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Sayın Vekilim, 

Sayın Müsteşarım, 

Sayın Telkoder Başkanımız, 

Değerli Genel Müdürler, 

Genel Müdür Yardımcısı Arkadaşlar, 

Kurul Üyelerimiz,  

Değerli Çalışma Arkadaşlarım, 

Ve Sektörümüzün Değerli Temsilcileri, 

Telkoder’in başarılı bir genel kurul geçirmesi temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum. Telkoder’in 

yapmış olduğu çalışmalar ve özellikle serbest rekabet ortamının oluşmasındaki katkılarından dolayı 

yalnızca işletmecilerimiz için değil tüketiciler adına da çok önemli bir dernek olduğunu söyleyerek 

başlamak istiyorum. Yine sözlerimin hemen başında Türksat Genel Müdür Yardımcısı arkadaşımın da 

bahsettiği gibi özellikle 15 Temmuz gecesi iletişimin kesintisiz sağlanması amacıyla şehitler vererek 

gazilerimiz var şehitlerimiz var bütün hepsini rahmetle anmak istiyorum. Burada bulunan 

bulunmayan tüm emektarları, Telekom çalışanlarını bu gayretlerinden dolayı ve iletişimin devam 

etmesi noktasındaki katkılarından dolayı tebrik ediyorum. O gün iletişimin devam etmediği durumda 

ne hale gelebileceğimizi iletişim noktalarının hemen hemen tüm operatörlerimiz hedefti. Hepsinin 

önüne aynı belirli stratejik yerler gibi nasıl ele geçirilmeye çalışıldığını hep birlikte gözlemledik. O gün 

bize bir şey daha gösterdi ki özellikle benim kurumum başta olmak üzere Telekom sektöründe bu 

yapılanmanın ne kadar yaygın bir şekilde yapılanmış olduğunu ve buna karşı ortak mücadelenin aynı 

zamanda bu darbeye karşı özellikle parlamentoda oluşan birlik ve darbeye karşı çalışma noktasında 

bizim sektörümüzde de bu özellikle darbe teşebbüsünden arınmamız gerektiğini hepimize gösterdi. 

Bazı şirketlerimiz bu konuda çok daha aktif olmakla beraber bazı şirketlerimizin sinyaller beklediği 

mesaj beklediği vs ya da bu arındırmayı henüz gerçekleştiremediğini de gözlemliyoruz. Biz BTK olarak 

2014’ten  itibaren esasında bu noktada ciddi anlamda mücadelemizi kendi içimizde yaptık arkadaşlar 

ve şu anda çalışanlarımızın 3’te1’i BTK’da çalışmıyor. Şirketlerdeki oranın bizden çok farklı olduğunu 

düşünmüyorum özellikle stratejik noktalarda. Dinlemeyle ilgili TİB kapatıldı geçtiğimiz aylarda. 

Çalışanlarının %85’i hemen hemen bağlantılıydı. Bunların operatör tarafındaki bağlantıları noktasında 

ben bir kez daha sizlere çağrıda  bulunmak istiyorum;  bu yapılanma bu mücadelenin sizler tarafında 

da en etkin şekilde, bunları o söylesin bu söylesin vs zaten üç aşağı beş yukarı biliniyor. Bizdeki 

Counterpart sizdeki karşıtları belli ama bunun da Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere 

adamın başka şeylerden dolayı kini vardır haseti vardır ama sadece bundan dolayı da buraya 

sokularak değil gerçekten bunla bağlantısı olanların, bizim bu özellikle kritik sektörlerde kritik 

alanlarda çalışmaması gerekiyor.  

Şimdi bugünkü toplantının esas amacı, bugünkü panelin konusu fiber altyapı olarak belirlendi. 

Gerçekten sektörümüz için ülkemiz için en önemli konulardan birisi. Buna geçmeden önce Galip Bey 



esasında çok önemli bir noktaya temas etti geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu’nda bir sunum yapıldı. 

