazardan pay alan ve 1., 2. sıralara yerleşen tek Türk 
fi rmasıdır.”

Federal Elektrik alçak gerilim 
şalt cihazlarıyla dünyaya açıldı

Aycan ZENGİN

DGS Proje Müdürü

   www.federal.com.tr

Yenilikçi fi kirler ve bunları hayata geçiren, sektöründe 
deneyimli ekibi ile en kaliteli çözümleri sağlayan, bu 
çözümleri üç kıtada konumlandıran, yüzde yüz yerli 

sermayesi ve 200 kişilik mühendis kadrosu ile i2i Systems, te-
lekom operatörlerin tüm OSS/BSS destek sistem ihtiyaçlarını 
yerli geliştirmeler ile uçtan uca sunabiliyor. 
Son Ar-Ge çalışmaları ile çekirdek şebeke yazılımları geliştir-
diklerini, ülkemizin kendi imkanları ile 5G dahil bir operatörü 
tek başına kurabilme imkanına kavuştuklarını aktaran Strate-
ji ve Mimari Direktörü Osman Meral, “i2i Systems, telekom 
alanında operatörlerin ihtiyaç duyacağı tüm iş ve operasyonel 
destek  yazılımlarını bünyesinde barındırmaktadır. Bu yazı-
lımlar, Mediation sisteminden başlayarak gerçek zamanlı üc-
retlendirme, faturalandırma ve fatura basım aşamasında kadar 

tüm ana süreci ve Alacak Takip, Tahsilat, Uluslararası Dola-
şım, Operatörler arası Ücret Mutabakatı, Provizyon ve Bayi 
Yönetim sitemleri ile ek süreçleri kapsamaktadır.” dedi.
Kendine ait sistemleri dünyanın farklı coğrafyalarında farklı 
operatörlerde hizmete sunduklarını ifade eden Meral şu bil-
gileri verdi: “En son Azerbaycan’da yeni kurulan 4G LTE 
operatöründe tüm yazılımlarını uçtan uca kurarak operatörün 
tüm sistem yazılım ihtiyaçlarını karşılamıştır. Yakın zamanda 
i2i Systems kendi imkan ve geliştirmeleri ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maslak kampüsü içinde, Çekirdek Şebeke (Core 
Network) dahil, uçtan uca 4.5G - 5G Mobil veri ve ses hizmeti 
verecek bir Mobil Telekom altyapısını kendi geliştirdiği yerli 
sistemler ile hizmete sunmayı planlamaktadır.”

i2i Systems operasyonel 
destek yazılımları sunuyor

Osman MERAL

Strateji ve Mimari Direktörü

www.i2i-systems.com

FCBS
FRONTIERS CHARGING �

 BILLING SYSTEM

www.i2i-systems.com
info@i2i-systems.com
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Vefa DOĞAN

Şirket Müdürü 

  www.istem.com.tr

Türkiye’nin güç elektroniği sektöründe önde gelen şir-
ketlerinden IPC Elektrik Elektronik, 1997’den bu yana 
ülkemizde ihtiyaç duyulan güç sistemlerinin tasarım, 

üretim, satış ve satış sonrası servis hizmetlerini veriyor.
Alçak gerilim AC/DC pano, UPS ve çeşitli anahtar teslimi 
şebeke bağlantılı/bağlantısız güneş enerji santrallerinin kuru-
lumunu da gerçekleştirdiklerini söyleyen Yönetim kurulu Baş-
kanı Avni Görgülü, “Ar-Ge faaliyetleriyle yeni teknolojileri 
yakından takip ederek, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için özel 
olarak uyarlanmış çözümlerimiz, yurtiçi ve yurtdışında birçok 
fi rmaya hizmet vermektedir. Türkiye’deki yetkin servis ağıy-
la, enerji alanında ürün, çözüm ve teknik servis hizmetlerini,  
7 gün 24 saat kesintisiz sunmaktadır.”
IPC LTD ürünlerinin, ISO9001, ISO14001 ve ISO18001 gibi 

