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Bu ay, Avrupa Birliği 
(AB) EUREKA programı 
altında yer alan CELTİC 
kümesine ait uluslar 
arası proje olan, 
TÜBİTAK tarafından da 
desteklenen Bağlam 
Temelli Sayısal Kişilik 
( - CBDP) Projesi’ne 
değineceğim. 

Bu projenin Türkiye 
ortakları Mobilera, 
Turkcell ve Caretta’dır. 
Projenin Türkiye 
ortaklarından Mobilera 
ve Turkcell yetkilileriyle 
yaptığım söyleşilere yer 
vereceğim.
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Bağlam Temelli Sayısal Kişilik (Context 
Based Digital Personality- CBDP) Projesi’yle, 
elektronik cihazlar ile gerçek kişiler arasında 
etkileşimi kolaylaştıracak sayısal kişilik 
yapılarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje, 
2008 yılında başladı ve Mart 2011 itibariyle bitişi 
hedeflendi. Bu projede İspanya’dan ESI, Televes 
S.A., Telefonica Investigaciony Desarrollo, 
Acciona Infraestructura S.A., Universidad 
de la Iglesia de Deusto, Indra , Fransa’dan 
Trialog ve Anoix  yazılım firmaları, enstitü ve 
üniversitelerden ekipler bulunuyor. Türkiye’den 
ise Mobilera’nın koordinatörlüğünde Turkcel 
ve Caretta yer alıyor.
Bu projeyle, sayısal kişilik ile kişinin ne yediği, 
eve ne zaman geldiği ve geldikten  sonra TV’de 
ne izlediği, hangi İnternet sitelerine girdiği, 
hangi müziği  dinlediği bilgileri tutuluyor. 
Böylelikle kişinin nerede, ne yapmak  istediği, 
karar destek süreci olarak otomatik yapılıyor. Ya 
da kişi eve girdiğinde kişinin yüz hareketlerine 
göre duygusal durumu algılanıp ona göre 
düzenlemelerin yapılması da sağlanıyor. Tabi 
ki tüm bu bilgiler, kişinin istediği zaman ve 
alanlarda kayıt altına alınıyor.

Hızla gelişen teknoloji ve teknolojik ürünlerin 
hayata girmesiyle birlikte gelişen arabirimlerin 
birbirleriyle etkileşim içinde olmaları gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Bu projeyle, kullanıcı 
arabirimlerinin sayısal kişilik ile ortak bir yapı 
oluşturarak karar destek üniteleri olarak yer 
almaları sağlanmaktadır. CBDP projesi ile ev, 
iş yeri ve alışveriş merkezlerine kısaca istenen 
uygulama alanlarına yerleştirilen sensörler 
sayesinde, kişiler hakkında sürekli bilgi 
toplayarak sistem ve çevrenin kişiyi öğrenmesi 
hedeflenmiştir. Böylelikle kişiye özgü öneri, 
uyarı ve karar destek sisteminin yaratılması 
amaçlanmıştır. 
Bu karar verme yapıları, bağlam bilgisine 
ilişkin veriler, sensörler aracılığı ile elde 
edilip yorumlanarak, cihazların kendilerini bu 
verilere göre özelleştirmelerinin sağlanılması 
beklenmiştir. Projede genel olarak çeşitli 
senaryo ve bunların ontoloji yapılarının 
oluşturulması, karar verme modülleri, sayısal 
kişilik yapıları, akıllı ev sistemleri ve bağlam 
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temelli platform yapıları üzerine çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu yapıda sayısal kişilikler, 
ortamda yer alan sensörlerden gelen bilgiler 
ile geliştirilmiş ontoloji yapıları içerisine 
yerleştirilmesi ile oluşturulmaktadır. Bağlam 
duyarlılık kavramı içerisinde bağlam bilgisi 
ev ortamında, büyük çaplı yapılarda ve mobil 
servislerde kullanılmaktadır.

