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Değerli Başkanlarım, Kıymetli Müsteşarım, Kurul üyelerimiz ve bilgi teknolojileri ve iletişim  

sektörünün çok değerli Genel Müdürleri, yöneticileri hepiniz saygıyla selamlıyorum.  

Tabi burada birçok şey konuşuldu. Biz de biraz hazırlıklı geldik ama öncelikle bazı konuların 

çoğunu arkadaşlarımız burada dile getirdiler. Ben bu sektörün önemini biliyorum. Öncelikle 

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de selamlarını ve genel kurulun hayırlı olması 

dileklerini ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten de böyle güzide bir toplulukla bir 

arada olmaktan dolayı mutluyum. Son bir iki haftadır bu tür toplantılara katılma imkânım 

oldu. Geçen hafta içerisinde Tüsiad’ın TESK’in genel kurullarına katıldım. Ondan önceki hafta 

yine ülkemizin sizinki gibi dinamik sektörlerinden birisi olan turizm sektörümüzün 

temsilcilerinden TUROFED’in gelen kurulunda birlikte olduk. Böylece özel sektörün 

dinamizmine bir kez daha şahit olduk. Burada da yapmış olduğunuz konuşmalardan ülkemiz 

adına gerçekten umut var oldum. Daha önce de sizlerle bireysel olarak zaman zaman 

sohbetlerimiz oldu sektörü de yakından izliyoruz ama hakikaten de bazı konuların biraz daha 

demek ki ayrıntılı olarak görüşülmesi gerekiyor. Bu genel kurulda buna vesile olmuştur, 

tekrar teşekkür ediyorum. Baştan genel kurulunuzu hayırlı olmasını diliyorum.  

Değerli arkadaşlar biz tabi çalışarak geldik, biraz da kenarında gibiyiz ama sizin 

söylediklerinizden sonra az önce başkanın dediği gibi konuşma metninden çok sizin biraz 

tespitleriniz üzerinden konuşmamı yapmak istiyorum. Çünkü burada birçok şey konuşuldu 

işin özü fiber hatlar dedik. Sonra veri merkezleri çağrı merkezleri en son biz bütçe sürecinde 

olduğumuz gibi aslında ayrıntısına tam olarak bakmadık ama asıl bunun uygulaması önemli 

sizler de biliyorsunuz. Birkaç ana başlık bu konuşmalar sırasında tespit ettim. Sizler aslında 

söylediniz birçok şeyi hem Müsteşarımız, hem Başkanımız da kibar bir şekilde bazı hususlara 

değindiler. Herkes nezaketen işin esasına gelmiyor. Siyaset Kurumu’nun temsilcisi olarak 

Sayın Bakan yok, Sayın Başbakan da yok. Biz de o ekolden uzun yıllardır çalışma 

arkadaşlarımız. Sayın Bakan’la da komisyon da beraber çalıştık. Kurumdaki arkadaşlarımızı da 

en başından beri kuruluşundan beri üst kurul üyelerimizi başkanlarımızı yakından tanıyoruz. 

Sadece arkadaş olarak değil sektördeki gelişmeleri de takip eden arkadaşınızım. Hatta Başkan 

belki arşive bakmamıştır. Bazı uzmanların tez jüriliğinde bulundum. Genişbantın ne olduğunu 

ilk o tez çalışmasından öğrenmiştim. Bir uzman arkadaşımızın tezinde baya bir zorlanmıştım 

ilk getirdiklerinde. Ben eski Merkez Bankası bürokratıyım sonra Devlet Planlama Teşkilatı’nda 

rahmetli diyorum ben ona artık Kalkınma Bakanlığı olduğu için müsteşar yardımcılığım 

döneminde de bu bilgi toplumu ile ilgili E-Türkiye konularıyla  yakından ilgilenmiştim ama 

şimdi sizin söylemiş olduğunuz sorunlar çok daha farklı bir boyuta gelmiş durumda. İşin özü 

aslında Sayın Paul Doany benim sözümün son kısmını benden önce söylemiş oldu kendisine 

hem teşekkür ediyorum ama hem de gıpta ediyorum en son yine onu söyleyeceğim. Bu arada 



işin üç ayağı olduğunu onun sözleri sırasında biraz da akademisyen alışkanlığı ile hemen biraz 

da Devlet Bahçeli’nin talebesi olduğumdan hemen çızıktırdım bir taraftan. Siz oradan tam 

göremiyorsunuz ama Paul’un söylediği şeylerde bir hükümet ayağı var, bir tüketici ayağı var. 