küresel standartlarla uyumlu olduğuna dikkat çeken Görgülü, 
“IPC’nin Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri ve koşulsuz müşteri 
memnuniyeti beklentisi, üretimin her anında kusursuzluğun 
temelini oluşturmaktadır. Kalite Politikamızın en önemli par-
çası ‘yüzde 100 müşteri memnuniyeti’ sağlamaktır. Çalışanla-
rımızın en büyük ve en önemli kaynağımız olduğunu biliyo-
ruz. Bu nedenle, bilgi ve becerileri, verilen kurs ve eğitimlerle 
sürekli olarak geliştirilmektedir.” ifadelerini kullandı.
Başarılı isim, IPC LTD her zaman güvenilir ve ulaşılabilir bir 
çözüm ortağınız olacak, size ve işinize enerji katacaktır. Ana 
müşterileri arasında Türk Telekom A.Ş., Turkcell, Vodafone, 
Avea, Ericsson, Huawei ve ZTE gibi ektörünün önde gelen 
fi rmaları yer alan IPC LTD’nin hedefi ; Türkiye ve dünyada, 
müşterilerine hızlı, kaliteli ve güvenli çözümler sunmaktır.” 
dedi.

IPC’den haberleşmeye güçlü katkı

Avni GÖRGÜLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

www.ipc.com.tr

İSTEM Elektronik, güç elektroniği alanında 21 yılı aşkın 
bilgi birikimi ve mühendislik altyapısına sahip. Tüm müş-
terilerine; katma değeri yüksek, kaliteli, rekabetçi çözüm 

ve hizmetler sunan fi rma, online kesintisiz güç kaynakları 
UPS, line interactive kesintisiz güç kaynakları UPS, tam oto-
matik servo voltaj regülatörleri ve mobil invertörleri üretiyor. 
Şirket Müdürü Vefa Doğan, “İSTEM Her geçen gün müşte-
rilerine daha iyi hizmet, daha kaliteli ve daha rekabetçi ürün 
sunmanın artan sorumluluğuyla İSTEM sürekli yatırımlar yap-
maktadır. Yurt içinde bayi ağını ve satış sonrası teknik destek 
kanallarını genişleterek büyümeye devam etmektedir.” dedi.
Günümüz şartlarında kesintisiz güç kaynağı sektöründe koşul-
suz müşteri memnuniyetinin büyük önem kazandığına dikkat 

çeken, çok sayıda kamu kurumu ve özel sektör fi rmalarına 
çeşitli güçlerde cihaz tedarik ettiklerini belirten Doğan şöyle 
konuştu: “İSTEM Elektronik ürettiği cihazlara ISO 9001 ve 
TSEK belgesi alarak kalitesini ispat etmiştir. “Sürekli artan 
rekabet, fi rmalar için yeni teknolojileri takip etmeyi zorunlu 
hale getirmiştir. 
Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeleri 
müşterileri için rekabet avantajına çeviren, kalite ve güvenden 
ödün vermeyen, koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı kalite 
anlayışıyla müşterileri tarafından her geçen gün daha fazla ter-
cih edilen İSTEM, her yıl müşteri sayısını ve satış rakamlarını 
katlayarak büyümüş ve günümüzde sektöründe öncülük eden, 
söz sahibi, güvenilir, şirketlerden biri olmuştur.”

Güç sistemlerinde uzmanlaşan İSTEM 
yatırımlarına devam ediyor

Kablo Türk, 14 yıllık tecrübesi ile sektör ihtiyaçları 
doğrultusunda PVC, kauçuk, polietilen, halogen free, 
silikon olmak üzere enerji, telekomünikasyon, sinyal 

kontrol data, koaksiyel,  ve her türlü elektronik kontrol kab-
lolarının üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 2008 
yılında kurumsal bir kimlik kazandı.
Firma, 8000 m2, 4500 m2’si kapalı alana sahip fabrikada TSE, 
TSEK, CE, VDE, ISO 9001, ROHS, Kema Keur, Gost-R ürün 
kalite belgelendirme kuruluşlarının belirlediği sorumluluk da-
hilinde üretim faaliyetlerini sürdürüyor.
Genel Müdür Fatih Yılmaz, ürettikleri kabloları Romanya, 
Bulgaristan, Kosova, Hollanda, Gürcistan, Libya, Irak, Tunus, 
Cezayir, Fas, Kazakistan, Türkmenistan’a, ihraç ederek ülke-
mize katma değer sağladıklarını ifade etti. 

