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İhale kr�terler� konusunda genelleme
yapmadan somut örnekle d�rekt konuya
g�rey�m. Mob�l c�hazlardak� hızımızı 12 kat
artıran 4,5G b�r�nc� yaşını 1 N�san 2017’de
doldurduğunda, ‘İhaledek� yerl�l�k
kr�ter�n�n ne kadarı karşılandı?’ d�ye
sormuştum. Halen daha cevap alab�lm�ş
değ�l�m.

Sene 2019 ve b�r kez daha soralım: Evet,
4.5G’de �lk yıl % 30, �k�nc� yıl % 40 ve
üçüncü yıl % 45 olan yerl�l�k şartının
karşılanması ne alemde?

Bu konuda neden b�r açıklanma yapılmıyor?
N�ç�n �lg�l� ş�rketlere müeyy�de
uygulanmıyor? Kamu zamanında müeyy�de
uygulasaydı yerl� ş�rketler�n sektörde
varlığı, üret�mler� daha yukarılara çıkmaz
mıydı?

Dönem�n B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m
Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fat�h
Sayan, o tar�hlerde �hale kr�terler� üzer�ne
kafa yoran �s�m olarak öne çıkıyordu. Evet
kafa yoruyordu, ama b�r net�ce de ortaya
konmamıştı. Sayan, şu an hem Ulaştırma
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Bakan Yardımcısı hem de Türk Telekom
Yönet�m Kurulu Başkanı.

D�ğer b�r �fadeyle Sayan, hem 4,5G �hale
kr�ter�n�n ne derece karşılandığını
denetleyecek çok etk�n b�r makamda, hem
de bu �hale kr�terler�ne uyması gereken,
yer�ne get�rmemes� hal�nde c�dd� meblağları
ceza olarak ödeme durumunda olacak 3
GSM operatöründen b�r�n�n; Türk
Telekom’un başında.

Sayan, bakan yardımcısı olarak BTK’nın da
am�r� durumunda. Yerl�l�k kr�terler�n�n
karşılanmaması
hal�nde Turkcell, Vodafone ve Türk
Telekom’a cezaları kesecek kurum
olan BTK’ya d�rekt�f ve onay verecek olan
da Sayın Ömer Fat�h Sayan.Hasılı değerl�
dostum Sayan’a bu konuda öneml� görevler
düşüyor. Çünkü öte yandan m�ll� �mkanlarla
gel�şt�r�lm�ş yerl� baz �stasyonu ULAK’a
halen daha yeterl� s�par�ş ver�lm�ş değ�l.

Daha vah�m� ULAK �le aynı görev alanında
kullanan ve benzer
özell�klerdek� Huawe�’n�n baz
�stasyonlarına ortak görev alanları �ç�n daha
yüksek bedeller ödenmes�ne de göz
yumulmaya devam ed�l�yor. Yaklaşık 5-6 yıl
önce ULAK �le aynı konumda olan Ç�nl�
Huawe� ürünler�ne bu kadar fazla �lg�
göster�lmes�, �hale kr�terler�ne d�kkat
ed�lmemes� ülkem�z�n bu tarz ürünler
gel�şt�rmes� �y� b�r durum değ�l.
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Türk�ye’de şu
an Huawe� ve Er�cssontelekomün�kasyon
pazarın hak�m�. D�ğer ş�rketler ZTE,
Nok�a, Alcatel ve Samsungb�le b�z�m yerl�
baz �stasyonu ULAK’tan şanslı. Çünkü
onların ardında lob� yapanları
var. Turkcell, Vodafone ve Türk
Telekom’da hal� hazırda Huawe�’n�n
hak�m�yet� söz konusu. Ç�nl� Huawe�’ye
göster�len müsamahanın % 5’�
ULAKg�b�lere göster�lseyd� bugün sektörde
bu tarz tartışmalar yaşanmazdı.

BTK, �hale kr�terler�n� karşılamayan
ş�rketlere yıllık c�rosunun %3’üne kadar
ceza vereb�l�yor. Ancak, �hale şartnames�nde
bu durum Ulaştırma Bakanlığı’na uhdes�ne
bırakıldığı �ç�n şu ana kadar b�r gel�şme
olmadı. Mesela �lk ceza kes�lme yoluna
g�d�lseyd�, GSM ş�rketler� bugün b�r çok
yerl� ş�rketle çalışıyor olurdu.
Telekomün�kasyon sektöründe �thalat azalır,
hatta bazı ürünler� �hraç eder duruma b�le
geleb�l�rd�k. 