Tüketici doğal olarak ucuza hizmet almak istiyor. Hükümet buradan vergi almak istiyor. İşin 

öbür tarafında operatörler var onlar da para kazanmak istiyor. E peki bunu nasıl 

düzenleyeceğiz. Herkesin kendine göre bir çıkarı var ve çıkar çatışması var. Onun için Paul’a 

referans verdim. Aslında orada buluşmamız lazım. Üçgeni çizdikten sonra iki tane Kurum 

yazdım birisi Rekabet Kurumu birisi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Asıl olan o 

uzlaşmayı o uyumlaştırmayı yapmak. Yani herkes kendi açısından bu işe bakar bundan daha 

doğal bir şey yok. Bizim için önemli olan Kurum Başkanımızın en son söylediği sözleriyle biraz 

da onların söylediği sözleriyle dedim ya ben kendi konuşmamdan vazgeçtim sizinkilerden 

yola çıkarak bir şeyler söylemek istiyorum. Söyleyemediklerinizi onlara söylemek istiyorum. 

Sonra Sayın Bakan’a da Başbakan’a da sizin adınıza iletirim biraz daha farklı bir şekilde. Sayın 

Başkanım sizin söylediğiniz en önemli şeylerden bir tanesi hepsi önemli ama benim adıma bu 

süreci tamamlamak adına söylüyorum. Dediniz ki tek müşterili lisans sahipleri var yani lisans 

hakkının kötüye kullanımından bahsettiniz. Ama benim o üçgenin içerisine koyduğum iki 

kurum hakim durumun kötüye kullanılmasını da içeren bir rekabet anlayışını tesis etmesi 

gerekiyor. Bizim literatürde okuduğumuz önemli şeylerden birisi de bugün burada 

tartıştığımız sorun da hakim durumun kötüye kullanılmaması gerekiyor. Yani siz eşit dediniz 

ama ben onu adil olarak tercüme etmek istiyorum. Adil olmak zorundasınız kurum olarak. Siz 

de diyorsunuz ki talimat verdi. Ben takip ediyorum yeterli değil Başkanım. Yani buradaki 

sorunun geçmişten gelen Türk Telekom’u biraz daha devlet şirketi gibi görmemizden 

kaynaklanan onların da bu süreç içerisinde rehavete kapılmalarından dolayı yatırımlarının 

yavaşladığını sizin söylediğiniz kriterlere tam olarak operatörlerin uyamadığını hepimiz 

biliyoruz. Aynı şey Türkcell için de geçerli Sayın Genel Müdür Yardımcımız söyledi ama ben 

dün gece çok geç saatte gittim şimdi yanıma da aldım. Erdal Sağlam dün yazmış. Bankacılarla 

geçen hafta görüşmüştüm Tüsiad toplantısında hepsinin Yönetim Kurulu üyeleri oradaydı ve 

sektörün sıkıntılarının bankaları ne kadar etkileyeceğini eski merkez bankacı ve para banka 

hocası olarak yakından takip ediyorum ama onlardan dinleyince daha da ürktüm. Yani bu 

sorunları çözmemiz lazım hasıraltı etmeyin tamam fiber kablomuzu yapacağız öyle veya 

böyle yapacağız yani. Evet, gerisinde kalmışız, evet, 2023 hedeflerine bu şekilde gitme 

şansımız yok. Ama en azından bir yerlerine yetişelim arkasından 2053 hedeflerimiz geliyor 

arkadaşlar. Çünkü 2023’e az kaldı hem ekonomik olarak bunların bazılarının gerisinde kaldık. 