Projenin temel omurgasını oluşturan 
framework, semantik yapı ve ontolojinin 
oluşturulmasında her bir firmanın sahip olduğu 
iş paylaşımının dışında her bir senaryo firma 
veya firmalar tarafında kendi sorumlulukları 
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 
Türkiye proje ortaklarından Caretta, Yazılım 
Alış-Veriş Senaryosu, Mobilera ise Mobil 
Öğrenme Senaryosu’nu gerçekleştirmiştir. 
Turkcell’de sahip olduğu teknolojik bilgi ve 
alt yapısını paylaşmıştır. Diğer senaryoların 
gerçekleştirilmesini, framework yapısının 
oluşturulması ve semantik yapının 
sağlanmasında ESI, Televes S.A., Telefonica 
Investigacion y Desarrollo, Acciona 
Infraestructura S.A., Universidad de la Iglesia 
de Deusto, Indra , Trialog ve Anoix yer almıştır. 

Proje içerisinde gerçek durumları yansıtan 
çeşitli senaryolar üzerine uygulamalar 
gerçekleştirilmiştir. Bu senaryolara 
bakıldığında Mobil öğrenme,  Alış-veriş, İnşaat 
sahası, Dijital televizyon, Ortam yaşam destek 
konuları yer almaktadır. 

Çok teknik konulara girmeden senaryoları 
kısaca anlatarak yapının daha anlaşılır olacağını 
düşünüyorum. Daha sonra Mobilera’dan Emre 
Küçükayvaz ve Turkcell’den Bülent Yılmaz ile 
yaptığım söyleşiye yer vereceğim.

Mobil öğrenme senaryosu ile kişinin GPS, dijital 
kamera, yerel alan tanımlayıcıları gibi mobil 
cihazlar ile yer tespiti sonucunda diğer senaryo 
ve kişisel özelliklerinden yola çıkılarak sistem, 
kişinin profiline uygun olan yönlendiriliyor. 
Örneğin kullanıcı müzelere meraklı ise 
bulunduğu ortama göre en yakın müze bilgileri 
kendisine iletiliyor. Veya müzikle ilgili ise, 

İnternet’ten yaptığı ürün alışı doğrultusunda 
bulunduğu yere yakın müzik market bilgileri, 
konser bilet satış yerleri gibi bilgiler kişiye 
gönderiliyor. Böylelikle kişinin karar süreci 
kısaltılıyor. 

Alış-veriş Senaryosu ile alışveriş mağazalarına 
gelen ve sisteme kayıtlı bulunan kişi veya 
kişilerin geçmiş alışveriş alışkanlıkları ve ortak 
alışveriş arkadaşlığı kümesine bakılarak kişiye 
özel veya gruba özel ürün teklifi, promosyon 
hareketleri ve indirimler yer alıyor. Kişinin cep 

telefonuna mesaj olarak gelen ürün teklifi, 
gruba yönelik teklif yapılmak istenirse gruptaki 
kişilerin geçmiş alışveriş alışkanlıklarına 
bakılarak gruba ortak hitap edecek olan ürünü 
veya ürünleri mağazada bulunan monitörler 
veya TV’ler sayesinde yapılıyor.
Dijital Televizyon Senaryosu ile TV kullanıcına ait 
karakteristik ve profil bilgileri saklanmaktadır. 
Böylelikle bir kişi veya bir grup için kaydedilmiş 
bu bilgiler sayesinde çeşitli analizler 
yapılabilmektedir. Dijital televizyon uygulaması 
ile sisteme mobil cihazlarında girmesiyle 

daha karmaşık yapıların çözümlenmesi 
gerçekleştirilmektedir. 

