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4G ihalesi, 26 Mayıs’ta 
ama… BTK, asgari değer toplamı 2,3 milyar Avro’yu 

geçen ve 1 Ocak 2016’dan itibaren hizmete 

sunulacak olan 4G ihalesinin tarihini 

26 Mayıs olarak açıkladı. Ancak 

Cumhurbaşkanı’nın “4G’yle hiç zaman 

kaybetmeyelim. 3G’den 5G’ye 

atlayalım” sözleri ile SSM Müsteşar 

Yardımcısı Öğe’nin BTK’yı ihaleyi 

öne çekip yabancı teknoloji ile 

4G lisanslarını vermekle 

suçlaması kafaları 

karıştırdı.

Merakla beklenen 4G’nin ihalesinin 
tarihi belli oldu. 4G yani IMT hizmet ve 
altyapılarına ilişkin yetkilendirme ihalesi, 
Elektronik Haberleşme Sektöründe 

Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği’ne 
göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından 26 Mayıs 2015’te Ankara’da BTK merkez 
binasında yapılacak. 
BTK’nın Resmi Gazete’nin 10 Nisan 2015 tarihli 
sayısında yayımlanan ilanına göre, ihale sonucunda 
verilecek olan yetkilendirme, “ilgili mevzuat 
hükümleri ve Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım 
Hakkı Yetki Belgesi kapsamında Uluslararası 
Mobil Telekomünikasyon (International Mobile 
Telecommunications- IMT) hizmet ve altyapılarına 
ilişkin mobil elektronik haberleşme şebekesinin 
kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve şebekenin 
yetkilendirme süresi sonunda BTK veya BTK’nın 
göstereceği kuruluşa çalışır vaziyette ve bedelsiz 
olarak” devredilmesini içeriyor. 
İhalede, Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği uyarınca 
kapalı teklif ve devamında açık teklif usulü 
uygulanacak. İstekliler, ihale şartnamesinde teklif 
vereceği her bir paket satışı için ayrıntıları belirtilen 
ilgili frekans paketinin asgari değerinin yüzde 5’i 
oranında geçici teminat verecek.
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren hizmete sunulacak 
ihalede, 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz 
frekansları için, toplam 20 ayrı bant genişliğinde 
satış yapılacak. Toplam bant genişliği 390,4 MHz 
olacak. İhalenin toplam asgari bedeli ise 2 milyar 
298 milyon 67 bin 661 avro olarak belirlendi.
İhale sonucunda 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz ve 
2100 MHz frekans bantlarında tamamı GSM İmtiyaz 
Sözleşmesi ve IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi 
sahibi olmak üzere en fazla 3 işletmeci, 2600 MHz 
frekans bandında ise 3’ü GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve 
IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi sahibi istekliler 
olmak üzere en fazla 4 işletmeci yetkilendirilecek. 
Yetkilendirme süresi, yetkilendirme tarihinden 
itibaren 30 Nisan 2029’a kadar olacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
3G’den 5G’ye atlayalım
4G ihalesinden yaklaşık ay önce 21 Nisan’da Türk 
Telekom’un 175’inci yılı kutlama törenine katılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “gerek 
yok” çıkışı geldi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın kullandığı şu ifadeler şaşkınlık yarattı:
“Şimdi 4G meselesi konuşuluyor. Ben de diyorum 
ki, dünya şu anda 5G’yi konuşuyor, biz 3G’deyiz. 
Dolayısıyla 4G ile bizim zaman kaybetmemize gerek 
yok. Öyleyse biz şu anda 3G ile biraz daha sabır, iki 
yıl içerisinde Türkiye de 5G’ye geçmeli. Biz buna 
adım atmalıyız. Aksi takdirde Türkiye adeta 4G ile 

bir çöplük haline döner. Bunu aşmamız lazım. 3G’de 
iyi bir noktadayız, sabırlı olalım, 5G’ye çalışalım, 
3G’den 5G’ye atlayalım. Yapmamız gereken bu. 
Bunu yapar mıyız? Kesinlikle yaparız. Bu safhalara 
biz iyi geldik.”

SSM Müsteşar Yardımcısı Öğe: BTK, yabancı 
teknoloji ile 4G lisanslarını veriyor 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra 
4G ihalesinin iptal edilip edilmemesi merak konusu 
oldu. Bu arada 17 Nisan 2015’te İstanbul’da yapılan 
Yerli Dördüncü Nesil (4G) Haberleşme Teknolojisi 
Geliştirme Projesi ULAK’ın tanıtımında konuşan 
Savunma Sanayii Müsteşar (SSM) Yardımcısı Orhan 
Öğe’nin BTK’ya yönelik suçlamaları da 4G ihalesinin 
iptal edileceğine ilişkin ilk sinyal olarak gösteriliyor.  
Öğe, ihale tarihinin öne çekilmesinin Türkiye’yi 
yabancı şirketlerin kucağına ittiği ve yabancı 
teknolojiye daha fazla fırsat tanınacağı gerekçesiyle 
tepki gösterip BTK’yi suçladı. Öğe, “Bu projeye 
başlarken, 4G lisansları 2017’de verilecekti. Buna 
göre çalışmalarımızı başlattık. BTK, yerli projelerin 
önünü kesiyor ve yabancı teknoloji ile 4G lisanslarını 
veriyor” demişti. 

4G’de yerli olmak şartı 
Bu arada BTK’dan yetkili kişiler bazı gazetelere 
yaptıkları açıklamada; Ar-Ge faaliyetlerinin 
desteklenmesi amacıyla 3G işletmecileri, 
şebekelerinde kullanacakları yazılım ve donanım 
ürünlerinin belirli bir kısmını, Türkiye’de Ar-
Ge merkezi bulunan ve belirli sayıda mühendis 
istihdam eden tedarikçilerden sağlamakla 
yükümlü tutulduğunu söyledi. Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı politikaları çerçevesinde 
yapılacak 4G yetkilendirmesinde de benzer Ar-Ge 
yükümlülüklerinin geliştirerek devam ettirileceğini 
belirten yetkililer, “İşletmecilere şebekelerinde 
belirli oranlarda yerli ürün belgesine sahip ürünleri 
kullanma zorunluluğu ilk defa 4G yetkilendirmesiyle 
gelmiş olacak” dediler. 
 “Yüksek hızlı mobil internet teknolojisi” anlamına 
gelen 4G, dünyanın bazı ülkelerinde 200 milyonun 
üzerinde kişi tarafından kullanılırken 5G için 
henüz oturmuş bir standart bulunmuyor. 5G 
ile ilgili çalışmaları yapan kuruluşların başında 
Gelecek Nesil Mobil Ağlar (Next Generation Mobile 
Networks - NGMN) Birliği geliyor. Dünya çapında 
25 operatörün üye olduğu birliğe, 34 üretici ve 
25 üniversite ve araştırma şirketi (Türkiye’den 
Turkcell) de katkıda bulunuyor. 
Birliğin hazırladığı yol planına göre 2016 ve 2017 
yılları arasında 5G standartları oluşturulacak. 
2018’de 5G ile ilgili çalışmalar yürütülürken 2019 
ve 2020 yılında ise test ve denemeler yapılacak. 
Yani yeni teknolojinin 2020 yılından önce yaygın 
kullanıma sunulması da beklenmiyor.
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