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Herkese günaydın tekrar. 

Sayın Vekilim, 

Sayın BTK  Başkanım, 

Sektörümüzün Değerli Üyeleri, 

Telkoder’in Değerli Üyeleri, hepiniz hoşgeldiniz. 

Öncelikle bu toplantı için Yusuf Ata ARIAK’ın şahsında tüm Telkoder’e teşekkür ediyorum. 

Çok yararlı konuşmalar oluyor. Biz de bu görüşlerden yararlanıyoruz. Ben de bu arada 

notlarımı aldım. Zaten bildiğimiz şeyler yeni bir konu yok. Uzun süredir benim BTK’daki 

görevim sırasında veya şu anda Bakanlıktaki görevim sırasında hep konuştuğumuz konular. 

Bu 9. Olağan Genel Kurul. Herhalde ben hepsine gelmişimdir. Yine buradayız. Zaten BTK’daki 

görevim sırasında da Telkoder ile çok yakın bir işbirliği içerisindeydik. Sürekli görüşüyorduk 

ve Telkoder’in değerli katkılarını, üyelerinin değerli katkılarını almaya her zaman almaya 

devam etmişizdir yaptığımız düzenlemelerde. Zaten mobil ve sabit sektörümüzün genel 

müdür ve genel müdür yardımcılarıyla hep beraberiz, sık sık görüşüyoruz. Şimdi Bakanlık 

tarafında nelerle uğraştığımızı ben kısaca söyleyim. 

 Birinci maddemiz; bu fiber altyapının yaygınlaşması, genişbant stratejisi ve planı. Bu konuda 

hem Bakanlığımız hem BTK genişbant ile ilgili strateji planı hazırlıyorlar. Bunu en kısa sürede 

sonuçlandıracağız. Sizlerle paylaşacağız. Zaten ben İstanbul’da Türk Telekomun böyle bir 

strateji planı lansmanına katılmıştım Vodafone’un böyle bir çalışması olduğunu biliyorum. 

Bakanlığımızda da böyle bir çalışma var. BTK tarafında da var biliyorum. Bunları takip 

ediyoruz. BTK ile beraber ortak bir plan açıklayacağız. Buradaki hedefte fiber altyapının 

Türkiye çapında yaygınlaştırılması her eve 1GB fiber çekilmesi. Özellikle 4,5 daha sonra 5G 

kullanımı ile gerekli olan fiber altyapıya sahip olmak istiyoruz. Bu ortak altyapı oldukça 

önemli. Benim İstanbul Ataşehirde evim var. Evin önünden 3 tane fiber hattı geçiyor. Türk 

Telekom’un fiberi var Süperonline ‘ın fiberi var bir de İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin 

İstanbul Telekom’un fiberi var. Tabi bunu tek bir fiber döşeyip bunun ortak kullanımını tercih 

ediyoruz biz. Yusuf Bey’de söyledi, yaptığımız çalışmalarda herkes mükerrer ,yan yana fiber 

çekerse 20 milyar dolar gibi bir maliyet çıkıyor. Bundan sonraki fiberler için söylüyorum. Ama 

tek bir fiber çekerek bun tüm firmalar tarafından kullanımını sağlayabilirsek 3.9 milyar 

dolarlık bir yatırımla bu olabiliyor. Bu konudaki ortak altyapının kullanımını yani mevcut 

altyapıdaki mevcut kapasitesinin ortak kullanımını destekliyoruz. Bundan sonra çekilecek 

olan yeni fiberlerin tek bir fiber çekilerek herkesin kullanımına açılmasını destekliyoruz. Bu 

desteklerin yanında Bakanlık olarak karayolları ve demiryollarıyla ortak bir çalışma 

içerisindeyiz. Demiryolları zaten GSM-R sisteminden dolayı  demiryolu boyunca fiber 



