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220 mühendisle birlikte çalıştıklarını bildiren Başol, Pirelli ile uyguladıkları Türkiye’nin 
ilk Siber Filo Yönetimi Projesi’nde önümüzdeki yıl 1 milyon Avro yakıt tasarrufu ve 2 bin 
ton daha az  karbon salınımı sağlanacağını belirtti. M2M teknolojisinin yazılım alanındaki 
girişimcileri harekete geçireceğine işaret eden Başol, teknolojik altyapıların hazırlanması, 
kablosuz iletişim teknolojilerinin M2M ile uyumlu hale getirilmesi ile yasal düzenleme ve 
devlet teşviki gerektiğini vurguladı.

“M2M’in Türkiye’deki mevcut durumu, 
uygulama örnekleri ve pazar 
öngörüleri”ni incelediğimiz “Dosya” 

sayfalarımız kapsamında yönelttiğimiz soruları 
Avea adına  Kurumsal Pazarlama Direktörü Hasan 
Başol yanıtladı. Avea olarak ilk M2M uygulamasını 
bankacılık sektöründe hayata geçirdiklerini anlatan 
Başol,M2M’in en iddialı oldukları alanların başında 
geldiğini söyledi. Müşteri portföylerinde lojistikten 
finansa; sağlıktan turizme kadar birçok farklı 
sektörde faaliyet gösteren şirketler bulunduğunu 
belirten Başol, Pirelli ile işbirliğine gittikleri 
Siber Filo Yönetimi Projesi’nin (CyberFleet) bir ilk 
olduğunu ifade etti. Bu yeni teknolojiyle bir filonun 
araç başına yılda bin Avro yakıt tasarrufu elde 
edebileceğine değinen Başol, önümüzdeki yılın 
sonunda bin araca ulaşmayı hedefledikleri projeyle 
1 milyon Avro yakıt tasarrufu ve 2 bin ton daha az  
karbon salınımı sağlanacağını bildirdi. Acıbadem 
Mobil Sağlık ile hayata geçirilen “Uzaktan Hastalık 
Takibi Projesi” ve Rixos Otel’le hayata geçirilen 
“Akıllı Ev” pilot projelerinden söz eden Başol, 220 
mühendisle birlikte bu projeleri geliştirdiklerini 
kaydetti. 
Başol, M2M teknolojisinin yazılım alanındaki 
girişimcileri harekete geçireceğine işaret etti. 
“M2M teknolojisi, ekonomik büyümeye bağlı olarak, 
yeni hizmet ve servis alanları yaratıyor” diyen 
Başol, M2M’in gelişip daha etkili ve verimli olması 
için öncelikle teknolojik altyapıların hazırlanması, 
kablosuz iletişim teknolojilerinin M2M ile uyumlu 
hale getirilmesi ile yasal düzenleme ve devlet 
teşvikiyle bu uygulamaların yaygınlaşmasının 
desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Örneklerine 
az rastlanan yaratıcı projelerin Türkiye’de 
uygulandığını söyleyen Başol, M2M sayesinde 
maliyetlerin ve çevre kirliliğinin azalacağı; 
kontrolün, kaynakların korunması ve tasarruf 
sağlanmasının kolaylaşacağının altını çizdi.

Avea Kurumsal Pazarlama Direktörü Hasan Başol:
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-Türkiye’de ilk M2M uygulamanız ne zaman, hangi sektörde başladı?

-İlk çalışmamız bankacılık sektöründe Mobil POS cihazlarıyla hayata geçti. Kredi kartları 
ve banka kartları üzerinden, kablosuz olarak tahsilat, provizyon vb işlemleri yapan 
sistem ile banka kartları bir çok alanda daha sık kullanılır olmaya başlandı. Bu anlamda 
Bankacılık/Finans sektörü en hızlı adapte olan sektör diyebiliriz.

-Avea olarak halen M2M teknolojisini geliştirmek için kimlerle ne gibi (donanım-
yazılım) işbirlikleriniz var? Uygulamada olan örnek M2M projelerine ilişkin 
(projenin ismi, ne zaman başladığı, hangi aşamada olduğu, proje ile birlikte ne 
gibi kazanımlar olduğu) bilgi verir misiniz? Burada anlatmak istediğiniz örnek 
projelerinizden (belki farklı sektörlerden en fazla üç proje) söz eder misiniz?