Veri merkezleri ve çağrı merkezleri noktasında iletişim sektörü özellikle bizim yaptığımız 

düzenlemelerden sonra 45 saniye içerisinde müşteri temsilcisine ulaşılabilen ilk sektör olması 

sebebiyle ben sizleri kutlamak istiyorum. Ara ara şikâyetler almıyor değiliz, alıyoruz ama ben şunu 

sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten İletişim sektörü çağrı merkezi konusunda en yüksek 

standartlara sahip sektör ve her ne kadar bazen sizlerden sitem dolu isteklerde bulunulsa da biz iyi 

gidiyoruz o noktada. Çağrı merkezleri ve veri merkezleriyle ilgili geçtiğimiz haftaki KHK ile ne getirildi 

arkadaşlar? Bunların teşvik edileceği.  Sağolsun Bakanlığımız Galip Bey’in müsteşar yardımcılığı 

döneminde ciddi anlamda çalışmalarda bulundu. Bizim hazırladığımız bir raporumuz vardı bunun 

üzerine sizleri dinlediler. Sektörün tüm temsilcileri dinlendi ve şu ana kadar hep söylenen ama 

yapılmayan bir şey yapılmış oldu. Cazibe merkezleri tanımlanmıştı belli bölgelerde. Aynı onlara 

sağlanan haklar burada o konuyu açıklamak gerekiyor, sadece cazibe merkezlerinin bulunduğu 

yerlerde de değil nerede yaparsanız yapın, veri merkezleri ve çağrı merkezleri bu ikisi için, bu teşvik 

mekanizması şu anda usul esası nasıl yapılacağı Sayın Müsteşarımızın başkanlığında olan toplantılarda 

düzenleniyor ve en kısa sürede açıklanacağını biliyorum.  

Dostları bir arada bulmuşken, üç büyük operatörümüz bunun yanında bütün alternatif operatörlerin 

en üst düzey temsilcileri bir aradayken sektörümüzün sorunlarına şöyle kısaca değinmek istiyorum. 

Yani mobil ve sabit genişbant erişim olanakları gerçekten ülkelerin gelişmişlik düzeyini doğrudan 

etkiliyor. Bizim 53,5 milyon genişbant abonemiz var. Bunun 9,9 milyonu sabit genişbant abonesi, 45,3 

milyonu da mobil genişbant abonesi. Genişbant erişim aboneliğinde artış devam ediyor. 2016’nın ilk 

yarısında mobil cepten internette %30,8 oranında, eve kadar fiberde ise %20,7’lik oranda bir artış 

gerçekleşti. 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan 4,5G’nin getirmiş olduğu yüksek 

hızlı interneti kullananların sayısı gittikçe artmakta ve mobilde ciddi anlamda yüksek hızlara ulaşmış 

durumdayız. Şimdi biz BTK olarak şu anda test sürümünü gerçekleştirdiğimiz bir aplikasyonumuz var. 

Onun resmi açıklamasını yapmadık testlerimiz devam ediyor. Operatörlerimizle paylaştık. Onların 

feedbackleri ile lansmanını yapacağız .Apple Store’dan vs  indirilebilir. Burada üç operatörümüz var 

hızlarınızı test etmenizi tavsiye ederim BTK Mobil Hız Testi Uygulamasından. Amacımız bu hız testiyle 

birlikte tüketicilerin nerede nasıl hizmet aldığının en iyi şekilde bilinmesi ve buna göre tercihini 

yapmasını sağlaması. Ama şu anda test aşamasında ana sürümü gerçekleştirir gerçekleştirmez sizlerle 

lansmanını yapacağız. Haziran sonu itibariyle 30 milyon vatandaşımız 4,5G aboneliğine geçmiş. Mobil 

genişbant abonelerinin aylık ortalama internet data kullanımı 1,9 GB seviyesinde gerçekleştirirken, 