Üretimlerinde uluslararası standartları esas aldıklarını belirten 
Fatih Yılmaz, “Müşterilerimizin projelerine uygun üretim ya-
parak ihtiyaca özel kablo dizaynı gerçekleştiriyoruz. Ürünleri-
miz otomotiv, savunma sanayii, marin yat, demir, petrokimya, 
gıda, güvenlik, eğlence, havacılık, inşaat, otomasyon, teleko-
münikasyon, makine imalat ve diğer sanayi gruplarında kont-
rol, ölçüm kumanda teknolojisinde, data iletim teknolojisinde 
ve daha birçok kullanım alanı bulunmaktadır.” dedi.
Yılmaz, hizmet verdikleri; enerji, altyapı ve inşaat sektörle-
rinde, insan hayatı ve yaşam kalitesini sürdürülebilir kılmak 
amaçladıklarını anlattı. Deneyimli iş adamı, sektörün ve yurt-
dışı pazarların ihtiyaçlarını analiz ederek üretimini gerçekleş-
tirmeye başladıkları kabloların belgelendirme sürecini tamam-
layarak hizmetlerine devam ettiklerini belirtti.

Kablo Türk 14 yıldır güvenle iletiyor

Fatih YILMAZ

Genel Müdür

www.kabloturk.com
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2002 yılında çalışmalarına başlayan Labris Networks, si-
ber güvenlik alanında Ar-Ge ve üretim yapıyor. Firma, 
Polonya’dan Endonezya’ya 20 ülkede 5.000’den fazla kuru-

lu ürün ile, siber dünyada yakın koruma sağlıyor.
Firma kurucu ortağı Seçkin Gürler, ürün çeşitleri hakkında şu 
bilgileri paylaştı: Ağ girişinin güvenliğine odaklanan Bütünleşik 
Tehdit Yönetimi (UTM), Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NG Fire-
wall), Merkezi Yönetim (MNG), DDoS Yatıştırma (Mitigator), 
Kanuni Kayıt Tutma, Raporlama, Hotspot (LOG) ürünleri.
Güvenliğin her dalında olduğu gibi siber güvenlikte de, insanın 
yerini alması gerektiğini vurgulayan Seçkin Gürler, “Ankara ve 
Doğu Avrupa Güvenlik Operasyon Merkezleri (SOC) ile izleme, 
destek, ani müdahale(CERT), sıkılaştırma, Siber Savaş Labora-

tuvarı (CWL) operasyonları ürünlerle bütünleşik olarak yürütül-
mekte. Bilgi iletişim altyapısının sürekliliğine, bu altyapıda üre-
tilen bilgiye, kurumun itibarına önem veren kamu, askeri ve özel 
kuruluşlara hizmet vermektedir. Sanayi casusluğunun ve fi dye 
yazılımlarının büyük tehdit olduğu günümüzde milli siber güven-
lik ürünlerinin kullanılabiliyor olması önemli bir fırsattır.” dedi.

Firmalarının Common Criteria (Ortak Kriterler) EAL4+ güven-
lik sertifi kasına sahip dünyanın 12 Ağ geçidi markasından biri 
olduğunu vurgulayan Gürler, “Labris Networks aynı zamanda 
tek Türk ağ geçidi markasıdır. EAL4+, ticari bir ağ geçidi ürünü 
tarafından alınabilecek en üst güvenlik seviyesi.” değerlendirme-
sini yaptı.

Siber dünyada savunma 
Labris Networks’ten

Seçkin GÜRLER

Kurucu Ortak

www.labrisnetworks.com

Logo Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojileri A.Ş. tama-
mı milli imkanlarla yürütülen Ar-Ge projesi ile siber 
güvenlik alanında çözümler geliştiriyor. Firma,  faali-

yetleri sonucu geliştirdiği yeni nesil siber güvenlik duvarını 
berqNET markasıyla Türkiye çapında 300’ün üzerinde çözüm 
ortağı ile kullanıma sundu. 
Genel Müdür Dr. A. Murat Apohan, fi rmanın 2013 yılında ku-
rulduğunu, ardından yürüttüğü Ar-Ge projesi ile ilk güvenlik 
duvarını Mayıs 2015’te kullanıma sunduklarını anlattı. Geliş-
tirdikleri berqNET isimli güvenlik duvarı hakkında bilgiler 
veren Murat Apohan, “İnovatif bir yaklaşımla kolay kullanımı 
sağlayacak bir tasarıma sahip,  berqNET başarılı bir yerli ürün 
olma özelliğini, aldığı TESİD (Türkiye Elektronik Sanayicileri 

Derneği) Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülü ile perçinledi.” dedi.
berqNET, işletmeleri siber saldırılara karşı korunmanın yanı 
sıra işletmelerde internetin işletme politikaları doğrultusunda 
kullanımını sağladığına Dikkat çeken Apohan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İş yerinde verimliliği arttırmakta. Bu noktada sahip 
olduğu kolay anlaşılan raporlama özelliği ve kullanıma kota 
koyabilme yeteneği ile dengeli bir internet kullanım politikası 
oluşturulmasını sağlayabiliyor. Ayrıca 5651 sayılı yasa gereği 
işletmelerin tutması gereken internet erişim kayıtlarını da tu-
tarak, işletmelerin bu alandaki ihtiyacını da karşılamaktadır. 
Bunun yanı sıra misafi r ağı yönetimini; SMS, TC kimlik nu-
marası, otel veri tabanı entegrasyonu gibi farklı yöntemlerle 
sağlayarak güvenlik problemlerini bertaraf etmektedir.”  

