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Defne, BaaS Projesi’nde Kullanılan Ekipmanları Öğrencilere Hediye Etti 
 

DEFNE TELEKOMÜNİKASYON’DAN GÜLTEPE MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NE EKİPMAN DESTEĞİ 

Defne Telekomünikasyon, Avrupa Birliği’nin ITEA2 kümesi (Information Technology for European 

Advancement) çerçevesinde onaylanan, Türkiye’de ise TÜBİTAK TEYDEB tarafından desteklenen 

BaaS (Building as a Service) projesinin akıllı tahliye sisteminde kullanılan donanımlarının tümünü 

Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine hediye etti.  

 

Dünyada 20 ülkede 25’ten fazla mobil operatör için telekom çözümleri sunan Defne 

Telekomünikasyon, bilişim sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. 

Daha önce Defne Akademi ile üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlayan Defne Telekomünikasyon 

son olarak Avrupa Birliği desteği ile hayata geçen 7.8 milyon Euro'luk BaaS (Building as a 

Service) projesinde kullandığı ekipmanların tümünü Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

öğrencilerine hediye etti. Ekipmanlar arasında microcontroller, bluetooth, ısı sensörleri, mini board 

ve RFID antenli modüller de bulunuyor. Öğrenciler bu ekipmanlar ile hem akıllı ev sistemleri 

kurabilecek hem de robot geliştirebilecek. 

 

Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri son olarak kurmuş oldukları Gültepe Robotik 

Takımı (GRT) ile 19-21 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenen ve 44 okulun katıldığı FRC (First Robotics 

Competition) #2016 Turkish Robotics Off Season’da: 

 Winning Alliance (Kazanan İttifak – Adroit Androit  / İtoBot / NoktaParantez /GRT) 

 Graciosus Professionalism Animation Award (Duyarlı Profesyonellik Animasyon Ödülü) 

 Fikret Yüksel Vakfı Grand Ödülü (6000 USD FRC 2017 Sezonu kayıt ücreti) 

ödüllerini kazanmıştır. Takım 6-9 Nisan 2017’de ‘’FIRST® STEAMWORKS 2017 FIRST Robotics 

Competition” New York City-Amerika Birleşik Devletleri’nde ülkemizi temsil edecektir. 

 

Ekipmanlar TÜBİTAK Projeleri ve Robotik Yarışmalarında Kullanılacak 

Geçtiğimiz yıllarda TÜBİTAK projelerinde ve First Robotics gibi dünyanın önde gelen robotik 

yarışmalarında da başarılar elde eden Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Defne 

Telekomünikasyon’un hediye ettiği ekipmanlar ile yeni başarılara uzanacak.  

Defne Telekomünikasyon’a destekleri için teşekkür belgesi sunan Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Okul Müdürü Tuncay Otay, ‘’Öğrencilerimiz her yıl hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara 

hazırlanıyor. Öğrencilerimiz bu yarışmalara hazırlanmak için çeşitli ekipmanlara ihtiyaç duyuyorlar. 

Defne Telekomünikasyon’un hediye ettiği ekipmanlar ile bu yarışmalara daha iyi hazırlanma imkanı 

elde edeceğiz. Defne Telekomünikasyon’a duyarlılığı için çok teşekkür ediyoruz,‘’ dedi.  Okulun 

Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Birol Kama ise, ekipmanları robot yapımında, TÜBİTAK projelerinde, 
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akıllı ev teknolojileri yapımında ve temel elektronik derslerimizde uygulamalı olarak kullanma imkanı 

elde etmiş olmalarından dolayı özellikle çocuklar adına teşekkür ettiklerini belirtti. 

“Gençlerimizi desteklemek ve onların hem okul çalışmalarına hem de hazırlandıkları robot 

yarışmalarına katkı sağlayacak ekipman desteği verebildiğimiz için çok mutluyuz,” diyen Defne 

Telekomünikasyon ortaklarından Sami Çoban sözlerine şöyle devam etti “Teknoloji ve inovasyon 

günümüzde ülkelerin sosyo ekonomik gelişiminde kritik öneme sahip unsurlar. Defne 

Telekomünikasyon olarak hem kendi geliştirdiğimiz ürünlerde inovasyona önem veriyoruz hem de 

Defne Akademi ile gençleri teknoloji ve inovasyon alanında ilerlemeye teşvik ediyoruz. Gültepe 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de yaptıkları projeler ile kendilerini geliştirip ilerideki iş 

hayatlarına ve kişisel gelişimlerine dolayısıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlamış olacaklar.” 

 

Defne Telekomünikasyon Hakkında: 
Kurulduğu 1996 yılından itibaren iletişim ağları için telekom çözümleri, yazılım ürünleri ve hizmetler sağlayan 
Defne, kendi dalında önde gelen global bir firmadır. Defne’nin sunduğu yenilikçi çözümler abone deneyimini 
arttırırken, mobil operatörlerin ve servis sağlayıcılarının her potansiyel çağrıyı başarıyla sonlandırarak gelire 
dönüştürmelerini sağlar. Farklılaşmış yenilikçi ürün portföyüyle çağrı tamamlama, mesajlaşma, mobil 
pazarlama, roaming, filtreleme ve OSS çözümleri sunan Defne, ürünlerini profesyonel ve yönetilen servis 
hizmetleriyle destekler. Orta Asya’dan Orta Doğu’ya, Asya-Pasifik Bölgesi’nden Afrika’ya, Avrupa’dan Güney 
Amerika’ya 20’den fazla ülkede 500 milyon üzerinde aboneye servis veren 25’ten fazla mobil operatör, 
Defne’nin çözümleri ve hizmetleri ile abone sadakatini ve yıllık gelirlerini arttırmaktalar. Yetenekli insan 
kaynaklarının zenginliği ve IN, IVR, mesajlaşma alanlarındaki uzmanlığı, Defne’ye mevcut müşteri altyapısı ile 
hızla entegre olabilecek güvenilir ve ölçeklenebilir çözümler sunma imkânı verir. Şirket merkezi İstanbul, 
Türkiye’de bulunan Defne’nin Dubai, BAE ve Yeni Delhi, Hindistan'da da ofisleri bulunmaktadır. Defne birden 
fazla yılda Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA ve Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programlarında sıralamaya 
girmiştir. Defne ve çözümleri hakkında detaylı bilgi için www.defne.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.  
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