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2012’de M2M çözümlerinin Türkiye ekonomisine 1 milyar katkı sağladığını bildiren 
Kocabaş,  en çok Akıllı Araç, Akıllı Enerji ve Akıllı Endüstri çözümlerinin ilgi gördüğünü 
söyledi. Kocabaş, inovatif çözümlerle uygulandığında M2M’in tasarruf getirip verimliği 
artıracağını, fark yaratmayı sağlayarak rekabet gücü yaratacağı için globalleşen Türk 
şirketlerine önemli katkı vereceğini belirtti.

“M2M’in Türkiye’de ne kadar kullanıldığı, 
neler sağladığı, Türkiye’deki mevcut 
durumu, uygulama örnekleri ve pazar 

öngörüleri”ni sektörün aktörlerinden almaya 
çalıştığımız  “Dosya” sayfalarımıza Turkcell 
adına Kurumsal Pazarlama ve Satış Grubu Genel 
Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş yanıt verdi. 
Kocabaş’ın verdiği bilgiye göre, Turkcell’in M2M 
çözümleri; elektrik, su ve gaz sayaçlarında kayıp/
kaçak oranının azaltılması, yiyecek-içecek makine 
ve dolaplarının takibinde rota optimizasyonu, 
uzaktan sulama otomasyonu, seraların takibi, 
lojistik sektöründe akaryakıt maliyetlerinin 
azaltılması gibi pek çok farklı amaçla kullanılıyor. 

Turkcell M2M Platform’unda en çok Akıllı Araç, 
Akıllı Enerji ve Akıllı Endüstri çözümlerinin ilgi 
gördüğünü bildiren Kocabaş, inovatif çözümlerle 
birlikte uygulandığında M2M’nin kurumların 
tasarruf etmelerini, operasyonel verimliliklerini 
artırmalarını ve fark yaratmalarını sağlayan bir 
unsura dönüştüğüne değindi. Bunun kurumlar 
için otomatik olarak rekabet gücü yaratma ve bu 
gücü artırma anlamına geldiğini belirten Kocabaş, 
“M2M, hem kurumlar hem de ülkenin geneli 
için büyük fayda yaratma potansiyeline sahip bir 
teknoloji” dedi.

Bu teknolojinin sağladığı yarar ve olanakların, 
gün geçtikçe daha da arttığı ve bu doğrultuda 
girişimcilere önemli fırsatlar sunduğunu anlatan 
Kocabaş, “Makinelerin birbiriyle konuştuğu 
sistem, tasarruf, çevre sağlığı, güvenlik ve yaşam 
kalitesini artırma yönünde dikkat çekici bir etki 
yaratıyor. 
Bunlardan en kolay ölçülebilen kriter olan 
tasarruf tarafında Turkcell’in M2M çözümleri 
2012’de Türkiye ekonomisine 1 milyar katkı 
sağladı” diye konuştu.

Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satış Grubu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş:
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-Türkiye’de ilk M2M uygulamanızı ne zaman, hangi sektörde, kiminle 
ve hangi ihtiyacı karşılamak üzere başlattınız? M2M uygulamasına en 
hızlı geçen sektörler hangileridir?

-Türkiye’deki ilk M2M uygulamaları 2001’de Araç Takip Uygulamaları 
ile başladı. Daha sonra Bankaların Mobil POS cihazları ve Araç Takip 
uygulamaları ile sayı hızla arttı.

-Halen M2M teknolojisini geliştirmek için kimlerle ne gibi (donanım-
yazılım) işbirlikleriniz var? Kaç M2M projesi yürütüyorsunuz? 
Uygulamada olan örnek M2M projelerine ilişkin (projenin ismi, ne 
zaman başladığı, hangi aşamada olduğu, proje ile birlikte ne gibi 
kazanımlar olduğu) bilgi verir misiniz? 

-M2M (makineler arası iletişim) teknolojisi, Turkcell’in çok çeşitli sektörlere 
sunduğu ve ülke ekonomisinin geleceğini aydınlatan teknolojilerden biri. Bu teknoloji, 
taşıt, sayaç, sensör ve benzeri makinelere takılan SİM kart sayesinde, sürecin uzaktan 
izlenmesi ve yönetilmesini sağlıyor. SİM kart takılarak akıllı hale gelen makinler; 
tasarrufu arttırma, çevreyi pozitif etkileme, fiziki güvenlik, sağlık güvenliği, sahada 
kontrol ve verimliliği artırma gibi birçok fayda sağlayarak hem şirket ekonomisine 
hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. M2M çözümlerimiz; elektrik, su ve gaz 
sayaçlarında kayıp/kaçak oranının azaltılması, yiyecek-içecek makine ve dolaplarının 
takibinde rota optimizasyonu, uzaktan sulama otomasyonu, seraların takibi, lojistik 
sektöründe akaryakıt maliyetlerinin azaltılması gibi pek çok farklı amaçla kullanılıyor. 
Türkiye’nin ilk makineler arası iletişim teknolojileri platformu olan Turkcell M2M 
Platform’u (m2m.turkcell.com.tr) ile platformda sunduğumuz M2M çözümlerimiz 
arasında en çok ilgi görenler, Akıllı Araç, Akıllı Enerji ve Akıllı Endüstri çözümleri.