Siber güvenlikte berqNET duvarı

Adem ÖCAL
Yönetim Kurulu Başkanı

www.netgsm.com.tr

Netgsm İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Türkiye’de 
ilk defa telekomünikasyon sektöründe sabit telefon, 
faks, sms, sesli mesaj, toplu sms, arama karti, sanal 

santral ve katma değerli hizmetleri tek panelde birleştirerek 
abonelerine hizmet veriyor. 
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, Türkiye’deki ilk Sanal 
Mobil Şebeke Hizmetleri (SMŞH) ve Sabit Telefon Hizmet-
leri (STH) lisansı almış yeni nesil telekom fi rması olduklarını 
vurguladı. Firmanın yaklaşık 165 bayisi bulunduğunu belirten 
Öcal, “Netgsm, lisanslarını aldığı 2 Haziran 2009 tarihinden 
bugüne kadar 80.000'in üzerinde abonesi ile Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2016 yılı Pazar Verileri 
raporuna göre abone sayısı en yüksek 7. telekom operatörü-
dür.” dedi.

Adem Öcal, fi rmanın alanında uzman elektronik ve haber-
leşme mühendisleri ile yazılım, bilgisayar ve elektronik mü-
hendislerinden oluşan Ar-Ge personeliyle yeni nesil telekom 
hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmakta ve sektörde ön-
cülük etmeyi sürdürmekte olduklarını belirtti. 
Kullandıkları tüm yazılımları, kendi yazılım mühendisleri ta-
rafından yazıldığını dile getiren Öcal, “Herbiri eğitimli müşte-
ri temsilcisi, en üst seviyede müşteri memnuniyeti sağlamak 
için çalışmaktadır. Çözüm odaklı destek birimi, kullanıcı dos-
tu, avantajlı fi yatları, arayüzü ve tüm hizmetler tek panel-tek 
fatura ile abonelerine çözüm karmaşasında kalan eski opera-
törlerini bırakarak yeni nesil telekomünikasyon hizmetleriyle 
tanışmalarını sağlamaktadır.” değerlendirmesini yaptı. 

Netgsm telekomünikasyon hizmetlerini 
tek çatı altında sunuyor

Dr. A. Murat APOHAN

Genel Müdür

www.berqnetworks.com
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Ahmet KURT

Hasan ADIGÜZEL

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür

www.netmon.com.tr

www.pusulacc.com.tr

Netmon haberleşme 
teknolojilerinin entegratörü

1998 yılında kurulan Ankara Netmon İletişim Sistemleri, 
haberleşme teknolojileri ve bilişim sektöründe sistem en-
tegratörü olarak montaj ve servis hizmeti veriyor. Firma-

nın iş alanları arasında; telefon santralleri, DC enerji güç kay-
nakları, transmisyon sistemleri (PDHSDH-DWDM), yapısal 
kablolama, sistem entegrasyonu, GSM baz istasyonları, YHT 
GSMR sistem kurulumları, indoor ve outdoor sistem montajları, 
DSLAM, MSAN sistem kurulumları ve savunma sanayi proje-
leri yer alıyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt, 10 bin metrekare açık, 5 
bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarının, Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından yürütülen Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi (FATİH) projesinin lojistik merkezi olarak 
kullanıldığını anlattı.   
Türk Telekom başta olmak üzere Turkcell, Vofadone, Avea ve 
teknoloji üreten Huawei, ZTE, Ericsson, Nokia Siemens, Ne-
taş, Innova, Probil ve Coriant gibi sektörün önemli fi rmalarının 
müşterileri arasında olduğunu ifade eden Ahmet Kurt, “Hiz-
mette süreklilik ve kaliteli iş yapma prensibi ile 19 yılı geri-

de bırakan Ankara Netmon, Interpromedya tarafından yapılan 
Bilişim 500, 2015 sıralamasında telekom sektöründe 13. sırada 
yer aldı.” dedi.
2014 yılında ISO:9001/2008- ISO:14000/2004-OHSAS 18001 
entegre kalite yönetim sistemi sertifi kasına sahip olduklarına 
dikkat çeken Kurt, sahip oldukları diğer başarı ve sertifi kala-
rı şu şekilde anlattı: “Harita Genel Komutanlığı tarafından 
B200 uçaklarındaki çalışmamızdan dolayı ‘Başarı Sertifi kası’ 
ile ödüllendirildik. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı’nca ve-
rilen gizlilik dereceli ‘NATO ve Milli Gizli Tesis Güvenlik 
Belgesi’ne sahibiz.” 

