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  ÖZET: 

Hayatımızın birçok noktasına her geçen gün daha da çok etki etmeyi sürdüren kablosuz haberleşme sistemlerinin 

geleceğinin anlatılacağı konuşma kapsamında kablosuz haberleşme sistemlerinin önemine değinilecektir. 

Haberleşme konularındaki iş imkanları, fırsatlar ve araştırma konuları üzerinde durularak 5G ve ötesi 

haberleşme sistemleri hakkında bilgiler sunulacaktır. Teknoloji geliştirme, üniversite-sanayi iş birlikleri, patent 

ve inovasyonun gücü irdelenerek kablosuz haberleşmenin dünyadaki ve Türkiye'deki durumu örnek senaryolar 

üzerinden incelenecektir. Kablosuz haberleşmenin temel problemleri ve bu yönde yapılan çalışmalardaki 

hedefler anlatılarak Türkiye'deki kablosuz haberleşme çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli detaylar paylaşılacaktır. 
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