-Geleceğe teknoloji üretme misyonu taşıyan bir şirket olarak, makineler arası teknolojiler 
en iddialı olduğumuz alanların başında geliyor. Farklı sektörlerden birçok şirket, Avea 
kalitesindeki hizmeti; onlar için özel olarak geliştirdiğimiz fark yaratan çözümlerle almayı 
tercih ediyor. 
Müşteri portföyümüzde lojistikten finansa; sağlıktan turizme kadar birçok farklı sektörde 
faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen şirketleri bulunuyor. Sektörlerin ihtiyaçlarını 
iyi analiz edip bu ihtiyaçlar doğrultusunda Araç Takip, Eşya Takip, Mobil Pos, Kronik 
Hastalık Takibi, Sayaç Okuma Sistemleri gibi servislerimizi çözüm ortaklığı ekosisteminde 
geliştirerek müşterilerimize sunuyoruz. 
İLK’lerin ve EN’lerin operatörü olarak bu misyonu; M2M projelerimizde de sürdürüyor; 
Türkiye’nin en vizyoner ve en kapsamlı projelerini hayata geçiriyoruz. Avea’nın teknolojik 
dokunuşlarıyla verimlilik kattığı sektörlere ve şirketlere örnek vermek gerekirse:

Tüm M2M servislerimizi, bu servislere özel geliştirilen SIM kartlarla destekliyoruz. 
Özellikle araç takibi konusunda Türkiye’nin en büyük projelerine imza attık. Lojistik 
sektöründe Türkiye’nin en kapsamlı projelerinin altında bizim imzamız var. Örneğin; Ekim 
ayının başında Pirelli ile işbirliğine giderek Türkiye’nin İlk Siber Filo Yönetimi Projesi’ni 
hayata geçirdik. Sunduğumuz çözüm, sistemdeki SIM kartlarımız sayesinde lastiklerle 

ilgili tüm güncel durum ve bilgilerin kesintisiz olarak GPRS üzerinden sunuculara 
taşınmasını sağlıyor.
Yenilikçi sürüş teknolojisi  CyberFleet, lastiğin içine yerleştirilen sensörler sayesinde 
hava basıncı, ısı gibi lastiklerle ilgili güncel durum ve bilgileri, Avea altyapısı üzerinden 
kesintisiz bir iletişimle sürücüye ve filo yöneticisine anında aktarıyor. Bu yeni teknolojiyle 
bir filo araç başına yılda 1.000 Avro yakıt tasarrufu elde edebilecek. Önümüzdeki yılın 
sonunda 1.000 araca ulaşması hedeflenen proje kapsamında 1 milyon Avro yakıt tasarrufu 
ve 2 bin ton daha az  karbon salınımı ile çevreye katkı, yol ve yük güvenliği sağlanacak. 
Ayrıca, hem mobil bakım hem de mobil sağlık alanlarında da büyük sağlık kurumlarına ve 
sağlık sektörü üreticilerine yönelik uçtan uca çözümler sunuyoruz. Acıbadem Mobil Sağlık 
ile hayata geçirdiğimiz “Uzaktan Hastalık Takibi Projesi” sağlık personeli ve kaynaklarının 
daha etkin kullanılması ile hem hasta ve yakınlarının harcadığı zaman ve giderlerdeki 
azalmaya, hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlara destek veriyor.  

Turizm sektöründe ise geleceğin akıllı şehirlerini inşa edecek olan teknolojinin ilk 
örneklerini gerçekleştirdik. Rixos Otel ile işbirliğine giderek hayata geçirilen “Akıllı 
Ev” pilot projesiyle, Rixos içerisinde yer alan Poseidon Presedential Villa akıllı eve 
dönüştürüldü. Villada yer alan kapı, ışıklar, klima, perdeler, ses ve tv müzik sistemlerinin 
otomasyonu yapılarak tablet aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilmeleri sağlandı. 
Halihazırda aktif olarak kullanılan villanın dış kapısı da NFC teknolojisiyle açılıp kapama 
otomasyonuna sahip
.
-Bu teknolojiyi geliştirme ve uygulama için kaç kişiyi istihdam ediyorsunuz?

-Avea Ar-Ge Merkezi’nde şu anda 220 mühendisimizle birlikte bu projeleri geliştiriyoruz. 

-M2M, girişimciler için ne tür fırsat ve olanaklar yaratıyor, yaratacak?

