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Alcatel-Lucent Teletaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kançal:

Ar-Ge mühendislerine verilen teşvik, teknik destekçileri de kapsamalı

-Sizce Türkiye’nin uyguladığı bir teknoloji politikası var mı? Yoksa bu konuda öncelikle 
yapılması gereken ilk şey nedir?  
-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), teknolojinin geliştirilmesine yönelik son derece 
başarılı çalışmalar yapıyor. Alcatel-Lucent olarak, bu çalışmaların başarısına katkıda bulunmak 
amacıyla önerilerimizi 30 Kasım’da düzenlediğimiz bir toplantıyla Ulaştırma Bakanı Sayın Binali 
Yıldırım ile paylaştık. 

Türkiye’nin teknoloji alanında hizmet ihracatına öncelik vermesi gerekiyor. Örneğin, Alcatel-
Lucent olarak, küresel düzeyde yaklaşık 20 bin teknik destek ve servis mühendisi barındırıyoruz. 
Bu sayının yüzde 10’unu 3 yıl içinde Türkiye’ye çekmeyi başarabilirsek, yılda yaklaşık 100 milyon 
Avro değerinde hizmet ihracatına ulaşabiliriz. Benzer yaklaşımı telekom, bilgi teknolojileri, 
tüketici elektroniği, otomotiv elektroniği sektörlerindeki diğer firmalar da izlerse, ülke olarak 
yılda 500 milyon Avro tutarında mühendislik hizmeti ihracatı yapabiliriz. 2023’e kadar toplam 5 
milyar Avroluk ihracat potansiyelimiz bulunuyor. 

-Bilişim sektörünün dünya ile rekabetinin önündeki engelleri ve bu engellerin kaldırılması için 
ilk üç çözüm önerinizi sıralar mısınız?  
-Bu konudaki en önemli önerimiz, hizmet ihracatı yapan firmalara Ar-Ge’de olduğu gibi teşvik 
verilmesidir. 5746 sayılı kanunla Ar-Ge mühendislerine verilen teşviklerin teknik destek 
mühendislerini de kapsaması gerekiyor. Bu sayede, teknik destek sağlayacak mühendislik 
hizmetlerinin Türkiye’den ihracatının önemli oranlarda artırılması mümkün olabilir. Özellikle 
teknik destek mühendisliği alanında ülkemiz birçok avantaja sahip bulunuyor. Uluslararası 
telekom üreticileri, maliyetlerini azaltmak için her ülkede teknik destek kurmak yerine bölgesel 
bir teknik destek merkeziyle çalışmayı tercih ediyor. Ülkemizin mevcut avantajlarına ek olarak 
bir teşvik paketiyle uluslararası firmaların bu alandaki yatırımlarını Türkiye’ye yönlendirebiliriz.

2011’de bilişim sektörü için gerçekleşmesini beklediğiniz üç gelişme nedir?
• Daha çok genişbant: Türk Telekom genişbant İnternet’te hızları katlayacak teknoloji için 
düğmeye bastı. Alcatel-Lucent’ın VDSL2 Bonding ve Vectoring yenilikleri ile Bell Laboratuarları’nın 
yenilikçi DSL Phantom teknolojisinin gücünden faydalanarak, DSL hızlarını yükseltecek bu ileri 
teknoloji sayesinde hem Türk Telekom müşterileri yüksek hız, yüksek bant genişliği ve yüksek 
kaliteye ulaşacak, hem de ülkemizin bilgi toplumu olma sürecine büyük katkı sağlanacak.
• Application Enablement: Etkin Uygulama Açılımı (Application Enablement) vizyonumuza 
paralel olarak, 2011’de, operatörlerin şebekelerinden gelen değer ve kabiliyetlerini medya ve 
reklam ajanslarına, üçüncü parti uygulama geliştiricilere ve benzer diğer kanallara kontrollü bir 
biçimde açarak yeni gelir kaynakları yaratacaklarını düşünüyoruz. Global olarak baktığımızda, 
geçtiğimiz iki yıl içinde bu konu Ar-Ge ve satınalma yatırımlarımızın odak noktası oldu. Bu alanda 
son dönemde ProgrammaleWeb ve OpenPlug satınalmaları ile daha da kuvvetlenen şirketimiz, 
WAC (Wholesale Applications Community) tarafından 2010 yazında bu konu ile ilgili yayınlanan 
şartname sorularından en yüksek puanı alan Telco sağlayıcısı olarak bu alandaki üstünlüğünü 
kanıtladı.  
• Mobile Backhaul: Mobil operatörlerde Mobile Backhaul (toplayıcılar) alanındaki IP ve optik 
teknolojilerine yatırımların hızlanmasını bekliyoruz. Femtocell (*) teknolojisinin yaygınlaşacağını 
ve yatırımların artacağını düşünüyoruz.

(*) Geniş band DSL ve 2.5G kablosuz standartlarını destekleyen ve IP standartının kullanılması nedeniyle 
özellikle pahalı GSM antenleri yerine daha küçük alanlara hizmet verilmesi için tasarlanan Femtocell, “ev 
baz istasyonu”, “erişim noktası baz istasyonu”, “3G erişim noktası”, “küçük hücresel baz istasyonu” ve 
“kişisel 2G-3G baz istasyonu” gibi tanımlanılıyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s129
http://www.bilisimdergisi.org/s128

