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Kurumunuzun, veri merkezi işletmecilerine, enerji ve fiber altyapı kullanımına yönelik çeşitli
teşviklerin verilmesi için hazırlıklar yaptığı anlaşılmakta olup söz konusu mevzuat
çalışmasının veri merkezi sektörünün gelişimi ve ülkemizin bu alandaki rekabet gücünün
artışı için çok kıymetli olacağı derneğimizce değerlendirilmektedir.

Söz konusu teşviklerin, daha önce cazibe merkezleri ve Sanayi Bakanlığı teşviklerinde olduğu
gibi, sadece 5.000 m ve üstü beyaz alana sahip veri merkezi işletmecileri için geçerli
olmaması gerektiğini tekrar vurgulamak isteriz. Bu bakış açısıyla hazırlanacak ve veri
merkezlerinin büyük bir kısmını kapsam dışı bırakacak teşviklerin doğuracağı rekabet
sorunlarını ve Türkiye veri merkezi işletmeciliğinin gelişmesinin önüne engeller çıkaracağını
dikkatlerinize sunarız. Sektördeki oyuncular incelendiğinde, yatırımların teşviki ve sektörün
gelişmesini hedefleyen bu uygulamada yer alan beyaz alan sınırının, büyüme potansiyeli olan
ve/veya büyüyen pek çok veri merkezini destekten mahrum bırakacağı görülmektedir.

Örnek olarak; 2004 yılında kurulan Radore Veri Merkezi, 2014 yılında İş Girişim tarafından 8
milyon dolarlık bir yatırım almış1 ve 100 m altında bir beyaz alan ile sektöre başlayan
Radore’nin beyaz alanı bugün itibariyle 2.760 m ’ye çıkmıştır. Yine benzer şekilde, 2005
yılında kurulan Sadece Hosting, TelecityGroup tarafından 2013 yılında 25 milyon pounda
alınmış, daha sonra 2016 yılında Equinix tarafından satın alınmıştır. Yine başka bir
örnekteyse, 1999 yılında kurulan Natro, 2020 yılına Team.blue tarafından satın alınmıştır. Bu
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https://isgirisim.com.tr/yatirimlarimiz/mevcut-yatirimlar/radore/

ve buna benzer birçok örnekten görüleceği üzere, veri merkezi işletmecilerin birçoğu çok
küçük bir beyaz alana sahip olarak sektöre giriş yapmış ama günümüzde geldikleri noktada
sundukları kaliteli hizmetler sayesinde her yıl büyüyerek bugün bulundukları noktaya
gelmişlerdir.

Bununla birlikte, teşvikler çıkarılırken herhangi bir beyaz alanı sınırı getirmek sadece yeni
girişimlerin önünü tıkamakla kalmayacak aynı zamanda ülkemizin veri merkezi sektörü
ekosisteminin oluşmasını engelleyecektir. Aynı zamanda, hazırlanan veri merkezi teşvik
mevzuatı kapsamındaki teşviklerden yeni kurulacak veri merkezleri ile birlikte mevcut veri
merkezlerinin de faydalanması, sektörün gelişimi ve teşviklerin amacına ulaşması için önem
arz ettiğini bir kez daha dile getirmek isteriz.

Bu nedenlerle, çıkarılacak teşviklerde herhangi bir beyaz alan sınırlandırması yapılmamalı ve
teşviklerden mevcut veri merkezlerinin de faydalanması sağlanmalıdır. Yazımızda
bahsettiğimiz olası senaryolar düşünülerek, bu teşviklerin uygulamaya geçmesi ülkemizin bir
bölge oyuncusu haline gelmesi için faydalı olacaktır.

Üyeleri arasında Elektronik Haberleşme Hizmetleri işletmecilerinin yanı sıra Veri Merkezi
işletmecilerinin de yer aldığı Telkoder, Veri Merkezi işletmeciliği alanında bu güne kadar
birçok önemli çalışma yapmıştır. Mümkün olması halinde kurumunuzun üzerinde
çalıştığı/hazırladığı taslağın derneğimizle paylaşması halinde yapıcı katkılarımızı sizlere
iletebileceğimizi belirtiriz.
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