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“Gazi” öğrencileri,  teorik bilgilerini 
TT laboratuarıyla uygulamaya koyacak

Türk Telekom’un kurduğu “Teknoloji Laboratuarı”, 
Gazi Üniversitesi öğrencilerinin bilişim sektörüne 
nitelikli insan kaynağı olarak yetişmeleri için de 
gereken deneyim ortamını sağlayacak. T

ürk Telekom’un, Ankara Gazi 
Üniversitesi’nde kurduğu “Türk 
Telekom Teknoloji Laboratuarı”, 
12 Kasım 2013’te Gazi Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen törenle 
hizmete açıldı. 

Üniversitenin Elektronik Haberleşme, 
Telekomünikasyon ve Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği bölümü öğrencilerinin 
“dijital dünyayı” deneyimleyebileceği 
ve teorik bilgilerini pratik uygulama ile 
geliştirebilecekleri laboratuar, sektöre 
yetişmiş eleman kazandırma açısından da 
büyük önem taşıyor. Türk Telekom, grup 
şirketleri ve iş ortakları tarafından donatılan 
laboratuarın açılışına, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun 
Acarer, Türk Telekom CEO’su Tahsin Yılmaz, 
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Büyükberber, Gazi Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa İlbaş, Gazi 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan ve 
Türk Telekom Operasyon Başkanı Memet 
Atalay katıldı.
Acarer: İnovasyona dayalı çalışmaların 
artırılması gerekiyor
BTK Başkanı Acarer, konuşmasında; 
bilim ve teknolojinin, ülkelerin ekonomik 
büyümesi üzerinde etkisinin farkında olarak, 
Ar-ge faaliyetlerinin ve inovasyona dayalı 
çalışmaların artırılması gerektiğine dikkat 
çekti. Bir ülkede refah ve yaşam standardının, 
üretkenliğe bağlı rekabet gücünün artmasıyla 
yükseltileceğini belirten Acarer, üretkenliği 
artıran en önemli aracın inovasyon olduğunu 
kaydetti. Acarer, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bir ülkede inovasyon için nitelikli ve girişimci 
insan gücüne, yeni fikirlerin üretilmesini ve 
yayılmasını sağlayan bir ortama, inovasyonu 
destekleyen mekanizmalara ihtiyaç vardır. 

Bunun için etkileşim ve etkin bir işbirliği çok önemlidir. Bu gün burada 
açılışı yapılan Türk Telekom’un, Gazi Üniversitesi’nde kurduğu teknoloji 
laboratuarı, bu etkin işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil ediyor.” 
Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümdeki hedeflere ulaşmada bilişim 
sektörünün çok önemli olduğunu dile getiren Acarer, “Çünkü bilişim 
sektörü, sektör olmanın ötesinde yaşam şekli haline geldi. Bilişim 
sektörü diğer sektörleri sürüklerse bu hedeflere ulaşacağız. Bu 
sektörde içerik çok daha önemli, yetişmiş eleman son derece önemli” 
dedi. 
Yılmaz: Toplumsal ihtiyaçlara duyarlıyız
Türk Telekom CEO’su Yılmaz da, toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara 
duyarlı olan Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital dönüşümüne 
öncülük yaptığını belirtti. Türkiye’nin bilgi toplumu olma hedefini çok 
önemsediklerini dile getiren Yılmaz, ülkelerin sahip olduğu bilişim 
altyapısı ve teknoloji geliştirme yeteneğinin gelişmişlik düzeyinin ana 
göstergeleri arasında olduğuna inandıklarını kaydetti. 
Yılmaz, laboratuarın İnternet servis sağlayıcısı hizmeti verebilecek bir 
altyapıya sahip olunduğuna işaret ederek, “Ülkemizi geleceğe gençler 
taşıyacak. Bizim için en anlamlı yatırım geleceğimize yani gençlere olan 
yatırımdır” dedi.  
Büyük bir projeye imza attıklarını ve benzer projeleri desteklemeye 
devam edeceklerini belirten Yılmaz, öğrencilerin bu laboratuardan 
azami düzeyde istifade etmesi gerektiğini söyledi. 
Büyükberber: Boş bir yatırım değil
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Büyükberber de törende yaptığı 
konuşmada, “Türk Telekom gibi bir dünya markasının Gazi Üniversitesi 
bünyesinde ileri teknoloji laboratuarı açması gurur vericidir. Bu 
laboratuar Üniversitemizdeki 100’den fazla laboratuar içerisinde en 
yeni ve en modern olanıdır. Bu laboratuarda yetişecek öğrencilerimiz, 
ortaya çıkacak bilimsel makaleler, ülkemizi, bizi ve Türk Telekom’u da 
gururlandıracaktır” diye konuştu.
Büyükberber, Teknoloji Fakültesi’nin üniversite bünyesinde en hızlı 
gelişen bölüm olduğunun altını çizerek, söz konusu laboratuarın 
fakülte için çok değerli bir yatırım olduğunu söyledi. Büyükberber, 
“Gazi Üniversitesi’ne yapılan yatırım boş bir yatırım değildir. Biz bu 
laboratuarı en iyi şeklide kullanacağız” dedi.
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