
Gündem: 
5. Nesil 
teknoloji AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1312014 EKİM130

Avea CEO’su Akdemir:

İleride oluşacak 5G çalışmalarına, 
Türkiye’den katılan firma olarak 
öncülük ediyoruz

MOTO Projesi’yle 
Avrupa için 5G’nin 
yol haritasını çizen 
konsorsiyuma 
girdikleri ve 5G projesi 
olan CROWD’da 
çalıştıklarına işaret 
eden Akdemir, 
Avea’nın 5G’nin 
gerçek ortamda test 
edilme sürecine 
yakından tanıklık 
edeceğini vurguladı.

T
ürk Telekom A.Ş. (TT) Grubu’nun mobil iletişim şirketi 
olan Avea’nın CEO’su Erkan Akdemir, sorularımızı 
yanıtlayarak 5G konulu “Gündem” sayfalarımıza 
katkı verdi. İki yıldır Avrupa Çerçeve Programları 

kapsamında iki ayrı projeye katıldıklarını, Avrupa Birliği (AB) 
tarafından yürütülen MOTO Projesi ile Avrupa için 5G’nin yol 
haritasını çizen konsorsiyuma girdiklerini, bir süredir de 5G 
projesi olan CROWD’da çalıştıklarını belirten Akdemir, bu iki 
oluşuma Türkiye’den dahil edilen tek GSM operatörü olarak, 
5G’nin gerçek ortamda test edilme sürecine yakından tanıklık 
edeceklerini söyledi.
Fransa, İtalya ve İspanya gibi Avrupa’nın teknoloji devlerinin 
yanı sıra önde gelen araştırma kurumları ve üniversitelerinin 

-Mobil elektronik haberleşme sistemindeki 
gelişmeler ve artan veri trafiği doğrultusunda 
ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılamak için 
yapılan 4. Nesil (LTE-Long Term Evolution) 
teknolojisi olarak kabul edilen teknolojiye ilişkin 
yaptığınız çalışmalar ne aşamada?
 
-Türkiye’de ilk defa LTE-Advanced için 
deneme iznini geçtiğimiz yılın Aralık ayında 
aldık. Bir başka ifade ile rakiplerimizden 6 
ay önce, deneme izinlerimizi alarak, 4 Nisan 
2013’te sistemimizle ilgili test ve demolarımızı 
tamamladık. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla, 
bu servisi deneyen Türkiye’de ilk, dünyada ise 
sayılı operatörler arasında yer aldık. Bunların 
yanında, Avea olarak; VoLTE, RCS ve LTE ile 

birlikte hayatımıza girecek diğer servislere 
imkân sağlayan IMS (IP Multimedia Subsystem) 
altyapısını Türkiye’de ilk kuran ve devreye alan 
operatörüz.

Yine geçtiğimiz günlerde Teknoloji Merkezi’mizde 
Türkiye’de ilk kez hem dünyanın ilk ticari ve 
en hızlı Wi-Fi destekli LTE-A Cat 6 modemi ve 
dünyanın ilk ticari genişbant LTE-A (Cat 6) akıllı 
telefonu ile LTE-A üzerinden noter huzurunda hız 
testi gerçekleştirdik. Böylece sektörde ticari LTE 
Advanced Cat 6 akıllı telefon ve modem üzerinden 
300 Mbps veri indirme hız testini gerçekleştiren ilk 
operatör olduk.