Pusula Call Center müşterilerinin arzuladığı kesintisiz hiz-
meti, maliyet avantajı ve yönetimsel esneklik gibi değerleri 
sunabilmek vizyonuyla yola çıkmış, profesyonel bir iletişim 
merkezi. 
Teknolojik altyapısı, deneyimli insan kaynağı ve yenilikçi iş 
modelleriyle müşterilerine ve iş ortaklarına beklentilerin öte-
sinde hizmetler sunduklarını belirten Genel Müdürü Hasan 
Adıgüzel, “Müşterilerimiz bizimle temasa geçtiği zaman on-
lara destek olmak ve markalarıyla eşsiz bir müşteri deneyimi 
sunmak için varız. Marka ve müşteri arasında olumlu bir etki-
leşim sağlamak için müşteri hizmetleri, teknik destek, müşteri 
edinme, dijital çözümler, back-offi ce ve diğer özel hizmetler 
sunmaktayız. 2009 yılından bu yana birçok sektördeki dene-
yimimiz, bilgi birikimimiz, müşteri ihtiyaçlarına özel çözüm 

önerilerimiz ve profesyonel yönetim kadromuzla hizmetleri-
mizi sürdürmekteyiz.” dedi.
Adıgüzel, Ankara-Kızılay-1, Ankara-Kızılay-2, Ankara-Ye-
nimahalle, Van-Erciş, İzmir-Buca, İzmir-Konak ve Trabzon-
Ortahisar, Antalya-Merkez, Adıyaman-Merkez olmak üzere 9 
ayrı lokasyon, 2500 koltuk kapasitesi ile kamu ve özel sektör 
dahil olmak üzere telekomünikasyondan havacılığa, enerjiden 
sağlığa kadar bir çok farklı sektöre hizmet sağladıklarını dile 
getirdi. 
Pusula Call Center’in faaliyet alanları: Müşteri İlişkileri Hiz-
meti, Tele Satış/Tele Pazarlama, Tahsilat Aramaları Hizme-
ti, Teknik Destek Aramaları, Sosyal Medya Yönetimi, Çağrı 
Merkezi Danışmanlık Hizmeti, Lokasyon Kiralama Hizmet-
leri

2006 yılında Bursa’da kurulan Platin Endüstriyel Elekt-
ronik ve Serigrafi  faaliyet alanlarını iki ana grupta ta-
nımlıyor. Bunlardan birincisi makine ve fi rmaya yönelik 

endüstriyel elektronik cihaz tasarımı ve imalatı, diğeri ise en-
düstriyel serigrafi  baskı etiketler ve paneller.
Genel Müdür  Bayram Durgut, gelişen elektronik sanayi so-
nucunda makinalarda endüstriyel elektronik kontrol sistem-
lerinin kullanılması kaçınılmaz hal aldığını ve elektronik 
sistemlerin makineler ile bütünleşik bir yapıya sahip olduğu-
nu kaydetti. Bu doğrultuda Platin makinaya özel, makinanın 
kontrolünü sağlayacak endüstriyel elektronik kart tasarımları-
nı ve üretimi yaptıklarını belirten genç yönetici “Platin; 2011 
yılında Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli onaylı dijital pazarcı 
terazisinin elektronik kontrol kartının tasarımını, yazılımını ve 
imalatını yapmıştır.” dedi.