İnşaat Sahası Senaryosu ile büyük inşaat 
sahalarındaki kazaların önlenmesi 
amaçlanmıştır. Örneğin tünel içinde çeşitli 
noktalara yerleştirilmiş sensörler vasıtasıyla 
sıcaklık, oksijen, karbon monoksit, nem, 
titreşim ve hareket değerleri ölçülmektedir. 
Her bir sensör ölçtüğü değeri muhakeme 
sistemine İnternet, kablosuz ağ veya server 
vasıtasıyla göndermektedir. Ayrıca sistemin 
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genel yapısından gelen değerler doğrultusunda kaza risk değeri de sunulmaktadır. Böylelikle 
tünelin çökme riski, yapıdaki hatalar veya acil durumlar gibi bilgilendirmeler yapılabilmekte, 
sistemde yüksek seviyede güvenlik sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Ortam Yaşam Desteği senaryosu ile özürlü veya yaşlı insanların yaşam standartlarının yükseltilmesi 
hedeflenmiştir. Örneğin bağlama duyarlı otomatik aydınlatma ile eve veya odaya kişi geldiğinde 
ortamın ışık seviyesi istenen seviyede değil ise ışık seviyesi arttırılır. Çevre gözetimde sistem 
kullanıcı kişinin ne zaman mutfağa gider, ne zaman banyo yapar gibi alışkanlıklarını bilir. Eğer bu 
kişinin alışkanlıklarının dışında bir davranış modeli sergilerse örneğin oturma odasında olması 
gereken saatte orada bulunmazsa veya ilgili odada bir hareket algılamazsa özürlü kişi veya yaşlı 
kişiden sorumlu görevli veya aile bireylerine alarm gönderme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Projenin önemli bir noktası, bütün senaryoların tek bir omurga çatısı altında semantik tabanlı 
çalışmasıdır. Böylelikle her senaryo, kişiyi tanımakta ve tanımlanan görevleri o kişi için 
yapmaktadır.  CBDP gibi projelerin artması ile birlikte önümüzdeki yıllarda interaktif akıllı ortam 
sistemlerinin gündelik hayata girmesi büyük oranla gerçekleşecektir. 

Proje ve proje sürecine ilişkin Mobilera’dan Emre Küçükayvaz ile bir söyleşi yaptım. 

-Mobilera olarak CBDP projesinin başlangıç aşamasından bahseder misiniz?

-CBDP Temmuz 2008’de başladı ancak ben bu projeye 2009 yılının ortalarında dahil oldum. 
2006 – 2008 arasında ev otomasyonu üzerine Mobilera olarak geliştirdiğimiz AMEC platformunu 
“kişiselleştirilmiş dijital yaşam” çerçevesi altında CBDP projesine uyarlamayı düşündük ve 
projeye dahil olduk.

-Önceki fikir ve uygulamalardan öğrendiklerinizi bir sonraki proje ve daha büyük 
fikirlere taşımayı gerçekleştirmede başarılı olmuşsunuz. Bu konu hakkında ne söylemek 
istersiniz?

-Teşekkürler. EUREKA kümesinde gerçekleştirdiğimiz projelerdeki asıl hedefimiz sadece Ar-
Ge değil ticarileştirilebilir Ar-Ge olarak görüyorum. Projelerimizi ve gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge 
çalışmalarını “kuluçka” (incubation) kelimesi ile betimlemek daha açıklayıcı olur. Yani projelerimizin 
ve yer aldığımız senaryoların yakın ve orta vadede ticari olarak da ölçeklenebilir olmasına dikkat 
ediyoruz. Her ne kadar biz mühendisler, yarattığımız sistemlere odaklanmış olsak da, proje 
ve senaryo fikrini kullanıcı gözünden de görebilmemiz önemli. Bunun getirdiği zorluklardan 
biri de projenin ve arkasından gelecek iş modelinin Türkiye’de başarılı olup olmayabileceğini 
kestirememek oluyor. Bazen ticari olarak başarılı olabileceğini öngördüğümüz projelerde elde 
ettiğimiz çıktıları bile şartlar olgunlaşana kadar 2-3 yıl dondurmamız gerekebiliyor. Rekabeti ve 
teknolojinin gelişimini de göz önünde bulundurduğumuzda proje sonuçlarını tümden çöpe atıp 
kazandığımız bilgi birikimini (know-how) başka bir projeye aktarmak durumunda kalabiliyoruz. 
Dolayısıyla yaptığımız projeler ve gerçekleştirdiğimiz işler oldukça dinamik ve çok yönlü.