4,5G abonelerinin data kullanımı ise 3,5 GB’a çıkmış ortalama arkadaşlar. Onun için sürekli bizden 

yüksek data paketleriyle ilgili tarifeler vs bekleniyor. Bunu esasında operatörlerimiz yapacak. Ben 

geçen sene 6 GB’lık bir paket kullanıyordum kişisel olarak, yetmiyor.20’lik pakete geçmek zorunda 

kaldım. Buna göre şunu gözlemliyoruz data kullanımı arttıkça birim başına maliyet yani tüketiciye 

yansıması azalıyor ama toplamda yine de indirim oranları istediğimiz seviyede değil. Çünkü ne kadar 

fazla kullanırsak kullanım artıyor ve bundaki indirimin biraz daha fazla olması gerektiğini 

düşünüyorum.4,5G teknolojisi ile yüksek hız ile karakterize edilebilecek yeni teknoloji  yüksek hız, 

düşük gecikme, daha genişbant, daha kaliteli video gibi özellikleri sunan 4.5G’de hizmet sunumu için 

kullanılan altyapının  kalitesi önem arz etmekte. 4,5G hizmetlerindeki merkez santraller ile baz 

istasyonu arasında da fiber altyapıya ihtiyaç duyulmakta. Çoğu yerde hala radyolinklerin kullanıldığı 

bunlarla ilgili verdiğimiz izinlerden frekans tahsislerinden de biliyoruz. Bu radyolinklerin fibere 

dönüşmesi durumunda kapasitenin daha da artacağı ve daha kaliteli hizmet sunulacağı da aşikâr. 

Fiber altyapısı ülkemizde bir yıl içerisinde %8’in üzerinde artışta yaklaşık 280bin km’ye ulaştı. Ama 



hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu altyapı uzun süre ihtiyacı karşılayabilecek durumda değil. Yeni yatırım 

yapılması lazım. Üç genel müdürümüz de yatırımın yapılması gerektiği ama bunun nasıl bir yatırımla 

yapılması gerektiği konusunda bir uzlaşı olması gerektiğinden bahsetti. Ben burada Türk Telekom’un 

da olmasını gerçekten önemsiyorum. Ortak altyapıyla ilgili özellikle Telkoder’in de öncülüğünde bir 

girişim başlatıldı. Türk Telekom’un da Sayın Paul Doany’nin demin söylediği üzere, buna kendi şartları 

vecibesinde destek vereceğini söylemesi önemli. Yine bir konuşmacımız dedi buraya getirmemiz lazım 

altyapı öyle çok şey bir şey değil. Ama kanal orada boş göz var ise tekrar kazıyorsunuz kanalı oraya 

koyuyorsunuz tekrar fiberi oradan geçiriyorsunuz gerçekten buna gerek yok. Ülkemiz bu kadar zengin 

değil arkadaşlar. Biz Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde geçtiğimiz aylarda şunu sağladık. Sadece 

operatörlerin şeyi de değil bu yeni yapılan tüm karayolları ve demiryolu hatlarında hem kendileri için 

göz bırakılacak hem de bir tane yedek bırakılacak bir kere bunu net söyleyeyim. Ama burada da 

İSTTELKOM şirketi özellikle olmalı olmamalı web sitesine baktım ben gelmeden önce Telkoder’in işte 

belediyler bu işte nasıl olmalı mı olmamalı mı işte onunla ilgili tartışmalar da var. Benim kişisel 

düşüncem belediyeleri bu işin dışında bıraktığınız zaman arkadaşlar öyle ya da böyle mevzuatsal 

olarak dayatsak bile belediyelerin de sizlerle birlikte çalışmasını sağlamamız lazım. Zaten geçiş ücreti 

vs gibi ücretlerden belirli paylarla katkılarını alıyor ama ben kişisel olarak İSTTELKOM’un da neden 

ortak altyapı şirketinde olmaması gerektiğini çok anlayabilmiş değilim. Eğer orada bir yatırım varsa 

onlar da sizlerle çalışabilir diye düşünüyorum. Ama bu siyasi ve sizlerin karar vereceği bir şeydir. 

