
Haberler Teknoloj� F�ber altyapı çalışmaları neden yavaş �lerl�yor? Haberler

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan 'f�ber'
çıkış!

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, f�berde yaşanan sorunları değerlend�rd�: “Ortak
ş�rket �ç�n anlaşma yaptık. 1 metre b�le f�ber �zn� alamadık... Kazı çalışmaları �ç�n b�r
kurum �z�n ver�yor, d�ğer� verm�yor d�ye b�r şey yok. Çünkü h�çb�r� verm�yor…. 5G �ç�n
m�lyon k�lometre f�ber lazım. Türk�ye, oturup b�r plan yapmalı. Atomu parçalamıyoru
yer� 45-50 cm kazıyoruz, b�r boru döşey�p, kapatıyoruz…” Necdet Çalışkan'ın haber�..

11.12.2019 - 06:28
Güncelleme: 11.12.2019 - 09



Telekomün�kasyon sektöründe 2020 yılına
en çok damga vuracak konuların başında
f�ber altyapı yatırımlarının geld�ğ�n� d�le
get�ren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,
bu alanda Türk�ye’de yaşanan sorunun
artık ş�rketler üstü b�r hal aldığına d�kkat
çekt�.

Necdet Çalışkan
ncal�skan@cyh.com.tr
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Erkan, “Türk�ye’n�n önceden bu �şlere vakt�
vardı ama artık o vak�t azaldı. Türk�ye’n�n
oturup b�r plan yapması lazım. Sonuçta
atomu parçalamıyoruz, yer� 45-50 cm
kazıyoruz, b�r boru döşey�p, kapatıyoruz”
ded�.

‘5G OLUR AMA BÖLGESEL OLUR…’

Turkcell’�n 2019 yıl sonu değerlend�rme
toplantısında konuşan Erkan, 5G’n�n
önündek� en büyük engel�n f�ber altyapının
yeters�zl�ğ� olduğunun altını ç�zerek, “5G,
f�ber olmazsa olmaz. F�ber olmazsa şebeke
de çalışamaz. Bu koşullarda 5G’ye
havaalanı ve stadyum g�b� f�ber�n olduğu
yerlerde bölgesel geçeb�l�r�z. ‘Tüm
Türk�ye’de 5G olur mu?’ dersen�z, bu
şartlarda buna cevap veremeyeb�l�r�z” d�ye
konuştu.





‘1 METRE BİLE ALAMADIK… HİÇBİRİ
VERMİYOR...’

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan’ın
geçt�ğ�m�z günlerde f�ber konusunda
kullandığı, “F�berde yavaş g�d�yoruz”, “5G
f�ber olmadan olmaz” ve “F�ber hat
konusunda engel çıkaran karşısında b�zzat
şahsımı bulur” �fadeler�n� hatırlatan Erkan,
yaşanan sorunları şu sözlerle özetled�:

“3 yıl önce ortak altyapı ş�rket� �ç�n anlaşma
yaptık. 1 k�lometre değ�l, 1 metre b�le f�ber
�zn� alamadık. F�ber altyapı kazı çalışması
yapab�lmek �ç�n o bölgedek� �lçe
beled�yes�nden, büyükşeh�r
beled�yes�nden, Ulaştırma Bakanlığı’ndan
ayrıca B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m
Kurumu’dan (BTK) �z�n almanız gerek�yor.
B�r� ver�yor, d�ğer� verm�yor d�ye b�r şey yok.
Çünkü h�çb�r� verm�yor. Öncek� yıllarda
geç�ş ücretler� �ç�n Ulaştırma Bakanlığı
tar�fe yayınlamıştı.. Buna Karayolları Genel
Müdürlüğü b�le uymadı.”

‘1 MİLYON KİLOMETRE OLMASI LAZIM’

5G’n�n f�ber altyapı olmadan hayata
geç�r�lemeyeceğ�n�n altını ç�zen Turkcell
Genel Müdürü Erkan, şunları söyled�:





“3G’den 4G’ye geçerken, 16 kat f�ber
altyapıya �ht�yaç olur. 4G’den 5G’ye geçmek
�ç�n �se 10 katı daha f�ber gerek. Türk�ye’de
bugün toplam 250-300 b�n k�lometre
uzunluğunda f�ber altyapı var. İht�yacımız
olan f�ber altyapı uzunluğu �se yaklaşık 1
m�lyon k�lometre. Bu yatırımı mevcut 3
operatör ayrı ayrı yaparsa, 15-16 m�lyar
dolar gerek�yor. Ortak yaparsak bunu 3-4
m�lyar dolara çözeb�l�r�z. K�, Türk�ye’n�n
kend� otomob�l�n� yapması �ç�n de 3.5-4
m�lyar dolara �ht�yacı var. Rekabet� toprak
altında ararsak, üst tarafına, serv�s ve
teknoloj� tarafına harcayacak para
kalmıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın f�berde verd�ğ�
destek �le beraber, konunun 2020 yılında
Türk�ye �ç�n en olumlu b�r şek�lde
çözüleceğ�ne �nandıklarını söyleyen Erkan,
"F�ber sorununu ne kadar çabuk çözersek
5G’ye o kadar etk�n geç�ş sağlayarak bu
alanda yerl� ve m�ll� teknoloj�ler�n
gel�şt�r�lmes�n�n önünü açab�l�r�z. Öte
yandan b�z Turkcell olarak 5G �ç�n
çalışmalarımızı bütün hızıyla
sürdürüyoruz" ded�.

‘T SERİSİNE ARTIK GEREK YOK’



Turkcell olarak, 2022 yılına kadar her yıl 1
m�lyon yen� müşter� kazanmayı
hedefled�kler�n� ve bu hedef doğrultusunda
her yıl 1 m�lyar dolarlık yatırım
planladıklarını �fade eden Erkan,
kend�ler�ne tech-f�n, d�j�tal �ş çözümler� ve
d�j�tal serv�sler olmak üzere üç stratej�k
odak alanı bel�rled�kler�n� söyled�.

Turkcell’�n akıllı telefon markası T ser�s�ne
artık gerek olmadığına da değ�nen Murat
Erkan, “İş�n donanım bacağında rekabetç�
olamayacağımızı düşünüyoruz. T ser�s�ne
artık �ht�yaç yok. Önceden vardı. Daha
öncek� yıllarda kullanıcılar makul f�yatla
4G’l� telefonlara ulaşsın d�ye, T ser�s�n�
çıkarmıştık. Ama artık o kadar çok alternat�f
var k�, buna gerek yok” d�ye konuştu.
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