-CBDP projesinin ayrıntılarına baktığımızda semantik web ve OSGi  gibi terimler yer 
almaktadır. Bu konularda ülkemizde fazla bir uygulamalı araştırma yok gibi. Kısaca bu 
olguları anlatır mısınız?
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-Web 3.0 olarak da adlandırılan semantik web, 
aslında uzun zamandır hayatımızda olan bir kavram. 
Tim Berners-Lee’nin 1999’da dile getirdiği vizyon ve 
2001’de yayınladığı makale, web üzerindeki her türlü 
makinenin web üzerindeki bilgiyi keşfedebilmesi, 
işleyebilmesi ve buna göre aksiyon alabilmesi 
üzerineydi. Bu vizyon çizgisinde, RDF, OWL, SPARQL 
gibi birçok standart tanımlandı. Semantik web üzerine 
birçok proje var ancak bu teknolojilerin yaygınlaşması 
için henüz çok erken. Yine de şu an Facebook gibi 
birçok popüler projede uygulamalarını görebilmek 
mümkün. OSGi kavramına gelince Java için dinamik 
bileşen modeli olarak geliştirilen bir modül sistemi ve 
servis platformu olarak adlandırılabilir. OSGi Eclipse’in 
de altyapısını oluşturmakta ve mobil telefonlardan 
endüstriyel otomasyona, araçlardan mobil cihazlara 
kadar uzanan geniş bir uygulama alanına sahiptir. 
OSGi Alliance tarafından sertifika verilmiş 10’a yakın 
platform bulunmaktadır. Biz CBDP projesinde Apache 
Felix üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

-Sizin üstlendiğiniz senaryoyu kısaca anlatır 
mısınız?

-Üstlendiğimiz senaryo kısaca kullanıcıların müzikal 
zevklerine ve sağladıkları lokasyon bilgisine göre 
konser, festival, vb etkinliklerin önerilmesini içeriyor. 
Senaryonun mobil ayağı Android üzerinde geliştirilirken 
öneri sistemi için collaborative filtering gibi yöntemler 
kullanıyoruz. Bu senaryonun önümüzdeki dönemde 
gerçekleştireceğimiz mobil projeler için bir altyapı 
oluşturmasını amaçlıyoruz. 

-CBDP projesi gerçekten çok ilginç noktalara değinmektedir. Yaptığım bazı araştırmalar 
neticesinde çeşitli platformlarda insanlar bu projeden biraz rahatsızlar. Bu sistem ile 
kendilerinin sürekli olarak izleneceği hatta bilim kurgu filmlerindeki gibi bir dünyanın 
söz konusu olacağını ve haklarının suiistimal edileceğini düşünüyorlar. Sizce bu 
endişeler doğru mudur?

-Bilgi güvenliği ve gizlilik, sosyal ağların da başını oldukça ağrıtan bir konu. Kabul etmeliyiz ki 
dünya üzerinde ciddi bir trent kayması var, bilgi eskiden görüldüğü gibi kapalı değil. Ama buradaki 
asıl problem, bilginin sahibinin kim olduğu. Paylaştığınız bilgilerin sahibi olduğunuzdan emin 
olduğunuz sürece, bu tür açık platformları kullanma ve pazarlamanızda bir sakınca görmüyorum. 
Ancak sağlık bilgileri gibi daha özel ve hassas bilgiler, bu tür sosyal ağlar için uygun değil, 
olmayacaktır da..
 
-Bu uluslar arası projenin yürütülmesinde nasıl bir yol izlediniz?

-Projede 3 farklı ülkeden ortaklarla çalışıyoruz ve ne yazık ki uzak olmanın getirdiği bazı zorlukları 
yaşamak durumundayız. Bu zorluklar özellikle yazılım projelerinde çok daha ciddi sorunlara yol 
açabiliyor. Proje ve doküman yönetimi için Trac kullanmamız işimizi oldukça kolaylaştırıyor, 
düzenli telekonferanslar ve dönemsel yüz yüze toplantılar da projenin gidişatını takip etmemizi 
sağlıyor. Ancak yine de farklı ülkelerden ortakların dahil olduğu böylesine bir projeyi yönetmek 
için proje yöneticisinin oldukça yoğun çalışması gerekiyor. Biz de Türkiye koordinatörü olarak 
proje lideri olan ESI-Tecnalia’ya elimizden gelen desteği veriyoruz.

-Proje ortaklarıyla yaptığınız bilgi paylaşımının faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?