Bu çözümlerimizden kısaca söz etmek isterim:
Turkcell Akıllı Araç, saha yönetimi ve yakıt optimizasyonu ile operasyonel verimliliği 
artırır. KOBİ’lerin, araçların nerede olduğunu haritada görmelerini, ne amaçla ve ne 
zaman kullanıldığını ve yakıt tüketimi bilgilerini detaylarıyla kayıt altına almalarını 
sağlar. Operasyonların daha verimli ve etkin yönetilmesini sağlayarak maliyet 
tasarrufuna katkıda bulunur. Akıllı Araç çözümü, Turkcell kurumsal müşterilerinin 430 
bin aracında kullanılıyor. Toplam akaryakıt maliyetlerini 
ortalama yüzde 15 azaltıyor
.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
İlk olarak 10 ilde devreye giren yeni acil durum yönetim 
sisteminde kullanılan tüm ambulanslarda Turkcell M2M 
hatları ve Akıllı Araç altyapısı kullanmaktadır. 81 ile 
yayılacak bu sistem ile acil durumlara anında müdahale 
edilebilecektir. Ayrıca ileride devreye girecek e-call (Acil 
durum otomatik çağrı sistemi) ile entegre çalışacak bu 
altyapı ile araçlar kaza yaptıklarında kaza bilgisini (kazanın 
yeri, zamanı, şiddeti vb.) anında acil durum merkezine 
iletecek altyapı ile entegre çalışacaktır.

İstanbul Trafik Vakfı
İstanbul Trafik Vakfı tüm araçlarında Turkcell M2M hatları ve Akıllı Araç altyapısı 
kullanmaktadır. 211 aracında bu sistemi kullanarak araçların güzergâhlarını 
planlamak ve kontrol etmek, trafik noktalarına ve kaza durumlarına anlık 
yönlendirme yapmak, araçların verimli bir şekilde yönlendirmek için 
kullanmaktadır.

Hidromek
İş makinası üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından birisi olan firma, 
üretimden itibaren araçlarında Turkcell M2M hatları ve Akıllı Araç altyapısı 
kullanmaktadır. Bu sayede ürettiği tüm araçların satış sonrasında filo yönetimi 
hizmetini de müşterilerine sunabilmekte ve bu özellikleri ile sektöründe 
fark yaratmaktadır. Bu altyapı sayesinde araçların kaç saat, nasıl ve nerede 
kullanıldığını anlık olarak müşterilerinin görmesine imkân tanıyan Hidromek, 

aynı zamanda iş makinelerinin arızalarını uzaktan takip ederek kesintisiz hizmet sağlama 
konusunda öncü davranmaktadır. Bugüne kadar 1000’den fazla iş makinesinde hayata 
geçen bu sistem üretilen tüm iş makinelerinde kullanılacaktır. 

Akıllı Enerji çözümlerimiz ile elektrik, su, doğalgaz sayaçlarına veya bu sayaçların iletişim 
kurduğu toplayıcı noktalara takılan Turkcell M2M SIM kartlar sayesinde uzaktan sayaç 
okuma yapılabilir. Bu sayede hem kayıp/kaçak kullanımın önüne geçilir, hem de hangi 
noktada ne zaman ne kadar talep olacağı bilgisine çok hızlı ve doğruya en yakın şekilde 
erişilmiş olur. 

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU)
İSU Turkcell’in sayaçları uzaktan yönetmeye imkân sağlayan Akıllı Su Yönetim Sistemi ile 
hem abonelerine sunduğu hizmet kalitesini arttırdı hem de sadece projenin ilk 6 ayında bile 
3 Milyon Liraya varan tasarruf ve fayda sağlamış oldu. 2013 sonunda bu rakamın 10 milyon 
TL’ye ulaşması hedefleniyor.

