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TEKTRONİK kurucu ortağı Hakan Yavuz:

Gerekli vizyon ve kararlılık, 
teknolojide taşları devirip 
kartları baştan dağıttırabilir

Ankaralı bir KOBİ 
olan TEKTRONİK, 
Deloitte Teknoloji 
Fast500 2012’de “En 
hızlı büyüyen yazılım 
şirketi” ödülünü 
kazandı. Yaptığı 
gizlilik anlaşmalarıyla, 
gelecek nesil 
teknolojileri 
önceden öğrenebilen 
TEKTRONİK, gelecek 
nesil teknoloji ve 
yol haritalarını 
müşterileriyle paylaşıp 
zaman ve rekabet 
avantajı kazandırmaya 
çalışıyor.
Aslıhan Bozkurt

Deloitte Technology Fast500 EMEA 2012’de “yazılım alanında en hızlı büyüyen 
birinci teknoloji şirketi” ödülünü alan TEKTRONİK’in kurucu ortağı Hakan Yavuz ile 
bir söyleşi gerçekleştirdik. Son 5 yılda yüzde 11,368 büyüme ile Avrupa-Orta Doğu-
Afrika teknoloji şirketleri arasında, EMEA Bölgesi’nde yazılım kategorisinde en hızlı 
büyüyen birinci teknoloji şirketi ödülünü alan TEKTRONIK, genel klasmanda da 
EMEA’nın altıncı hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu. Tektronik kurucuları Hakan ve 
Hülya Yavuz’un başarı öyküsü, Deloitte-EMEA Fast500 kazanan profilinde, aile şirketi 
kökenli bir şirketin çevik davranarak çok hızlı büyüyebildiği, bu aşamadan sonra da 
kurumsallığa yatırım yaptığı vurgulandı.

Ankaralı bir KOBİ olan TEKTRONİK Mühendislik ve Ticaret Ltd., 1994’te kurulmuş.  
Savunma, havacılık ve telekomünikasyon sektörlerine yönelik “gömülü elektronik 
donanım ve yazılım” konusunda dünyanın en iyi yazılım ve donanım üreticisi firmaların 
ürünlerini Türkiye’de satıp danışmanlıklarını sağlayan TEKTRONİK, bu çözümlerde 
milli katma değeri arttırmak üzere entegrasyona yönelmiş. 

Ar-Ge’nin, doğru vizyon ve kapsam ile yapılması halinde yatırılanı daima misliyle geri 
döndürdüğüne işaret eden Yavuz, “Gerekli vizyon ve kararlılık, teknolojide taşları 
devirip, kartları baştan dağıttırabilir” dedi. 
Türkiye’de Ar-Ge destekleri konusunda güzel şeyler yapıldı ve bunların ülkeye başarılı 
geri dönüşleri olduğunu anlatan Yavuz, mevcut Ar-Ge yasalarından yararlanmada 
yaşanan sıkıntılardan söz etti. “Neden bir KOBİ, fiziki olarak bir teknopark içinde 
olmadan ve bu maliyetlere katlanmak istemeden Ar-Ge yapıyor ise aynı desteklerden 
yararlanamasın?” diye soran Yavuz, böyle bir düzenlemenin Türkiye’de Ar-Ge yapan 
KOBİ’lerin, özellikle yazılım sektörünün önünü açacağını söyledi. 
Ar-Ge ve teknoloji şirketlerinin çoğunun yeni çıkan ürünlerini izlediklerini bildiren 
Yavuz, bir teknolojiyi, o teknolojinin açık duyurusu yapıldıktan sonra öğrenip 
uygulayarak uluslararası arenada büyük bir ticari avantaj yakalamanın kolay 
olmadığının altını çizdi. 
TEKTRONİK, dünyanın önde gelen gömülü donanım ve yazılım üreticileri ile NDA-
Gizlilik anlaşmaları çerçevesinde gelecek nesil teknolojileri önceden öğrenebileceği 
bir sistem oturtturmuş. Şirket, müşterileriyle gizlilik anlaşmaları altında gelecek 
nesil teknoloji ve yol haritalarını paylaşıyor, onlara yeni nesil çözümleri planlamak için 
zaman ve rekabet avantajı kazandırmaya çalışıyor. 
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-TEKTRONİK bir aile şirketi mi? Ne zaman, nerede kuruldu? Geçirdiğiniz gelişme süreçlerine 
ilişkin bilgi verir misiniz?

- TEKTRONİK’i , profesyonel yöneticilikten serbest çalışmaya geçmeye karar verdiğim  1994 
yılında, Ankara’da, eşim Hülya ile ortak olarak kurduk. Hemen ertesi yıl, 1995’te ise ABD New 
Jersey’de TEKTRONIK INC’i kurduk. Aynı yapıyı halen koruyoruz.

-Şirketin yola çıkış misyon ve amacı neydi? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? 
Uzmanlaştığınız alanlar nedir?