bulunduğu MOTO projesinde Avea’nında yer aldığına dikkat çeken Akdemir, Türkiye’de ilk defa 
LTE-Advanced için deneme iznini 2013 Aralık ayında aldıklarını, 4 Nisan 2013’te sistemle ilgili 
test ve demoları tamamladıklarını bildirdi. 
IMS (IP Multimedia Subsystem) altyapısını Türkiye’de ilk kuran ve devreye alan operatör 
olduklarını vurgulayan Akdemir, sektörde ticari LTE Advanced Cat 6 akıllı telefon ve modem 
üzerinden 300 Mbps veri indirme hız testini gerçekleştiren ilk operatör olduklarını kaydetti.
5G konusunda yapılan çalışmaları yakından izleyip doğrudan katkı sağlayarak bu çalışmalara 
yön vermeyi ve bu teknolojileri rakiplerinden daha önce sunmayı hedeflediklerinin altını çizen 
Akdemir, “5G’nin standartlaşmasına katkıda bulunacak projelerde yer alarak, ileride oluşacak 
5G çalışmalarına, Türkiye’den katılan firma olarak öncülük ediyoruz” dedi.
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Türkiye’nin ilk lisanslı Ar-Ge Merkezine sahip 
operatörü olarak, gelecek odaklı vizyonumuzla 
her zaman daha gelişmiş teknolojileri üretme 
noktasında öncü adımlar attık; atmaya da devam 
ediyoruz. Hali hazırda sunmakta olduğumuz 3G 
hizmeti, 4G ile rekabet edebilecek veri hızına sahip 
çift taşıyıcılı HSPA+ teknolojisi seviyesindedir. 
Geçtiğimiz yıl 3G hizmetimizi belirli noktalarda 
çoklu anten (MIMO) teknolojisini de devreye alarak 
daha da hızlandırdık.  
Yol haritamızı LTE’nin daha gelişmiş sürümü olan 
LTE-Advanced’e göre planlarken yatırımlarımızı 
da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 
istasyonlarımızı sadece yazılım değiştirilerek 
LTE’e geçebilecek özellikte kurarken; veri taşıyıcı 
ve işleyici sistemlerimizi de buna uygun teknoloji 
ve mimariyle oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz 
çalışmayla, bu servisi açık alanda veren 
Türkiye’deki ilk, dünyada ise sayılı operatörler 
arasındayız. 
Mobil işletmeci tarafında hali hazırda yürümekte 
olan IMS altyapı; uçtan uca IP ve fiberin 
baz istasyonlarına yaklaşma işlemlerinin 
tamamlanmış olması gerekiyor. Bu açıdan Avea 
şebekesi 4G’ye hazır diyebiliriz.
   
-Dördüncü neslin diğer telekomünikasyon 
standartları gibi hücresel bir ağ sistemi 
kullanması ve üçüncü nesilde ortaya çıkan 
kapsama alanı sorunu başta olmak üzere 
bazı sorunları çözmesi bekleniyor. 4G neleri 
getirecek? Avantajları ne olacak?

-Radyo erişim teknolojisi, spektrum esnekliği 
ve basitleştirilmiş mimarisiyle 4G olarak 
adlandırdığımız LTE teknolojisi; mobil genişbant 
veri erişiminin daha da hızlanmasına ve 
yaygınlaşmasına olanak sağlayacak yeni nesil bir 
bağlantı teknolojisidir. Yüksek aktarım hızlarıyla, 
3G’den çok daha gelişmiş bir deneyim sunmakta 
olan LTE’nin, daha çok video odaklı bir teknoloji 
olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 4G, farklı erişim 
teknolojisiyle (OFDMA) daha geniş bantlarda çok 
daha hızlı veri iletişimine imkân sağlıyor.
Ayrıca, M2M uygulamalarında yüksek performans 
sunan LTE, tüm bu özellikleriyle daha keyifli 
oyun deneyimi ve daha kaliteli iletişim fırsatı 
sunmaktadır. Ancak buradaki en önemli nokta; 
tüm bu hizmetler mevcut spektrum lisansları 
ile değil; verilecek ek frekans bantları ile 
sağlanabilir. 
Öte yandan, LTE teknolojisinin profesyonel 
yaşama da verimlilik katacağına inanıyoruz. 
Profesyonel yaşamın gerektirdiği birtakım 

ihtiyaçlar, LTE ile birlikte mobil yöntemlerle 
giderileceği için kaynakların etkin kullanımı 
sağlanırken; zamandan ve iş gücünden de önemli 
ölçüde tasarruf edilmiş olacak. Tüm bunların yanı 
sıra daha gelişmiş bir müşteri hizmeti sunulacağı 
için müşteri memnuniyetinde de önemli ölçüde 
artış olacak.
Temmuz (2014) sonu itibariyle 111 ülkede 318 
adet LTE şebekesi bulunuyor ve yılsonuna kadar 
bu sayının 350 şebekeye ulaşması bekleniyor. Bu 
rakamın 2017 sonu itibariyle 900 milyon kullanıcıya 
ulaşması bekleniyor. 
Önümüzdeki dönemde bu sayı daha da artacak.