Bütünleyici bir yaklaşımla kim içinde olmak istiyorsa gelsin buyursun katkısını sağlasın demek 

gerektiğini düşünüyorum. Onlarında sizlerle birlikte çalışabileceğini düşünüyorum. Bu bilgi toplumuna 

dönüşmede başta fiber olmak üzere altyapının geliştirilmesi konusunda hem operatörlerin hem sivil 

toplum kuruluşlarının desteklediği bu ortak altyapı kurma ile ilgili çalışmaları hem önemsiyor hem de 

başarılı olmasını umuyorum. Galip Bey konuşmasında bahsetti EHABS, her şirketin kendisine göre 

kullandığı kendi sistemini kontrol ettiği altyapısı ya da bir kontrol mekanizması bulunmakta. Bazıları 

bu konuda daha ciddi bazıları ciddi değil. Ben sektörden emek veren arkadaşlar ile görüştüğümde 

bazıları ruhsatlı bazıları değil vs bazıları bilerek işleniyor işlenmiyor, sistemde var vs bütün bunların 

önüne geçmek ve  bu ortak altyapı yatırımlarının önünü açabilmek için Bakanlığımız bizi görevlendirdi 

EHABS ile ilgili son noktasına geldik. Ben geçtiğimiz hafta yine operatörlere ihale şartnamesini dahi 

yollayarak eğer buna herhangi bir şekilde katkınız olacaksa lütfen katkınızı işleyin bizim yapmış 

olduğumuz şeyin iki amacı var. Bir; ortak altyapının düzgün işleyişini sağlamak, bizim bütün 

regülasyonun amacı tüketicilerin en yüksek kalitede hizmeti belirlenen hem Sayın Cumhurbaşkanımız, 

Başbakanımız, Bakanımız bu konuda ciddi bir şekilde talimatlandırdı.2023 hedefleri var. Fiberin 

1000MB hızın, Murat Bey söyledi, her eve her kapıya ulaşması lazım arkadaşlar. Şu ana kadar 5milyon 

hane diğer 15milyona da fiber ulaşacak denildi ve buna göre çalışıyor olmamız lazım. Yalnız bu 

yatırımla ilgili şeylerde sadece bizimle ilgili problem değil ben Avrupa Birliği Regülasyon  Otoriteleri 

Başkan Yardımcılığı görevim nedeniyle Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsindeki durumu çok iyi 

anlamda gözlemledim. Amerika’ya ziyarette bulunduk. Amerika’da bu altyapının nasıl olduğu nasıl 

yatırımlar gerektiği… Gerçekten yatırım yapmak isteniyor. Bizim görevimiz de bu yatırım yapmak 

isteyenlerin önünün açılması. Gerek mevzuatsal gerek ticari olarak sizlerin önünün açılması çok 

önemli. Sektörün bir araya gelip ticari bir model üzerinde anlaşması da önemli. Bugün bunu sadece 

sabit olarak da düşünmemek lazım. Mobilde de bakın 4.5G yetkilendirmesinde milli yerli olması ile 

ilgili düzenleme getirdiler. Sayın vekilim de buradayken ben hızlıca özetleyeyim. %30,40 ve 45 

oranlarında artan oranlı olarak yerli üretimli altyapı kullanım zorunluluğu getirdik Sayın Vekilim. 

Şirketler bunu biliyor. Ne yazık ki bu istediğimiz hızda gerçekleşmiyor. Bununla ilgili beraber 

önümüzdeki günlerde operatörlerimizi üreticilerimizi tekrar toplayacağız nasıl hareket edeceğimizi ve 



bu hedefe ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Ama 4,5G yetkilendirmesiyle ilgili 

yaptığımız en önemli değişikliklerden birisi de özellikle nüfusu 10binin altındaki yerlere biz ortak 

altyapı mecburiyeti getirdik. Orada zaten mecbur olarak bu altyapıyı beraber yapmak zorundasınız. 