YEDAŞ
ÇALIK YEDAŞ Şebekesini Turkcell M2M Enerji ile akıllı hale getiriyor. 2010 yılından itibaren 
Çalık Holding bünyesinde hizmet veren; elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe 

tüm tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı 
amaçlayan Çalık YEDAŞ; dağıtım alanında Samsun, 
Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçelerinde, müşteri 
memnuniyeti temelinde yenilikçi ve uluslararası bir 
kurumsal yapıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Kurum, 
bugün artık hizmet verdiği her yerde kesintisiz ve 
kaliteli veri iletişimi sorununu data altyapısı güçlü bir 
GSM operatörü olduğu için Turkcell’le çözümlüyor.

Akıllı Endüstri çözümlerimiz, Turkcell M2M SIM 
kartlar ile cihazların üzerindeki tüm verilerin merkeze 
iletilmesini sağlıyor. Kullanım alanları oldukça geniş; 
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seralar, tarım alanları, sulama pompaları, motorlar, vendomatlar, hayvancılık 
çözümleri ve soğuk depolar bunlardan sadece bazıları. Bu çözümler ile 
gerektiğinde alarmlar üretilerek kullanıcılar uyarılabiliyor ve kullanım şekilleri 
raporlarla detaylandırılabiliyor. Akıllı endüstri ile gıdaların taşınması esnasında 
soğuk zincirin kırılmaması sağlanıyor ve aşı dolaplarının ısı takibi gibi çok kritik 
kontrol süreçleriyle halk sağlığı korunmuş oluyor.

Kırcı Jeneratör
İlk etapta 125 adet kiralama yaptığı jeneratörünü uzaktan yönetme ve izleme 
konusunda Turkcell altyapısı ve M2M çözümlerini kullanıyorlar. Gelecek dönemde 
sattığı ve kiraladığı tüm jeneratörlerde Turkcell M2M çözümlerini kullanacaklar.

-M2M, girişimciler için ne tür fırsat ve olanaklar yaratıyor, 
yaratacak? M2M’in geleceğine ilişkin öngörünüzü alabilir 
miyiz?

-Makineler Arası İletişim (M2M), hem kurumlar hem de 
ülkenin geneli için büyük fayda yaratma potansiyeline sahip 
bir teknoloji. İnovatif çözümlerle birlikte uygulandığında M2M, 
kurumların tasarruf etmelerini, operasyonel verimliliklerini 
artırmalarını ve fark yaratmalarını sağlayan bir unsura 
dönüşüyor. Bu da kurumlar için otomatik olarak rekabet gücü 
yaratma ve bu gücü artırma anlamına geliyor. Bu ülke sınırları 
içinde faaliyetini sürdürenler kadar globalleşen Türk şirketleri 
için de önemli bir katkı. Diğer yandan M2M, Türkiye için de 

önemli bir gelişme zemini sağlıyor. Şirketlerin performansına 
yapılan bu etki ülkenin sürdürülebilir kalkınma zeminini 

güçlendirirken yaşam kalitesini yükselterek vatandaşların mutluluğunu 
da artırıyor. M2M ile sağlanan otomasyon ve verimlilik artışı, enerji tüketimini de 
aşağı çekerek temiz çevreye de katkı sunuyor.

Türkiye’nin ilk M2M platformunu kuran Turkcell, bu konuda somut binlerce başarı 
hikâyesine sahip. Makinelerin birbiriyle konuştuğu sistem, tasarruf, çevre sağlığı, 
güvenlik ve yaşam kalitesini artırma yönünde dikkat çekici bir etki yaratıyor. 
Bunlardan en kolay ölçülebilen kriter olan tasarruf tarafında Turkcell’in M2M 
çözümleri 2012’de Türkiye ekonomisine 1 milyar katkı sağladı. M2M çözümlerimiz; 
elektrik, su ve gaz sayaçlarında kayıp/kaçak oranının azaltılması, yiyecek-içecek 
makine ve dolaplarının takibinde rota optimizasyonu, uzaktan sulama otomasyonu, 
seraların takibi, lojistik sektöründe akaryakıt maliyetlerinin azaltılması gibi pek 
çok farklı amaçla kullanılıyor. Bu teknolojinin sağladığı fayda ve olanaklar, gün 
geçtikçe daha da artıyor ve bu doğrultuda girişimcilere önemli fırsatlar sunuyor. 

-Bir M2M uygulaması için hangi kalemlerde ve ne oranda vergi alınıyor?

-M2M hatlarından yüzde 18 KDV, yüzde 5 ÖİV, sadece ilk yıl olmak üzere 15,68 TL 
Telsiz Ruhsat Ücreti, her yıl ödenmek üzere 15,68 TL Telsiz Kullanım ücretleri 
alınıyor.
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