Şu anda yaşadığı ortama bakacak olursak bunları çözmek zorundayız. O kurumların kurumsal 

yapısını çözemezsek, Türkiye’nin markası olan kurumlardır bunlar sadece bunu Türkcell New 

York’ta kota edildiği için söylemiyorum. İletişim anlamında bölgemizde gerçekten bütün 

şirketler kendi çapında önemli dünyada yeri olan şirketlerimiz. Tabi bununla beraber yeni 

gelişen diğer bütün Telkoder üyeleri sektörün paydaşları olarak önemli yer işgal ediyorlar 

ama genel olarak baktığımız zaman burada bizlere mevzuattan kaynaklanan sorunlar az önce 

söylediniz bir an önce çözmek düşüyor. Derdimiz burada tabi ki bu güzel güzide insanlar 

arasında bir takım siyasi şeyler konuşmak değil. O nedenle Paul Doany’e referans ederek 



söyledim. Yani önce ülkemizin milli çıkarlarını düşünmemiz lazım. Türkcell Genel Müdür 

Yardımcımız da ne dedi çok ucuz makul fiyat ama bu verilerin bizim ülkemizde depolanması  

gerekiyor. O tesislerin burada olması gerekiyor. Sayın Müsteşarımız da söylerken veri 

güvenliğinden bahsetti şu anda dijital güvenlikten siber güvenlikten söz ediyoruz. Bir takım 

sıkıntılar olduğunu bizler de zaman zaman biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. O yüzden hep 

birlikte buraya yoğunlaşmamız gerekiyor. Tabi sorun evet mevzuat bazı şeyleri engelliyor. 

Arkadaşlarımız belediyelerle de sorun yaşıyor, karayolları kendisi sorun yaşıyor, geliyor 

orman bakanlığıyla sorun yaşıyor, çevre bakanlığıyla sorun yaşıyor. Biz sürekli torba kanunlar 

çıkarıyoruz. Her gelen eline alıp bir tane madde getiriyor. Son saniyede ben ona sahibinden 

aceleden ihtiyaçtan diyorum. Bunların tamamının az önce Bakanlar Kurulu’na yaptığınız 

sunum gibi sektörün paydaşlarıyla konuşularak bir an önce mevzuat düzenlemelerinin 

yapılması lazım. Evet, Kanun Hükmünde Kararname çıkmış olabilir ama onun uygulaması 

önemli. Bu kapsamda da iki kurumumuza Rekabet Kurumumuza ve BTK’ya çok önemli 

görevler düşüyor. Tabi bütün bunların üstünde de onları da çalıştıracak olan, motive edecek 

olan, paydaşlar arasında bu uzlaşmayı iletişimi sağlayacak olan bir tarafında bu meslek 

örgütlerimiz, kurumsal örgütlerimiz ve öbür tarafta da hükümetin insiyatif alması gerekiyor. 

İnsiyatif almak demek bu işi istemekle yetmiyor veya bunun mevzuatını çıkarmakla yetmiyor. 

Gelip bu kurumdaki arkadaşlarımızı ve karşı taraftaki özel sektör temsilcileriyle sıkça bir araya 

gelmekten geçiyor. Ben bir muhalefet partisinin milletvekili, genel başkan yardımcısı olarak 

diyorum ki bakın iki haftadır biraz umudum arttı. Gömülmüşüz biz orada bir takım siyasi 

şeylere maalesef bütçeydi, çalışmaydı, oydu buydu, kanundu derken gündelik hayat devam 

ediyor. Aynı şey Bakanlarımız için de geçerli. Şu açılış bu kapanış o toplantı derken bu konular 

gündeme gelmiyor. Çünkü ben 10 yıldır bir turizm çerçeve kanunu söylüyorum bütün 

bakanlarımıza 4 tane 5 tane baka değişti şimdi hepimiz TL kampanyasına geçelim diyoruz. 

Döviz ihtiyacımız var diyoruz. Ama en çok döviz getiren sektör yerli ve milli tamamen 

kullandığı girdiler de dâhil ama vallahi bir turizm çerçeve kanunu 10 yıldır mecliste 

söylüyorum Plan ve Bütçe Komisyonu’ndayım hala o taslak tasarı haline gelip meclisten 

geçemedi. Dolayısıyla bize de siyaset kurumu olarak hükümetin o konudaki iradesi çok 

önemli aksayan yerleri siz biliyorsunuz. Topluca gelip bir şekilde Sayın Başkan’ın, Sayın 

Müsteşar’ın gelip etki grupları olarak o ilişkileri hükümetle de oradaki muhalefet partileriyle 

de diğer düzenleyici kuruluşlarla da sağlamanız gerekiyor. Ben bunun başlamış olduğunu ve 

belli bir noktaya geldiğini biliyorum ama bu sorunlarımızın çözümü için hep birlikte bunlara 

devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum aksi takdirde 2023’de 17-18 milyon hedefe bu 

şartlarda gitmemiz mümkün değil. Gelin hem mobilde hem sabit hatlara hâkim olan 

kuruluşlar var. Bize düşen de ortak altyapı paylaşımı ondan sonra da ortak veri, ortak çağrı 

merkezlerini sisteme sokmak.  