-M2M teknolojisi, ekonomik büyümeye bağlı olarak, yeni hizmet ve servis alanları 
yaratıyor. Çünkü, mobil teknolojilerin gelişiminde telekom sektörünün rolünün 
önümüzdeki dönemde de artması bekleniyor. Dolayısıyla, telekom alanındaki girişimciler 
için yeni fırsatların ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. 
Öte yandan, M2M teknolojisinin gelişmesi yazılım alanındaki girişimcileri de harekete 
geçirecek. Bu özellikle M2M teknolojisinin İnternet tabanlı uygulamaları için büyük 
önem taşıyor. M2M uygulamaları makine odaklı uygulamalar oldukları için buna uygun 
yazılımların da geliştirilmesi gerekecek.
M2M teknolojisinin verimlilik katacağı diğer bir sektör de elektrik üreticileri. Elektrik 
firmaları hem değişik uygulamalar için servis sağlayacak hem de yeni cihazların 
geliştirilmesinde rol alacak.

-Sizce M2M’in gelişmesindeki en büyük engel nedir?

-M2M’in gelişerek daha etkili ve verimli bir yapıya kavuşması için öncelikle yeterli 
teknolojik altyapıların hazırlanması gerekiyor. Diğer taraftan, M2M’i geliştirmek için 
kablosuz iletişim teknolojilerini de M2M ile uyumlu hale getirmek gerekiyor. Son olarak 
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da, yasal düzenlemeler ve devlet teşvikiyle bu uygulamaların yaygınlaşması desteklenmeli. 

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

-M2M servis/hizmetleri amacıyla kullanılacak hatlarda 1 Temmuz 2012 itibariyle Yeni Tesis 
Özel iletişim Vergisi alınmıyor. Bu da M2M uygulamalarını daha cazip hale getiriyor. İlk kez 
açılan hatlar için 15,68 TL olan Telsiz Ruhsatname Ücreti 12 aya bölünerek aylık 1,31 TL 
olarak alınıyor. Aynı zamanda M2M aboneleri, mevcut değeri 15,68 TL olan Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK) yıllık kullanım bedelini aboneliklerinin devam ettiği müddet 
boyunca her ay 1,31 TL olarak öderler. M2M servislerinde yüzde 18 KDV, yüzde 5 ÖİV alınıyor.
-M2M’in geleceğine ilişkin öngörünüzü alabilir miyiz?
-Türkiye’de M2M pazarı dünyadaki gelişmelerle paralel bir hızda ilerliyor. Hatta globalde 
örneklerine az rastlanan yaratıcı projelerin Türkiye’de uygulandığını görüyoruz. Mobil 
teknolojilerin hayatımızdaki yerini artırmasıyla makineler arası teknolojiler de hayal bile 
edilemeyenleri gerçek kılıyor.
Bu yeni teknolojik dönüşüm evresinde, insanların yaşadığı mekânlar ve bulunduğu 
ortamlarda yer alan nesneler birbirleriyle ve insanlarla iletişim halindeler. İnsanların 

makinelerle ilişkileri derinleşirken; M2M pazarı da gelişiyor. Hayatımızı kolaylaştıran 
sayaç okuma sistemleri ve akıllı yaşam uygulamaları, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 
M2M çözümleri olarak öne çıkarken, global pazarda da durumun Türkiye’den farklı 
olmadığını özellikle lojistik ve akıllı şehir/ev konseptlerine odaklanıldığını görüyoruz. 
Böylece değişik boyut ve işlevlere sahip yeni BİT şebekeleri (örn. ev içi şebeke, akıllı yollar 
vb.) ve bu şebekeler üzerinden iletişim kuran yeni kullanıcıların ortaya çıkmaya devam 
edeceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca, ısı/nem sensörleri, iklimlendirme sistemleri, aydınlatma sistemleri, araç takip 
sistemleri ve sayaç okuma sistemleri vb. sistemler ile yakıt, enerji ve doğal kaynakların 
israfı büyük oranda engellenecek. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde kaynakların 
korunması ve tasarruf sağlanması daha kolaylaşacak.M2M sayesinde maliyetler azalacak, 
kontrol kolaylaşacak ve beklentiler daha net bir şekilde anlaşılacağı için memnuniyet de 
artacak. Ayrıca M2M çözümleriyle çevre kirliliği de azaltılacak.

Avea olarak, M2M platformu ile müşterilerimize uçtan uca bir servis vermeyi ve anlık 
olarak müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vererek değer yaratan eşsiz bir müşteri deneyimi 
yaşatmayı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.
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