Bu umarım ki diğer yerler için de model olur gerçekten bizim özellikle şu anda şimdiye kadar hep 

Pazar olarak görülmüşüz. Telekom sektöründe adeta pazar görünümünden biz bir üretici, 

ürettiklerimizi de en başta yakın coğrafya olmak üzere her tarafa pazarlayan lider ülke olma 

hedefimizi burada gerçekleştirmemiz lazım. Telekomünikasyona, iletişime sahip değilseniz arkadaşlar 

gelir istediğiniz kadar sınırları koruyun siber saldırılar dediğimiz olay var. Bir anda kendi 

bilgisayarınızda bitiverirler. Bunun için Bakanlığımızla sektörle iş birliği halinde. Özellikle kritik 

zamanlarda ben yine teşekkür etmek istiyorum bilincin en yüksek olduğu sektör bizim sektörümüz. 

USOM dolayısıyla koordine ediyoruz. Özellikle kritik zamanlarda gece gündüz demeden berberce 

ortak bir şekilde çalışıyoruz. Ben gecenin 02.00’sinde operatörlerimizin datacenter’larına gitmişliğim 

vardır. Bu bilince hep birlikte sahibiz ve ortak altyapı sadece sabitte değil mobilde de belirli ölçüde 

olmalı. Buna en fazla karşı çıkan yine operatörlerimiz bir noktaya kadar ticari olarak esasında rantabıl 

olan yerler var olmayan yerler de var. Zaten büyükşehirlerde ortak yapmaya gerek olmayacak şekilde  

nerdeyse sizin o kapasiteye ihtiyacınız olduğu için o yatırımı yapmak zorundasınız ama bizim 

dediğimiz hem bütün karayolları, otoyollar, tren yolları şu ana kadar kapsama altında değildi 

bunlarında kapsama altına alınması 4.5G yetkilendirmesiyle yapıldı. İnşallah bütün bunlardaki ortak 

altyapı çalışması diğer alanlara da örnek olur diyorum.  

Bir çok konu var esasında konuları saatlerce konuşmak gerekir ama kısa kısa değinerek geçeceğim. 

Port Transmisyon modeli üç senedir geçemediğimiz sürekli ertelenen bir model olarak iki ay önce 

yürürlüğe girdi. Hepinizin bildiği gibi regülasyon kurumunun yaptığı düzenlemelerden eğer birisi 

mutlu oluyorsa biz iyi bir düzenleme yapmamışız demektir. Tüketicinin mutlu olması hariç. 

Operatörler anlamında söylüyorum. Bizim yaptığımız düzenlemelerden herkes eşit derecede mutsuz 

ya da herkes eşit derecede mutlu olmalı diyelim. Onun için biz bir düzenleme yaptığımız zaman 

herkesin tamamen mutlu olması diye bir şey olursa o zaman gelin sorun bize. Tüketici refahını 

sağlamaya yönelik olarak port transmisyonla ilgili özellikle hacim de ve artan volümle birlikte Türk 

Telekom’un, Vodafone’un ve Türkcell’in hepsinin önerdiği modeller var. Arkadaşlarımız bu modeller 

üzerinde çalışıyor. Bildiğiniz gibi biz bütün düzenlemelerde operatörlerimizin görüşünü alıyoruz, tüm 

operatörlerin. Bir taslak düzenleme yapıyoruz. Bu taslak düzenlemeyi kamuoyu görüşüne açıyoruz. 