Durgut, endüstriyel serigrafi  çalışmalarıyla ilgili de şunları 
söyledi: “Gelişen rekabet koşulları sonucu marka çok önem 
kazanmıştır. Markanız; üretmiş olduğunuz ürünün üzerinde 
bir imza olarak görünür. Bu yüzden marka veya logonuzun 
ürününüze uygun en iyi şekilde sergilenmesi gerekmektedir. 
Platin endüstriyel serigrafi  bu doğrultuda; logo etiketi, lexan, 
PVC, metal, kendinden yapışkanlı ürünleri ile sizin için en uy-
gun çözümü sunma çabası içerisindedir. Firmamız her iki ürün 
grubunda da ürünlerinize farklılıklar katarak katma değer sağ-
layacak tasarımlar yapmak ve üretmek doğrultusunda, üretim 
potansiyelini yönlendirmiştir.”
Firmanın verdiği hizmetler şöyle: Endüstriyel Elektronik Ci-
haz Tasarımı, Makina ve Firmaya Yönelik Elektronik Kart 
Tasarımı, Açık Devre Şemasından PCB Devre Tasarımı, PCB 
Devreden Açık Şema Oluşturulması, Elektronik Kart (Baskılı 
Devre - Pcb) İmalatı, SMD Kart Dizgi

Pusula 7/24 kamu ve özel 
sektörün hizmetinde

Endüstriyel elektronik kartta 
yerli imzasını Platin attı

Bayram DURGUT

Genel Müdür 

  www.platinelektronik.com.tr
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Yusuf KOTAN

Yönetim Kurulu Başkanı

www. sekiza.com

Ar-Ge ve inovasyonu faaliyet alanlarının merkezine ko-
yan SEKİZA, 2013 yılında Hacettepe Teknokent’te 
yürüttüğü 4 yıllık Ar-Ge sürecinin ardından üretim te-

sisini kurdu. Şirket, askeri ve sivil RF pasif bileşenler, askeri 
standartlarda taktik algılayıcı ve gayri nizami harp elektroniği, 
demiryolu sinyalizasyonu ve yer altı maden haberleşmesi ko-
nularında sistemler geliştirerek üretim gerçekleştiriyor. 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kotan, misyonlarını, “Elekt-
ronik teknolojileri alanında, müşteri beklentileri doğrultusun-
da, dünya çapında rekabet gücü olan savunma sanayii ürün-
lerini tasarlamak, üretmek, pazarlamak ve ülkemizi üretici 
konumuna getirmektir.” şeklinde ifade etti; 4.5G, 5G, LTE, 
LTR gibi geleceğin haberleşme sistemlerine ürün sağlamak 
için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti. 

“GZ-401’le Ordumuz daha güçlü olacak”
‘Milli bilgi birikimi oluşturma, bu topraklardan aldığımızı 

tüm dünyaya kazandırma, önümüzdeki 5 yıl içinde savunma 
endüstrisinin ülkemizdeki ve dünyadaki en iyi temsilcileri 
arasında yerimizi alma’ vizyonunu benimsediklerini dile ge-
tiren Kotan, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Askeri 
Standartlarda Algılayıcı Sistemler; sabit tesislerin güvenliği-
ni sağlamak için teknoloji geliştirmek kolaydır. Ancak arazi 
şartlarında bu güvenliği sağlamak özel birikim ve çaba ister. 
Konsepti SEKİZA’ya ait olan GZ-401 Projesi, TÜBİTAK ve 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Ar-Ge desteği alarak 
başarı ile sonuçlandırıldı. Kuvvetlerimize önemli taktik üstün-
lük sağlayacak GZ-401 ile Ordumuz daha güçlü olacak.
RF Pasif Bileşenler: TÜBİTAK Ar-Ge desteği ile geliştirip 
seri imalatına başlanan ürünlerin kalite ve performansı ile 
dünyanın en iyi markalarını geride bırakıyoruz. ASELSAN, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’nce 
onaylanan ürünler, dünya pazarına da sunulmaktadır. Yıllık 
17 milyar USD olan dünya pasif RF komponent pazarından 
payımızı alacağız.”

SEKİZA geleceğin haberleşme 
sistemleri için kolları sıvadı

Tekno Tasarım 1997 yılında teknolojiyi tasarım ile bir-
leştirerek en güncel teknolojiyi üretmek, ana sanayi ve 
KOBİ fi rmalarına bilgisayar destekli mühendislik alan-

larında profesyonel hizmet üretebilmek üzere kuruldu. 
Dünya'nın önemli teknoloji geliştirme merkezleri ile işbirliği-
ne giderek önemli teknoloji transferleri gerçekleştirdiklerini 
belirten Genel Müdür Dr. Müh. Mustafa Uysal, sanal simü-
lasyon, veri toplama sistemleri ve ileri test teknolojileri gibi 
alanlarda müşterilerine hizmet sunduklarını anlattı. 
Yurt içi ve yurt dışı ortakları ile mühendislik temelli proje-
ler ürettiklerini dile getiren Mustafa Uysal, “En uygun kay-
nak kullanımı ile en yüksek verim elde edilmesini sağlayarak, 
ihtiyaçları yerinde tespit edip uygun alternatifl er oluşturmayı 