-Evet, oldukça faydalı görüyorum. Örneğin Türkiye’deki ortağımız Caretta’yla projenin son 
döneminde oldukça yakın çalışma şansı bulduk, sonuç olarak başarılı bir senaryo ve bir dizi 
bilimsel makale hazırlığı içine girdik. Tabi ki gerekli bilgi birikimini sağlamış durumdayız. Ayrıca 
projenin kısa ve orta vadede ticarileşebilme potansiyeli üzerine de birçok çalışmamız oldu. 
Burada ticarileşebilir derken yanlış anlaşılmanın önüne geçmek istiyorum. Biz bu projenin 
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gerçek dünyada herkese hitap edebilecek 
şekilde ilerlemesini amaçlıyoruz. Diğer proje 
ortağımız olan Turkcell’in de proje ve senaryo 
vizyonu konusundaki yönlendirmeleri bizim için 
gerçekten çok değerli oldu. Bu tip çalışmalar 
bizim Türkiye’deki Ar-Ge ağımızı büyütmemize 
ve ciddi bir bilgi birikimi oluşturmamızı sağladı. 
Bu sayede yeni projelere daha sağlam ve daha 
güçlü yapımız ile girmeyi hedefliyoruz.

-CBDP projesinin bitişi Mart 2011 yılında 
Fransa’daki konsorsiyum toplantısı 
ile gerçekleştirilecek. Bundan sonraki 
süreçte bu proje ile ilgili olarak yapmak 
istediğiniz konular var mı?

-Öncelikle projeden elde ettiğimiz sonuçları 
tekrar değerlendirip dünyanın ve Türkiye’nin 
bulunduğu noktayı tekrar gözden geçirmemiz 
gerekecek. Planladığımız ticarileştirme ve 
hayata geçirme çalışmalarını da bu süreçte 
başlatmayı öngörüyoruz. Farklı bir vizyon 
ile projeden edindiğiniz tecrübeyi birleştirip 
yeni bir projede de görev almak isteyebiliriz, 
öncelikli amacımız projeyi başarıyla 
tamamlayıp hedeflerimize ulaşmak olacaktır.

-Emre bey, Türkiye olarak böylesi güzel 
projelerde bilişim sektörü alanında 
yer alma ve kendi yazılımlarımızın 
oluşturulmasında bilgi birikimi ve 
deneyiminin edinilmesinde büyük atılımlar içindeyiz. Söylemek istediğiniz son birkaç 
nokta var mı? 

-Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu tip projeler bizim için bir başarı 
hikâyesi haline gelir.

CBDP projesinin Turkcell tarafından nasıl yürütüldüğü ve projeye olan bakış açılarını, İstanbul 
Sanayi Odasının düzenlediği EUREKA, Celtic ve Itea2 kümeleri bilgilendirme toplantısında bir 
araya geldiğimiz Bülent Yılmaz’dan öğrenelim. Turkcell, bu projeye teknik altyapı ve bilgi deneyimi 
ile katkıda bulunuyor. 

-Turkcell’in temel aldığı düşüncelerinden bir tanesi de “fikirler paraşüte benzer, 
açıldıkları zaman işe yararlar” ifadesidir. Turkcell olarak yeni fikirlere önem verdiğinizi, 
şirket anlayışı ve amaçları doğrultusunda desteklemeye açık olduğunuz sonucunu 
çıkarabilir miyiz?

-Çok doğru. Turkcell’in içinde bulunduğu mobil telekomünikasyon hizmetleri pazarı oldukça 
rekabetçi ve küreselleşen dünyada ortaya çıkan Facebook, Google, Apple gibi oyuncular nedeniyle 
de bu rekabet giderek daha da zorlu bir hale geliyor. Böyle bir dünyada rekabetçiliğini koruyup 
yenilikçi ürün ve servisler çıkartmak Turkcell için olmazsa olmazlar arasında. Bunu desteklemeye 
yönelik olarak girişimci destek programlarımız da söz konusu ama bu tarz Avrupa Birliği Ar-Ge 
projeleri içinde yer almak, Avrupa’nın önde gelen oyuncuları ile birlikte projeler yürütmek de çok 
faydalı oluyor bizim için.