Kamuoyu görüşünden gelen bütün düzenlemeleri topluyoruz. Kamuoyu görüşüne açmadan önce 

esasında kamu kuruluşlarımızdan görüşleri alıyoruz ve ondan sonra gerçekten hani derler ya en fazla 

katılımla yapılan düzenlemenin ben ciddi anlamda Telekom sektöründe olduğunu düşünüyorum. Bu 

anlamda port transmisyon ile ilgili modelin daha iyi işlemesi tüketici refahının artması ve tüm 

operatörlerimizin eşit derece mutlu veya mutsuz, mutsuz olmak da çok iyi bir şey değil de mutlu 

olacağı diyelim biz o şekilde tercüme edelim, eşit derecede mutlu olacakları bir model üzerinde de 

beraberce çalışıyoruz sizlerle. Son zamanlarda özellikle bugünkü gazete haberlerine yansıdı port vardı 

yoktu müşteri bir yerden geliyordu geçiyordu bu anlamda ciddi anlamda kurumumuza da şikayetler 

ulaşmış durumda. Ben kişisel olarak burada bulunduğu için söyleyebilirim Türk Telekom 

yöneticilerimizle de bunları bizim yaptığımız değerleme olmadan önce de paylaştım. Kendisinin 

çalışanlarına talimat verdiğini de biliyorum böyle bir şey kesinlikle olmamalı diye. Ama biz yine açık 

söylemekte fayda görüyorum o talimatı vermesini yazdık ancak biz özellikle elimizdeki bulgularla yani 

şu olmamalı arkadaşlar, Murat Bey’in verdiği örnek aynı sokakta taşındım sana vermiyorum gel benim 

müşterim ol sana bunu sağlıyorumu kesinlikle kabul etmiyoruz. Eğer böyle bir durum varsa da bunun 



sonuna kadar, bize gelen bulgulara göre bunun sıkça yaşandığı gözlemlenmekte. Ama bizim bu 

konuyla ilgili incelememiz devam ediyor. Ben bu durumu incelemeye başlarken zaten gazete 

haberleri de çıktı, değerli yönetici arkadaşlarımızla paylaştım onlar da gerekli talimatları verdi. Bu 

noktadan sonra şimdi bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Bu şekilde olan durumlara taviz 

vermeyeceğimizi tekrarlamak istiyorum.  

Yine sektörümüzle ilgili önemli bir konu; arkadaşlar ben başkanı olduktan sonra 15 yıldır lisansı olup 

BTK yetkililerinin bir kere bile gitmediği bir çok lisanslı şirketimiz vardı. Bugün itibariyle 2016 yılında 

ziyaret edilmemiş hiçbir lisanslı şirketimizin bulunmadığını bildirmek istiyorum sizlere. BTK’dan 

arkadaşlarımız gitti hem denetim hem ziyaret anlamında bütün şirketlerimizi ziyaret ettiler. Bakın 

burada gerçekten iş yapmak isteyen tüketicinin refahını artırmak isteyen aynı zamanda da çok kritik 

bir sektörün temsilcisi olarak bir aradayız.615 şirket 994 yetkilendirmemiz var. Ben size bütün hepsini 

ziyaret ettik diyorum ama neredeyse 100 adet şirkete ulaşamadık arkadaşlar. Bunların bir o kadarı 

idari ücret denilen ücret, normalde haziran ayında ödemeleri gerekir eylüle kadar faizi ile öderler ve 

yönetmelikte maddesi vardır o zamanda ödemezse kendiliğinden lisansı iptal edilir. Bunun da 

olmaması için bugüne kadar uyardık vs ne yapabiliyorsak yaptık ama gelin sizlerle bir olalım beraber 

olalım beraberce iş yapanla yapmayan şirketleri bir ayırt edelim. Gerçekten bu sektöre ülkeye hizmet 

etmek isteyenle ya lisansım bulunsun yarın öbür gün şöyle kullanırım böyle kullanırım ya da şu bile 

mevcut bilmiyorum büyük operatörlerimiz sıkça rastlıyorlardır. Sadece adamın telefon faturasını daha 

uygun ödemek için bir telekom lisansı alıp kendi şirketine daha uygun fiyatlı, sadece tek müşterisi var 

o da kendisi. Bu lisans hakkının kötüye kullanılmasıdır net olarak söylüyorum. Sadece tek müşterisi 

olan Telekom şirketi bazı bu işi ticari olarak yapanlar da var gerçekten, bir banka müşterisi vardır tek 

müşteridir ama gerçekten adam telekom sektörüne hizmet ediyordur ona amenna ama bu şirketlerin 

aramızdan ayıklanması ve bu işi gerçekten yapacak şirketlerle yolumuza devam etmemiz önemli.  