ve yerli kaynak kullanımını artırarak ülkemize ve müşterimize 
yüksek katma değer girdisi sağlamayı misyon edindik. Firma-
mız, projelendirme ve prototip üretim çalışmalarında ISO9001 
kalite sertifi kasyonu almış tasarım kuruluşlarındandır.”
Temel faaliyet alanlarını; mekanik ürün geliştirme, veri topla-
ma sistemleri, elektronik akıllandırma ve elektrikli platform-
lar olduğunu anlatan Mustafa Uysal, otomotiv ve savunma 
sektörlerindeki fi rmalara da çözüm ortağı olduklarını anlattı. 
Firmalarına ait ürünler hakkında bilgi veren Uysal ürünleri 
şu şekilde sıraladı: “Araç Kara Kutu Sistemi, Deniz Taşıtla-
rı Adaptif Haberleşme Anteni, El Hijyen Sistemi, Ekonomik 
ve Güvenli Sürüş, Batarya Yönetim Sistemi, Uydu Yer Anten 
Uygulaması, Hava Araçları Simülatörü.” 

Tekno Tasarım yerli kaynak kullanımını 
artırmayı hedefliyor

İlhan BAĞÖREN

Genel Müdür

www.telenity.com

Mobil ve gelecek nesil haberleşme şebekeleri için servis plat-
formları ve katma değerli servisler sağlayan Telenity, 2000 
yılında kurulan bir yazılım fi rması.
Telenity’nin Canvas® ürün portföyü altında sunduğu 3G, 
4G/LTE, EPC ve IMS şebekelerine uyumlu birleşik ürünleri 
arasında; API Yöneticisi, Servis Dağıtım Platformu, Konum 
Belirleme Sunucusu, Mesajlaşma Çözümleri (SMS, MMS, 
USSD), Çoklu Mesaj Sistemi ve mobil işletmecilere yeni ge-
lir olanakları sağlayan pek çok uygulama (Kişiselleştirilmiş 
Çağrı Yönetimi, Mobil Karşı Ödemeli Arama, Yanıtsız Çağrı 
Bildirimi, Konum Tabanlı Servisler) yer alıyor. 
Genel Müdür İlhan Bağören, “Telenity, müşteri profi li olarak 
Mobil İletişim Ağı İşleticileri, Sabit İletişim Ağı İşleticileri 
ve Sanal Mobil Şebeke Hizmeti İşleticilerini (MVNO) hedef-
lemektedir. Ürünlerini dünya çapında pazarlayan fi rma, geniş 
müşteri portföyü aracılığıyla 30’dan fazla ülkede, 1 milyardan 

fazla aboneye hizmet sunmaktadır. Şebeke işleticileri yenilik-
çi iletişim servisleri sunarak abone başına elde ettikleri ortala-
ma geliri (ARPU) artırmayı hedefl erler. Telenity'nin misyonu, 
mobil ve sabit iletişim ağlarında sunulan katma değerli ser-
vislerin geliştirilmesi, kullanıcı verimliliğinin ve kişiselleş-
tirilmiş iletişim deneyiminin artırılması yoluyla işleticilerin 
müşterilerine hedefl edikleri sonuçları verecek uygulama ve 
ürünleri sunmaktır.” dedi.

Firmanın, dünyanın dört ayrı köşesinde hizmet veren kalifi ye 
personeli kendi alanlarının en iyilerinden oluştuğunu söyleyen 
Bağören, “Telenity’nin bir dünya markası olmasının arkasın-
da bu yatmaktadır. Telenity personeli geliştirdikleri ve dünya 
çapında uygulamaya sundukları fi kri mülkiyetlerle gurur du-
yar.” açıklamasında bulundu.