-İlk kurulduğumuzda, elektronik test 
ve ölçüm çözümleri üzerine ithalat ve 
dağıtımına odaklanmıştık. Değişen pazar 
dinamikleri bizi bu portföye, zaten çalışmakta 
olduğumuz özellikle savunma, havacılık 
ve telekomünikasyon sektörlerine yönelik 
gömülü elektronik ve yazılım çözümleri 
tedarikine yönelik alanlara yöneltti. Ardından, 
endüstriyel elektronik, ulaştırma ve raylı 
sistemler çözümlerimizi ekledik. 2012’de 
ise, ileri medikal sistemler bölümümüz 
TEKTROMED ile bu portföyü genişlettik.
Bir yandan “gömülü elektronik donanım 
ve yazılım” konusunda dünyanın en iyi 
yazılım ve donanım üreticisi firmaların 
ürünlerini Türkiye’de satıyor, destekliyor ve 
danışmanlıklarını sağlarken, bu çözümlerde, 
hem firma olarak bizim ve hem de milli katma 
değeri arttırmak üzere entegrasyona yöneldik.
Gömülü mimariye sahip uygulama veya 
aygıt geliştiricilerine hızlı, güvenilir ve 
güncel teknolojiye sahip bir ortamda 
çalışma yapabilmeleri için, donanım-yazılım 
bileşenlerini içeren, teknolojik altyapı ürün ve 
hizmetlerini sağlıyoruz. TEKTRONİK olarak;  
uygulamaya hazır (application ready ) donanım 
ve yazılım entegrasyonu konusunda da 
uzmanlaştık.
 
-Şirket olarak hangi ürün ve çözümleri 
geliştirdiniz?

TEKTRONİK olarak sunduğumuz çözümleri 
şöyle sıralayabiliriz:
• Savunma sanayii için hava, kara ve deniz 
platformlarında veya bağımsız savunma 
sistemlerinde zorlu çevre şartlarında çalışan 
(rugged) özel görev bilgisayarları, komuta 
kontrol sistemleri, sinyal işleme, emniyet ve 
güvenlik kritik sistem çözümleri,

• Raylı taşımacılık için işlemci kartları, 
HMI, interlocking, kontrol ve sinyalizasyon 
sistemleri, 

• Telekomünikasyon ve sayısal yayıncılık 
endüstrisi için yüksek performanslı işlemci 
kartları, ağ hızlandırıcı platformlar, 7/24 
bulunabilirlik özelliklerine sahip sistemler ve 

OEM Blade Sunucu çözümleri tasarlamakta 
ve bu sistemler için donanım ve yazılım 
entegrasyonu gerçekleştirmekteyiz. 

Diğer yandan bu endüstrilere temsilcisi 
olduğumuz ve marketin lideri pozisyonundaki 
iş ortakları ile birlikte gömülü elektronik 
ve yazılım çözümlerini sunmakta, yeni 
teknolojilerin Türkiye’ye hızlı bir şekilde 
getirilmesi ve uyarlanmasına imkân 
yaratmakta, bu çözümlerin satış öncesi 
ve satış sonrası desteklerini, eğitim ve 
danışmanlıklarını sağlamaktayız.

- Sizce ülkemizde Ar-Ge yatırımları yeterli 
mi? Ar-Ge yatırımları ve inovatif şirketlerin 
desteklenmesi için mevcut teşvik ve 
destekler ihtiyacı karşılıyor mu? 

-Ar-Ge yatırımları bence hiçbir zaman 
yeterli olmamalı. Ar-Ge, doğru vizyon ve 
kapsam ile yapılırsa yatırılanı daima misliyle 
geri döndürür.  Örnek: Bugün akıllı telefon 
pazarının ilk 4 şirketi, bundan 10-15 yıl önce 
hiç telefon bile üretmemişlerdi. Bugün 1 
milyar aktif kullanıcısı olan Facebook’un 
10 yıl önce bugün, bir kullanıcısı bile yoktu, 
aslına bakarsanız Facebook da yoktu. Gerekli 
vizyon ve kararlılık, teknolojide taşları devirip, 
kartları baştan dağıttırabilir. 

- Türkiye’yi geleceğe hazırlamak, katma 
değerli hizmetler üretip bunları planlı bir 
şekilde uygulamaya geçirmek ve yerel 
rekabet sistemini oluşturmak için Ar-Ge 
yatırım ve projelerine ilişkin yasal altyapı, 
ihtiyaçları karşılayacak düzeyde mi? Bunun 
için neler yapılmalı?

-Türkiye’de Ar-Ge destekleri konusunda güzel 
şeyler yapıldı ve bunların ülkeye başarılı geri 
dönüşleri oldu. Mevcut Ar-Ge yasalarından 
yararlanmak için bir firmanın ya çok büyük 
olması ya da mutlaka bir Teknopark içinde yer 
alması gerekiyor. Ancak teknopark kiraları, en 
lüks ofis plazaları ile yarışır bir denge oluştu. 
Neden bütün ülke yüzeyi teknopark olamasın? 
Altyapıları iyi olan teknoparkların hiçbirinde 
yer yok. Neden bir KOBİ, fiziki olarak bir 
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teknopark içinde olmadan ve bu maliyetlere 
katlanmak istemeden Ar-Ge yapıyor ise aynı 
desteklerden yararlanamasın?  Bu tür bir 
düzenleme ülkemizde Ar-Ge yapan KOBİ’lerin, 
özellikle yazılım sektörünün önünü açacaktır.