Yine mevzuatsal olarak yapacaklarımızı Galip Bey yeterince açıkladı diye düşünüyorum. Ses trafiği 

azalıyor veri trafiği artıyor. Bu da gerçek anlamda bu altyapının daha da fazla olması bu ihtiyacı daha 

da artırıyor. Altyapının yeterli olmaması durumunda sadece şebeke yetersizliğinden dolayı 

tüketicilerin kullanımında kesinti veya aksama olmakla kalmayacak bilişim teknolojileri olarak 

gerçekleştirdiğimiz, sağlık, eğitim, bankacılık işlemlerimiz dolayısıyla ekonomik sosyal yaşam da 

aksayabilecektir. Neredeyse 4,5G yetkilendirmesini yapmadan orada 180 Mhz tahsisli alandan 3 

katına çıkartmış olduk. Yani frekans anlamında bir sıkıntımız yok. Şu anda doğrusunu söylerseniz 

altyapı sıkıntısı fiberde var mı, yok. Ama projeksiyonlara baktığımızda, hedeflere baktığımızda biz bu 

sıkıntının olabileceğini görerek yatırımlarımızı aynı şekilde yapmamız lazım.  

Yerli üretim yerli tedariğe öncelik veren altyapı yatırımları önemli sürdürülebilir kalkınma için sürekli 

dışarıdan temin edilen yazılım ve donanımla bilişimde bu dünya çapında rekabet ortamını 

oluşturmamız mümkün değil. Biraz önce bahsettim, biz önümüzdeki dönemde yine operatörlerimizi, 

tüm temsilcileri toplayarak AR-GE ve inovasyona dayalı yerli üretime yönelik yönlendirmelerimiz 

devam edecek. 4,5 G yetkilendirmesinde bir önemli husus da onun da sağlanmadığını görüyoruz, bir 

önceki yetkilendirme de KOBİ’den alım şartı vardı arkadaşlar. Ben buradan tüm KOBİ’lere de çağrıda 

bulunmak istiyorum. Operatörlerimizin de bulunduğunu biliyorum ama Sayın Vekilim bir öncekinde 

demiştik ki KOBİ’den alım şartı %10 KOBİ’ler desteklensin. Ama mevzuatın etrafından dolaşmak 

konusunda o kadar mahiriz ki. Üretici getiriyordu, bir KOBİ’ye fatura ediyordu getirdiği ürünü 

yurtdışından o KOBİ’de operatörlerimize veriyordu. Böylelikle o şart yerine gelmiş oluyordu. Biz 

bunun önüne geçebilmek için dedik ki Türkiye’de üretim yapmış KOBİ’lerden temin etme şartı. 



Gerçek anlamda burada üretim yapanın desteklenmesi anlamında ama ne yazık ki bunda da işte o 

hedefler ya da sağlanması gereken değerler tam olarak sağlanmış değil.  

Arkadaşlar gelin sektörü beraberce bu alanda da kalkındıralım. Yatırımlarımızı bu şekilde yapalım ve 

Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmecilerimizin bu 

süreçte bu önemli misyona beraberce sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. 