Telenity uygulamaları 3G, 4G/LTE, 
EPC ve IMS şebekelerine uyumlu

Dr. Müh. Mustafa UYSAL

Genel Müdür

  www.teknotasarim.com
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Tunaylar Kesintisiz Enerji Sistemleri; statik ve servo vol-
taj regülatörleri ile kesintisiz güç kaynaklarında tamamı 
yerli üretim ve satış hizmeti  veriyor. Voltaj regülatörleri 

konusunda Türkiye'nin en büyük üretim ve satış alt yapısına 
sahip olduklarını söyleyen Genel Koordinatör Selçuk Tunay, 
“0,5 kVA ile 3.500 kVA arasında imalat yapan fi rmamız; stan-
dart voltaj aralıkları dışında, müşterilerimizden gelecek stan-
dart dışı  taleplere de Ar-Ge departmanımız ile özel ürünler 
üretebilmektedir. Firmamız 78 ülkeye ihracat kapasitesinin 
yanında, ülke içinde pek çok dev kurum ile çözüm ortağı sta-
tüsünde çalışmaktadır.” dedi.
Voltaj regülatörleri çalışma prensipleri bakımından çok çeşitli 
şekillerde üretilebildiklerine dikkat çeken Tunay, şöyle devam 
etti: “Firmamız müşteri odaklı, özel projeler için talep edilen 
voltaj regülatörlerini Ar-Ge departmanımıza bağlı mühendis-
lerimizin desteği ile üretebilme kabiliyetine sahiptir. Voltaj 
regülatörlerinde değişken olarak kabul edilen voltaj çalışma 

aralığı, ihtiyaç olan yük veya yükün çekeceği akım, cihazın iç 
ortam veya dış ortamlara uygun şase görünümü, iletken seçe-
nekleri gibi opsiyonlara tam uyumlu olarak üretimler gerçek-
leştirilebilmektedir. 
Burada en önemli avantajımız dış kasa, şase dahil olmak üzere 
varyak, trafo, anakart gibi en önemli parçaların fabrikamızda 
yüzde 100 yerli olarak üretilebiliyor olmasıdır. Satış sonra-
sı destek ve teknik servis hizmetlerini önemsemekteyiz. Bu 
amaçla yurt dışı ve yurt içi olmak üzere teknik servis, kurulum 
ve destek ekibimiz 7/24 olarak müşterilerimize hizmet sun-
maktadır.”
Firmanın ürün kategorileri:  Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS), 
Servo Voltaj Regülatörleri, Statik Voltaj Regülatörleri, Statik 
Transfer Anahtarları (STS), Frekans Konvertörleri, Kuru Tip 
Aküler, Akü Şarj Cihazları (Redresörler), DC / AC İnvertör-
ler, Varyaklar ve Transformatörler

Kesintisiz güç yerli imkanlarla Tunaylar’dan

Selçuk TUNAY

Genel Koordinatör

www.tunaylarenerji.com

2001 yılında kurulan TTG Uluslararası Telekomünikasyon 
Hizmetleri, telekom sektöründe en iyi servis güvencesi 
sağlama yaklaşımıyla yurtiçi ve yurtdışındaki müşterile-

rine özel OSS yazılım çözümleri sunan küresel bir yazılım ve 
servis sağlayıcısı. 
TTG’nin 3G ve LTE teknolojisi, NGN’ler ve sabit şebekelerin 
büyümesi ile üst düzey uzmanlık seviyesine ulaştığını vurgu-
layan Teknik Müdür Mehmet Beyaz,  2G, 2,5G, 3G, WCDM, 
PDH/SDH, IP/MPLS ve LTE şebekelerinde; Performans Yö-
netimi (NORTH-I), ‘Leased Line’ Envantör Yönetimi (NET-
TRANS), Transmisyon Şebekesi Kapasite ve Envantör Yö-
netimi (TIPS), Anomali Tespiti (ABID+), Mobil Cihaz Kayıt 
Sistemi (TERM), Numara Taşıma Sistemi (PORTUS) ile OSS 
araçlarının geliştirmesini sağladıklarını ifade etti.

2016 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mobil cihaz 
kayıt sistemini TERM ürünü ile hayata geçirdiklerini anlatan 
Beyaz, “Bu sayede fi rmamız, ülkeye kayıtsız yollardan gelen 
mobil cihazları önlediği gibi ülke ekonomisine de katkıda bu-
lunmuştur.” dedi.
Günümüz çok katmanlı telekom şebekelerinde birbirini etkile-
yen ve operasyon mühendislerinin fark etmekte geç kaldıkları 
veya temel sebebini çok fazla zaman harcayarak bulabildik-
leri anormallikleri tespit etmek amacıyla ABID+ isimli ano-
mali tespit ürünlerini tamamladıklarını ve mobil operatörlerin 
kullanımına sunduklarını vurgulayan Beyaz, “Yeni gelen tek-
nolojik çözümlerle fi rmamız organik büyümesini devam ettir-
mektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

TTG teknolojik çözümlerle büyüyor

Mehmet BEYAZ

CTO

www.ttgint.com