çekilmek zorunda hem kontrol hem sinyalizasyonla ilgili. Karayollarında da aynı sistemi nasıl 

yaparız, mevzuat buna ne kadar izin veriyor, nasıl bir düzenleme yapmak lazım, BTK tarafında 

nasıl bir yetkilendirme olabilir karayolları yönünden, karayollarından yatay geçişler nasıl 

olabilir? O konularda da fiberin yaygınlaştırılmasını desteklemek veya karayollarıyla 

demiryollarına çekilecek fiberlerin işletmecilerin kullanımına açılmasıyla ilgili çalışmalarımız 

da devam ediyor. Tabi bunun yanında BTK tarafından yapılan bir çalışma var. Elektronik 

Haberleşme Altyapı Bilgi Sisteminin (EHABS) de yakın zamanda devreye girmesiyle öncelikle 

mevcut fiber altyapının bu sisteme girilmesi mevcut işletmeci tarafından ondan sonra da yeni 

yapılan altyapının buradan güncellenmesi ve işlenmesi şeklinde. Oradan yine fiber takibini 

işte mükerrer yatırım konusunu da takip etmiş olacağız.  

Bunun yanında özellikle 4,5G altyapı ile ilgili, yerli ürünü destekliyoruz. Mümkün oranda yerli 

ürünlerin kullanımı destekliyoruz. Bununla ilgili zaten zorunluluk da var BTK’nın 30-40-45 

diye herkesin çok iyi bildiği bir zorunluluğu var. Bu konudaki çalışmaları yakından takip 

ediyoruz. Aselsan Netaş ile sürekli irtibat halindeyiz. Bu yerli baz istasyonunun bir an evvel 

testlerinin bitirilmesi, şu an iki tane eksiğimiz var; bir tanesi remote kontrolda bazı sıkıntılar 

var, Türkcell tarafından yakından test ediliyor. Bildiğim kadarıyla Türk Telekom ve 

Vodafone’da henüz test başlamadı test cihazı verilemediği için. Bir de alarm fonksiyonlarında 

bir eksiklik var. Onlar Aselsan tarafından remote kontrol ve alarm sistemleri dediğimiz kısmın 

hızlı bir şekilde bitirilmesi yönünde baskı yapıyoruz deyim kısacası. Bunun dışında da genel de 

özellikle yazılım alanında burada YASAD Başkanımız da var yerli yazılım şirketleriyle 

çalışılması bunların desteklenmesi ürünlerin Türkiye’den alınması ile ilgili çalışmalarımız 

sürüyor. Bu daha çok ağırlıklı olarak siber güvenlik alanında çok kritik bir durumda. Çünkü 

siber güvenlik gündemimizdeki önemli konulardan bir tanesi. SOME’ler USOM’larla BTK 

tarafından takip ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında, özel şirketlerde SOME’ler var. 

BTK’da merkezde de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi dediğimiz USOM var. Burada 

kritik olan şey yerli yazılımın kullanılması. Yabancı bir yazılım kullandığınızda siber güvenlik 

konusunda yapacak bir şey yok, her şey kontrol dışı. Ne zaman ne olacağını anlamak 

mümkün değil. Mümkün oranda yerli ürünleri kullanmayı tercih ediyoruz, teşvik ediyoruz. 

Bununla ilgili olarak Bakanlığımız AR-GE fonunda AR-GE projelerini destekleme ile ilgili bir 

çabamız var. Yaklaşık 50 tane kadar AR-GE Projesi aldık. Bunları değerlendirdik. Yakın bir 

gelecekte de hangi projelere ne kadar destek vereceğimiz konusunu da açıklayacağız. Hangi 

şirkete ne boyutta destek vereceğimizi açıklayacağız. Burada ağırlıklı olarak 5G Projeleri var. 

Siber güvenlik projeleri var. İnsansız Hava Araçları Projeleri var. Yerli uydumuzun bazı 

parçalarının Türkiye’de AR-GE’sinin yapılması  çalışmaları var. Bu çalışmalar devam ediyor.  