Antalya’ya çoğunuz gelmişsinizdir. Ben geçen Başkan geldiğinde de söyledim Konyaaltı’nda 

seçim kampanyasını yaparken orada bir ikametimiz vardı tam köşeyi dönerken 20’ye yakın 

bankamatik var. Yani şöyle gidin Kemer’e doğru sağda alışveriş merkezi var iki tane, 

durduğunuz zaman en çok orada gülerim ben. Bütün bankaların neredeyse bankamatikleri 

yan yanadır. Bunlar çok büyük bir kaynak israfıdır. Normal şartlarda gelin ortak paylaşımı 



yapın. Düzenleyici kurumlarımız ve hükümetle beraber bizlerin de katkılarıyla herkesten bir 

kullanım ücreti havanızı atın hepiniz bu ortamdan faydalanın. Bize düşen de bununla ilgili 

düzenleme gerekiyorsa onu yapmak, kurumlarımıza düşen de onun uygulamasını takip 

etmek olmalı. Bunu yaptığımız zaman bütün hassasiyetleri dikkate almış oluruz diyorum.  

Ama Sayın Başkan’ın söylediği bir noktaya tam katılamadım bahar iyi bir mevsim dedi ama 

bahara kadar beklemeyim başkanım. Bir an önce bence… İlkelerde zaten anlaşmışsınız eğer 

katılacaksa Türk Telekom’da ki çok güzel olur nasıl katılır bilemiyoruz. Bir an önce bu 

kurumsal sorunların büyük operatörlerimizden çözülmesini ve hep birlikte bu derneğin 

yaşatılmasını ve ortak amaca hizmet etmesini bekliyoruz. Bu kapsamda da ben bütün 

arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah burada biz tüketici olarak bir taraftan hizmetin 

fiyatıyla ilgileniyoruz bir taraftan kalitesiyle ilgileniyoruz. Yani ben fiyatıyla ilgileniyorum ama 

oğullarım internet biraz yavaşladığı zaman hemen bağırıyorlar anne kapat interneti diye. 

Çünkü diğer odada internette film indiriyor, video indiriyor, maç seyrediyor. Yani bir anda 

yüklenme olduğu zaman da pik saatlerde çocuklar şikayet ediyor. O zaman bunu taşıyan 

altyapı lazım. Arkadaşlarımın söylediğine katılıyorum rekabetin altyapıda değil üst yapıda 

olması lazım. Altyapıdaki sorunları bizim çözmemiz lazım üst yapıdaki rekabeti de iki 

kurumumuzun ortak olarak düzenlemesi gerekiyor.  

Ben bu duygularla tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 

yapılacak bütün çalışmalara katkı vermeye hazır olduğumuzu belirtiyorum. Bizim seçim 

beyannamemizde de zaten bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin bölümde tamamıyla bu 

konularda teşvikleri destekleyeceğimiz genişbantla ilgili, altyapıyla ilgili, internet hizmetinin 

sağlıklı verilmesiyle ilgili bütün konularda teşvikler yer alıyor. Biz de bu konuda yapıcı 

uzlaşmacı bir muhalefet anlayışı içinde ülkemizin geleceğe doğru hızla ilerlemesi, aradaki 

açığı kapatarak 2023’e önce sonrasında 2053’te süper güç  olabilmesi için yerli ve milli yazılım    

destekleyerek kendi şirketlerimizi destekleyerek bu yolda başarılı olacağımıza inanıyorum. 

Bugün burada bu inancım bir kat daha artmıştır.  

Bu çerçevede tekrar teşekkür ediyorum. Genel kurulunuzun hem sizlere hem ülkemize hem 

milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 