-Başarınızın anahtarı ve uzmanlığınızın 
“Entegrasyon” olduğunu değişik ortamlarda 
ifade ettiniz. Nedir “Entegrasyon” ?

-TEKTRONİK’te katma değer artışımızı 
donanım-yazılım entegrasyonu ile sağladık.  
Çalıştığımız alanda, entegre edilmiş gömülü 
sistem, bir uçak veya kara aracının görev 
bilgisayarı, gerçek uçan bir platformda eğitim 
simülatörü, bir geminin tehdit değerlendirme 
sistemi, bir veri iletişim sisteminin dinamik 
içerik değerlendirme ve değiştirme sistemi, 
bir sinyal ve imaj algılama/işleme sistemi 
olabilir. Bütün bu sistemlerin içinde, genelde 
hazır bir donanım-yazılım bütünü bulunmaz. 
Amaca ve çevre koşulu isterlerine en uygun 
donanım bileşenleri, kasa, konnektörüzasyon, 
üzerine bu donanım ile çalışabilecek, 
gerçek zaman ve güvenlik-kritik ihtiyaçları 
karşılayacak RTOS (Gerçek Zamanlı İşletim 
Sistemi), sürücü yazılımları, gerekiyorsa veri 
dağıtım arakatmanları gibi en uygun yazılım 
altyapı bileşenleri entegre edildikten sonra 
proje isterlerine uygun yazılım geliştirilir.
Uzmanlık alanı, örneğin görüntü 
kıymetlendirme olan bir firma, gerçek görüntü 
işleme kodlarını oluşturabilmek için değerli 
kaynaklarını önce donanım-yazılımın bir 
arada sorunsuz çalışan bir bütün oluşturmaya 
kullanıyor; bunları aştıktan sonra gerçek 
uzmanlık alanında çalışmaya başlayabiliyor.
Bir müşterilerimizin uzmanlık alanlarında 
çalışmaya başlayabilecekleri alt sistemi 
hazırlayarak değerli kaynaklarını yüksek 
katma değer oluşturacakları çekirdek 
uzmanlık alanlarına yöneltmelerini, amaca 
uygun altyapının tarafımızca entegre edilerek 
kendilerine sunulmasını öneriyoruz.

- Yeni teknolojilerin Türkiye’ye hızlı 
bir şekilde getirilmesi ve uyarlanması 
için neler yapılmalı? TEKTRONİK bunu 
gerçekleştirecek ne gibi çözümler sunuyor?

-Ar-Ge ve teknoloji şirketlerinin çoğunun 
yeni çıkan ürünleri takip edecek kadroları 
var. Ancak henüz duyurulmamış teknolojik 
yenilikleri önceden haber alıp ilerideki 
teknolojik jenerasyonlara hazırlık yapmaları 
çok zor. Bir teknolojiyi, o teknolojinin 
açık duyurusu yapıldıktan sonra öğrenilip 
uygulayarak uluslararası arenada büyük bir 
ticari avantaj yakalamak kolay değil.
TEKTRONİK’in dünyanın birçok önde gelen ve 
gerçek anlamda teknoloji geliştiren gömülü 
donanım ve yazılım üreticileri ile NDA-Gizlilik 
anlaşmaları çerçevesinde gelecek nesil 
teknolojileri önceden öğrenebileceği bir 
sistem oturttuk. Yine müşterilerimiz ile güncel 
teknolojiyi ve yeni gizlilik anlaşmaları altında 
gelecek nesil teknoloji ve yol haritalarını 
paylaşıyor, onlara yeni nesil çözümleri 
planlamak için zaman ve rekabet avantajı 
kazandırmaya çalışıyoruz.

-“Deloitte Teknoloji Fast500EMEA 2012 
Programı”nda EMEA Bölgesinin yazılım 
alanında en hızlı büyüyen  Teknoloji 
şirketi oldunuz. Bu başarıya ilişkin bir 
değerlendirme yapar mısınız?

- Deloitte Technology Fast500 EMEA 
programında,  Londra’da verilen 
EMEA(Avrupa-Orta Doğu-Afrika) bölgesinin 
“En hızlı büyüyen YAZILIM şirketi” ödülünü 
kazandık. EMEA Bölge genelinde de, tüm 
teknoloji şirketleri arasında altıncıen hızlı 
büyüyen teknoloji şirketi olduk.  

Bu ödülü Ankaralı bir KOBİ olarak Türkiye’ye 
getirmekten büyük onur duyuyoruz.
Bu uluslararası ölçekte hızlı büyüme 
performansımızın dinamik yapımız ile 
değişen pazar şartları altında çevik 
davranabilmemizde, market dinamiklerini 
doğru ve çabuk değerlendirip, aynı hızda tepki 
verebilen, nişleri görebilen mekanizmaları 
kurabilmiş olmamızdan kaynaklandığını 
düşünüyorum. 
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