En son yaptığımız çalışma veri merkezlerinin desteklenmesi ile ilgiliydi. 10 gün önce Bakanlar 

Kurulu’nda Kanun Hükmünde Kararnameye eklendi. Veri Merkezleriyle ilgili BTK’nın çok güzel 

bir raporu vardır. Bu rapordan çok yararlandık. Başkan’a ve üyelere, uzman arkadaşlara çok 

teşekkür ediyorum. Bu BTK tarafından üretilen Veri Merkezleri Raporunu kullanarak ve 

üzerine sektörün görüşlerini kullanarak Telkoder’den de görüş aldık bununla ilgili, sektörün 

görüşlerini dinleyerek sektörü nasıl geliştiririz diye bir çalışmamız oldu. Yani büyük para 



elektriğe gidiyor. Bu nasıl azaltılabilir? Çalışanların nasıl avantajları olabilir? Şirketin kurumsal 

vergi ve diğer alanlarda nasıl avantaj sağlanabilir? konularındaki çalışmamızı geçen Pazartesi 

Bakanlar Kurulu’na sunduk. Salı günü de Resmi Gazete’de yayınlandı bununla ilgili destekler. 

Dün de bir toplantı yaptık Bakanlığımızda. Burada Maliye Bakanlığı Milli Emlak tarafında arsa 

tahsisi nasıl yapılabilir veri merkezlerine? Daha sonra SGK tarafında çalışanlara nasıl 

avantajlar sağlanabilir? Yine Maliye Bakanlığıyla da şirkete nasıl teşvikler verilebilir? 

konusunda çalışıyoruz. Bunun hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Veri Merkezlerinin 

teşviklerle sayısının artmasından sonra da yine BTK’yla beraber Youtube, Facebook, 

Twitter,Linkedin, İnstagram gibi sosyal medya işletmecilerinin verilerini Türkiye’de tutmaları 

konusunda baskı yapacağız. Çünkü şu an her şey yurtdışında, bütün kişisel bilgilerimiz, bütün 

yazışmalarımız yurtdışına gidiyor, geliyor. Bu da çok istediğimiz bir konu değil. Veri 

merkezlerinin ve yabancı işletmecilerin verilerinin Türkiye’de tutulması teşviğinin hemen 

arkasından  da İnternet Değişim Noktasının çalışmalarıyla birlikte bu veri merkezlerini 

desteklememiz lazım. Bu İnternet Değişim Noktasının çalışmalarımız da devam ediyor.  

Tabi çok konu var aslında ama ben çok uzatmayayım. Çalışma sistemimizde şimdiye kadar 

olduğu gibi BTK ile beraber sivil toplum örgütleriyle yakın işbirliği içerisinde Telkoderle 

olduğu gibi. Sorunları, problemleri, yapılacakları, yapacaklarımızı yine konuşmaya devam 

edeceğiz. Şirketlerle tek tek konuşmayı çok tercih etmiyorum ben şahsen. Sivil toplum örgütü 

kanalıyla konuşmak daha verimli oluyor.  

Bir de bir şey daha söyleyeyim. Yatırım ortamını iyileştirme ve izleme Kurulu diye bir Kurul 

var. Bu Kurul’un başkanı şu an Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli. 6 tane Bakan Üyesi var. 

AB Bakanı,İç İşleri Bakanı, Maliye Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı gibi buraya da üye sivil 

toplum örgütleri var. TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi, TÜSİAD, MÜSİAD,YASED gibi. Ben 

şunu gözlüyorum, Bakanlığa geçtikten sonra daha rahat gördüm. Çünkü Bakanlık adına bu 

toplantıları ben takip ediyorum. Buradaki üye şirketler kendi üyesi oldukları mesela TÜSİAD’a 

üye şirketler veya MÜSİAD’a üye şirketler MÜSİAD üzerinden sorunlarını YOİK Platformuna 

taşırlarsa çok hızlı bir şekilde sonuç alabilirler. Öbür türlü bizim ikili görüşmelerimiz de 

Bakanlık, Başbakanlık üzerinden gitmemiz biraz zaman alabiliyor, pratik ve tecrübe açısından 

söylüyorum bunu. Benim işletmecilere tavsiyem YOİK üzerinden de ilerlemeye devam 

edersek daha hızlı sonuç alabiliriz.  

Ben bu toplantıyı düzenleyen TELKODER’e teşekkürler ediyorum. Hepinize saygılar 

sunuyorum. 