Yavaş yavaş toparlamak istiyorum ama bu 5G vizyonuyla ilgili; dünyada 5G teknolojisine geçen yani 

4,5G yetkilendirmesini teknoloji nötr olarak yaptık. Eskiden 2G yetkilendirmeniz varsa sadece 2G 

hizmeti verebiliyordunuz, 3G’yse 3G. Şu anda sahip olunan tüm frekanslar her türlü teknolojiyle 

uyumlu halde çalışabilecek durumda ve ek bir yetkilendirmeye ihtiyaç duyulmadan bu hizmet 

sunulabilecek. Özellikle 5G için bu önemli.5G TR formunu kurduk özellikle AR-GE personeli 5G 

yatırımları noktasında da beraber çalışacağız ki ülkemizin 4,5G altyapısını karşılaştırdığımız zaman 

hemen hemen en ilerde olan ülkelerden hızlar noktasında, altyapı noktasında ciddi anlamda sonradan 

başlamanın da getirmiş olduğu bu rekabet avantajı var. Bunu da gerek 4,5G gerek 5G teknolojileri 

noktasında kullanmak istiyoruz. Hem 4,5G hem 5G hep endüstri 4.0 her yerde karşımıza çıkıyor 

bizimde bunun öncüsü olmamız gerekiyor. Bu noktada üretimin yapısı değişecek yeni üretim 

dönemine geçilmesi sağlanacak ve Bilgi ve İletişim sektöründe bizim ufkumuzun daha geniş olması 

ülkemizin ufkunun daha geniş olmasını sağlayacak diye söylüyorum.  

Son yıllarda patent sayılarındaki başvurular ülkemizden özellikle arttı. Biz bunları takip ediyoruz. 

TÜBİTAK’la AR-GE merkezlerimizin denetimi ile ilgili usul esaslar konusunda çalışmamız oldu. Hem biz 

hem TÜBİTAK yine operatörlere getirdiğimiz AR-GE yükümlülüğünü beraberce gerçek AR-GE olup 

olmadığı konusunda denetleyeceğiz. Biz operatörlerimizle bu noktada birlikte çalışıyoruz. Patent 

sayılarını standardizasyon çalışmalarını ve gerçekten orada 750 AR-GE personeli istihdam edilsin 

demişiz. Ne yapıyor bu 750 kişi gerçekten AR-GE’mi yapıyor yoksa adeta bir çağrı merkezi gibi 

insanlara çağrı merkezi hizmeti mi yapıyor? Çağrı merkezi hizmeti elbette ki gerekli ama AR-GE diye 

istihdam ettiğimiz kişilerin gerçekten AR-GE yapıyor olmasını beraberce sağlayacağız.  

Sürekli tekrarladığımız bir şey daha var genişbanttaki %10’luk artışın ekonomik büyümeye katkısı 

ülkemizde %1,6 olarak ölçümlenmiş. Yani genişbant arttıkça ülke ekonomisi büyüyor.  

Sayın Vekilim, Değerli Genel Müdürlerim, Değerli Çalışma Arkadaşlarım; 

Sektörümüzde önemli sayıda işletmecisi olan ve görüşlerine her zaman değer verdiğimiz Telkoder 

gerek BTK gerek Bakanlığımız ile birlikte her zaman yararlı bir diyalog içerisinde olmuştur. Yusuf Bey 

gerçekten hem bu toplantı hem  Telkoder’e verdiği emeklerden dolayı kendisine çok teşekkür etmek 

istiyorum. Biz her zaman aynı noktada değiliz ama demin söylediği önemli bir söz var: karşıtlıkları 

açıkça söylemek ve beraberlikleri bulabilmek için biz beraber çalışıyoruz. Bütün sektörün bu şekilde 

çalıştığını biliyorum. Önümüzdeki dönemde gerçekten kısıtlamalarla değil engelleyici şekilde değil 

ama servisle hizmetle rekabet edilebilecek bir ortamı gelin birlikte oluşturalım diyorum. Gelin birlikte 

sektörümüzü daha iyi bir noktaya çıkaralım sektörümüzün ilerlemesi demin ekonomi ile ilgili 

söylediğimiz sözlerde belirtildiği gibi ülkenin ilerlemesi demektir. Bizim hedeflerimize ulaşmamız 

ülkenin hedeflerine ulaşması demektir.  

Bu vesileyle ben tüm katılımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 