2014 yılının ilk 7 ayında Türkiye’de 1.2 milyon 
adet LTE uyumlu cihaz satışı gerçekleşti. Bu 
rakam, toplam akıllı cihaz satışının yüzde 21’ini 
oluşturuyor. Akıllı cihaz penetrasyon oranıyla, 
pazardaki lider operatör olarak LTE cihaz 
destekli cihazları portföyümüzde sunuyoruz. 
Mevcut durumda Avea portföyünde 24 adet LTE 
destekli cihaz yer alıyor. LTE destekli cihazların 
adedi ise tüm cihaz portföyümüzün yüzde 56’sını 
oluşturuyor. Avea olarak akıllı telefon sahiplik 
oranını son 3 yılda yüzde 47’ye yükselterek bu 
alandaki liderliğimizi sürdürüyoruz ve akıllı 
telefona geçecek yeni kullanıcılara LTE uyumlu 
cihazları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Hem 

bireysel hem de kurumsal 
müşterilerimiz için birçok 
yeniliği de beraberinde 
getirecek olan LTE teknolojisini 
önemsiyoruz ve tüm 
müşterilerimize bu deneyimi 
en iyi şekilde yaşatabilmek için 
hazırlıklarımızı bu doğrultuda 
sürdürüyoruz. 
Veri odaklı 4G şebekesi 
üzerinden ses servisinin 
kalite garantisi ile taşınmasını 
sağlayan VoLTE teknolojisi 
ise Güney Kore,  Amerika 
Birleşik Devletleri, Almanya 
ve Azerbeycan’da kullanılıyor. 
Hong Kong, Japonya, 
Avusturalya, İsveç, Rusya, 
Birleşik Arap Emirlikleri, 
Hollanda, Slovenya ve 
Kanada’da bu yıl VoLTE’nın 
kullanılmaya başlanması 
planlanıyor.
LTE ve VoLTE teknolojileriyle 
hiç şüphesiz ki daha fazla 
kapasite ve 10 kat daha hızlı 
mobil internetle yepyeni bir 
deneyim yaşayacağız. 5-10 
ms’lere düşen minimum 
gecikme süresi ile yükselen 
veri indirme hızı, büyük dosya 
ve video’ları saniyeler içinde 
indirmeye imkan verilecek. 
3G’den farklı olarak veri 
yükleme hızında da kayda 
değer iyileşmeler göreceğiz. 
Çektiğimiz fotoğrafları, 

videoları anında paylaşabilirken; bağlantı 
süresinin iyileşmesine paralel olarak, online oyun 
deneyiminde de yeni bir deneyim yaşayacağız.
LTE teknolojisi, M2M (makineden makineye) 
ekosistemleri için enerji sektöründe ‘akıllı sayaç 
ve akıllı şebeke’, perakendede ‘otomatlar ve POS 
cihazları’ gibi çözümlerin yanı sıra otomasyon 
inşası, sağlık, nakliye sektörleri ve endüstriyel 
işlemlerde de yeni fırsatlar yaratıyor; evlerdeki 
elektronik eşyaların ısıtma/soğutma sistemlerinin 
uzaktan yönetimi ve güvenlik sistemlerinden sağlık 
sektöründeki uygulamalara kadar pek çok yeni iş 
imkânı doğuruyor.
Kısaca temel avantajları şöyle sıralayabiliriz: 
Büyük dosya transferi; Her yerden şirket ağına 
hızlı bağlantı; Gerçek zamanlı veri paylaşımı; 
Video konferans ve telekonferansta hızlı ve kaliteli 
bir iletişim; Gelişmiş multimedya entegrasyonu; 
Verilere uzaktan ulaşım; Maliyet düşüşü; 
Kaynakların verimli kullanılması; Zaman tasarrufu; 
Yeni fırsatlar ile Gelişmiş müşteri hizmeti.