-Turkcell’in kendi bünyesindeki Turkcell Teknoloji’de gerçekleştirilen projelerin dışında 
dışarıya dönük olarak da firma ve üniversite projelerinde yer alması gerçekten çok 
önemli. Fikir birliği ve küçük problemlerden öğrenip büyük problemlerin çözümünün 
gerçekleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Bizim için aslında Avrupa Birliği, Celtic gibi oluşumlara dahil olup projelerde yer almanın 
avantajı sadece bu projelerden kazanılan hibeler değildir. Asıl daha öncelikli olan hem önemli Ar-
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Ge çalışanları ile birlikte proje yaparak onların kuvvetli 
yanlarından kazançlar elde etmek hem de içinde rekabet 
ettiğimiz pazarı yakın ve orta vadede şekillendirebilecek 
yeni teknolojiler, gelişmeler, araştırma alanları neler 
olabilir hakkında ilk elden bilgi ve deneyim kazanmaktır. 
Projelerde üzerinde çalışılan problemli veya araştırma 
konularını derinlemesine analiz edip günümüzde 
müşterilerimizin karşılaştığı sorunlara uyarlama veya 
onların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak servislere 
dönüştürme konusunda ciddi kazançlarımız oluyor. 
Özellikle Turkcell içinde çalıştığım Ürün ve Servis 
Yönetimi bölümünde üzerinde çalıştığımız, gelecek 
için planladığımız kimi servisler için bu projelerdeki 
tecrübelerimiz çok kıymetli oluyor.

-CBDP projesinin fikir aşamasında ve 
gerçekleştirilmesinde projeye olan bakış açınız 
nasıldı?

-Projeden aslında biz  Mobilera sayesinde haberdar 
olduk. Proje dokümantasyonunu incelediğimizde bunun 
mobil tarafının mutlaka olması gerektiği bizim açımızdan 
çok aşikârdı. Projeyi bu yönde zenginleştirmek adına 
bazı katkılarımız oldu ve bunlar da kapsam içine alındı. 
Çünkü artık günümüzde kullanıcıyı daha iyi anlayan, 
davranışlarını analiz edip ona en uygun şekilde adapte 
olmaya çalışan bir sayısal dünyaya doğru gidiyoruz. 
Ürün veya servislerin, kullanıcı deneyimini en üst 
düzeye çıkartacak şekilde tasarlanmasının önemi 
giderek daha da artacak. Sayısal dünya ile fiziksel dünya 
birbirine yaklaştıkça bu beklenti daha da artacak. CBDP 
Projesi’nin temel ayaklarında bu yaklaşımı gördüğümüz 
için bu işin içinde yer almak istedik ve bu zamana kadar 
yaşanan gelişmelerde doğru bir karar verdiğimizi bize 
teyit etti.

-Bu proje içindeki Turkcell olarak sizin katkınız nedir?

-Projenin başlangıç aşamasında senaryoların şekillendirilmesi çalışmalarında aktif görev almaya 
çalıştık. Mobil operatör bakış açısı ile kullanıcının beklentileri neler olabilir? Servis/senaryo 
kurguları nasıl olmalıdır ? gibi noktalar bizim iyi değerlendirme yapabileceğimiz başlıklar idi. 
Ayrıca senaryoların pratik bir örneğe dönüştürülmesi aşamasında, örnek gösterimlerin gerçekçi 
olması adına Turkcell şebeke altyapısında kimi şebeke kabiliyetlerini Mobilera’nın kullanımına 
açtık. Bu sayede Mobilera’nın üzerinde çalıştığı senaryonun daha gerçekçi bir şekilde yapılması 
söz konusu olabilecek.

-Dünyaya açılan ve birçok ülkede GSM operatörü olarak yer almaya başlayan iletişim 
devi olarak bu tür projelerin desteklenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?

-Bu projelerin varlığı, bunlara katılıp aktif rol almak, tecrübe edinmek ve bunları içselleştirmek 
gerçekten önemli. Ülkemizde Ar-Ge çalışmalarına olan kamu desteğinin son yıllarda giderek 
arttığını görüyoruz. Özellikle son 2 yıldır Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde küresel ekonomik krizin 
etkisi olarak ters yönde bir eğilim varken bizim için yerel imkânların artıyor olması bir şans. 
Bunları ulusal Ar-Ge oyuncularımızın bir şekilde değerlendirmesi lazım. 

Turkcell olarak biz de stratejik gördüğümüz, öncelikli ilgi ve araştırma alanlarımızla uyumlu 
projelerde yer almaya devam edeceğiz. Turkcell’in Haziran 2008’den bu yanan CELTIC Yönetim 
Kurulu üyesi olmasının da Türkiye’den katılmaya düşünen firmalar için olumlu bir etken olduğunu 
da tekrar hatırlatmak isterim.
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