-Küresel ölçekte 5 yıldır birçok şirket ve resmi 
kurum, 5G mobil hızlı iletişim çalışmaları 
sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 60 milyonu geçen 4G 
mobil iletişim abone sayısının 2020 yılına kadar 
hızla artması bekleniyor. Ancak söz konusu yıla 
gelindiğinde kullanıcıları 5G isimli çok daha yeni 
bir teknoloji bekliyor olacak. Türkiye’nin 5G ile 
ilgili şimdiden bir planı var mı?

-5G teknolojisi, gelecekte mobil operatörlerin ses, 
mesajlaşma gibi tüm hizmetleri ve kampanyaları 
internet hizmeti üzerinden şekillendirmesine 
olanak sağlayacak. 5G teknolojisiyle çok daha hızlı 
internet kullanımı mümkün olacak. 
4G’ye göre çok daha hızlı bir teknoloji olan 
5G, bağlanmış durumdaki milyarlarca cihazı, 
sorunsuz idare edebilecek akıllı bir iletişim ağı 
haline gelecek. Telefonlar ve tabletler sadece bir 
iletişim aracı olmaktan çıkıp adeta portatif birer 
asistana dönüştükçe; hem kullanıcı sayısı hem 
de kullanıcı başına data kullanım oranı artacak. 
5G teknolojisi kısa mesafe iletişim fırsatlarını ön 
plana çıkartırken, 2G, 3G ve 4G olmak üzere tüm 
nesil bantları da birbirlerine tamamlayıcı olarak 
kullanabilecek. Bu özelliği sayesinde daha çok 
data kullanımı mümkün hale gelerek kapasite de 
artırılmış olacak. Böylece depremler, milli maçlar, 
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milli kutlamalar gibi data trafiğinin en çok arttığı 
dönemlerde oluşabilecek iletişim sıkıntısının da 
önüne geçilecek. 
Avea olarak iki yıldır Avrupa Çerçeve Programları 
kapsamında iki ayrı projede çalışıyoruz. Avrupa 
Birliği (AB) tarafından yürütülen MOTO Projesi 
ile Avrupa için 5G’nin yol haritasını çizen 
konsorsiyuma girmiştik, bir süredir de yine 5G 
projesi olan CROWD’da çalışıyoruz. Avea, bu 
iki oluşuma Türkiye’den dahil edilen tek GSM 
operatörü olarak, 5G’nin gerçek ortamda test 
edilme sürecine yakından tanıklık edecek.
Fransa, İtalya ve İspanya gibi Avrupa’nın teknoloji 
devlerinin yer aldığı projede Avea, aynı zamanda 
Avrupa ülkelerinden katılan tek mobil operatör 
olma unvanını da taşıyor. Avea’nın yanı sıra 
Avrupa’nın önde gelen araştırma kurumları 
ve üniversitelerinin bulunduğu MOTO Projesi 
kapsamında, giderek artan veri trafiğini ve 

operatörlerin şebekelerine düşen yükü fazla 
arttırmadan yönetmenin yolları araştırılıyor. 
Özellikle, mobil cihazların kendi aralarında 
doğrudan iletişim kurarak oluşturacakları 
şebekeler ve WiFi erişim noktalarının kullanımıyla, 
ADSL hatlarına yük boşaltma seçenekleri üzerinde 
duruluyor.
MOTO Projesi’nde bu yıl “cihazdan cihaza” 
iletişimi gerçekleştirerek baz istasyonlarında 
oluşacak yükü azaltmaya yönelik projenin demo 
çalışması gerçekleştirildi. Bu yeni yöntemle, 
kalabalık alanlarda operatörlerin kapasite 
yükünün artırılması hedefleniyor. Bundan sonraki 
süreçte, MOTO uygulamasının Avea sistemleri 
ile entegrasyonunu ve gerçek ortamlarda test 
edilmesi sürecini gerçekleştireceğiz. MOTO 
offloading çözümleriyle operatörler, veri 
kullanmak isteyen kullanıcı kitleleri için bant 
genişliği ayırma sürecini esnek ve verimli bir 

şekilde gerçekleştirebilecekler. Ayrıca herhangi bir servis bloklaması ya da fazla altyapı sağlamaksızın, 
trafik sıçramalarını da kontrol edebilir duruma gelecekler.
Denetleme kriterlerinde çok iyi notlar aldığımız CROWD Projesi’yle de giderek artan ağırlıktaki erişim 
ağları, heterojen ağ yapılarında enerji verimliliği ve ağ performansını öne çıkaracak operatörler için 
geleceğin internet ağ teknolojisi oluşturmanın yolları araştırılacak. Özellikle, çok yoğun heterojen 
ağlarda, mobil kullanıcıların deneyim kalitesini arttıracak akıllı erişime dayalı teknoloji çözümleri 
üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek.
Ayrıca, TT, 5G teknolojileri geliştirmek üzere Avrupa ICT Endüstrisi ve Avrupa Komisyonu ortaklığı ile 
kurulan 5G-PPP organizasyonunda üye konumunda bulunuyor.
 Altyapı, kamu ve özel sektör ortaklığı olan, AB Komisyonu ile endüstri üreticileri, telekomünikasyon 
operatörleri, servis sağlayıcılar, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından başlatılan 5G- PPP, 
önümüzdeki  10 yıllık dönemde yaygın yeni nesil iletişim altyapılarına yönelik çözümler, ağ yapıları, 
teknolojiler ve standartlar sağlayacak.  Akıllı şehirler, e-sağlık, akıllı ulaşım, eğitim, eğlence ve medya 
gibi alanlarda fırsatlar sunacak.
 
-5G mobil sistemlerin temel hedefi herkesin, her yerde her türlü bilgiye sınırsız erişimi ve her türlü 
veriyi paylaşabilmesi olarak ifade ediliyor. 5G sistemlerinin LTE şebekeleri ile uyumlu çalışması ve 
yüksek frekanslarda ise yeni bir Telsiz Erişim Teknolojisi geliştirilmesinden söz ediliyor. Kavramsal 
olarak tartışma safhasında bulunan konu ülkemize ne gibi fırsatlar yaratabilir? 

-5G mobil iletişim sistemleri henüz kavramsal analiz ve tartışma 
aşamasında olmasına rağmen öncü Ar-Ge kuruluşları bu konuda 
çalışmaya başlamış olup bu konuda AB Ar-Ge fonları için proje 
önerileri gönderilmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda Avea olarak 
hem uluslararası hem de ulusal projelerimizle 5G mobil iletişim 
teknolojilerinde kullanılacak yeni haberleşme ve mobil şebeke 
altyapılarına yönelik çalışmalarımızı başlattık. Örneğin, TÜBİTAK 
destekli yeni bir projemizde 10Gb/s ve üstü mobil veri hızı vadeden 
henüz frekans tahsisi yapılmamış TeraHertz seviyesindeki çok 
yüksek frekans bantlarında yenilikçi telsiz erişim teknikleri 
geliştirilmesi üzerine çalışmaya başladık.
  
Avea olarak 5G konusunda yapılan çalışmaları çok yakından 
takip ederek ve bu çalışmalara doğrudan katkı sağlayarak 
geleceğin mobil iletişim teknolojilerinin servis sağlayıcısı olmanın 
yanında yön vereni olmayı ve bu teknolojileri rakiplerimizden 
çok daha önce sunmayı hedefliyoruz. 5G’nin standartlaşmasına 
katkıda bulunacak projelerde yer alarak, ileride oluşacak 5G 
çalışmalarına, Türkiye’den katılan firma olarak öncülük ediyoruz. 

5G teknolojilerinin henüz kavramsal tartışma aşamasında olması 
Avea’nın ve Türkiye’nin nitelikli Ar-Ge gücünün ortaya çıkarılması 
ve ülkemizin 2023 hedeflerine erişebilmek için ülkemize global 
katma değer sağlanması için kaçırılmaması gereken bir fırsattır. 
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