
Cumhurbaşkanı’nın eleştirdiği 
4G ihalesi, 3 ay ertelendi

Bakanlık ve BTK, 26 Mayıs 2015’te 
yapılacak olan 4G ihalesinin, 3 ay 
ertelenerek 26 Ağustos 2015’e 
ertelendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 4G ihalesini eleştirip “Birkaç 
yıl bekleyip 5G’ye geçelim” demişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından 
10 Nisan 2015 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 

ilanına göre 26 Mayıs 2015’te 
Ankara’da yapılacak 4G ihalesi,  3 
ay sonra yapılacak. BTK’dan yapılan 
açıklama, “Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
14.05.2015 tarihli ve 33528 sayılı 
yazısı ve ilgili ihale komisyonunun 
tutanağı çerçevesinde, IMT Hizmet 
ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme 
İhalesi’nin yapılma tarihinin 26.08.2015 
tarihine ertelenmesiyle ilgili gerekli 
değişikliklerin yapılmasına yönelik iş 
ve işlemlerin yürütülmesini teminen 
icraya yetki verilmesi hususuna karar 
verilmiştir” denildi. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı da, 15 Mayıs 2015’te yaptığı 
basın açıklamasıyla, Uluslararası Mobil 
Telekomünikasyon  (International 
Mobile Telecommunications- 
IMT) Hizmet ve Altyapılarına 
İlişkin Yetkilendirme çalışmaları 
sonuçlandırılarak başlatılan ihalenin  
(4G) üç ay ertelenmesi konusunda 
görüş birliğine varıldığı, ihalenin 26 
Ağustos 2015’e ertelendiği duyuruldu. 
Bakanlığın açıklamasında erteleme 
kararının, ihaleye katılacak şirketlerin 
teknik ve finansal hazırlıklarını 
tamamlayabilmek için ek zaman 
talepleri üzerine, sektörde faaliyet 
gösteren mevcut işletmecilerle birlikte 
yapılan değerlendirmeler sonucunda 
alındığı bildirildi.

4 G  i h a l e s i n i n  k ı s a  y o l c u l u ğ u

4 Mart : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
  Bakanı Lütfi Elvan,  4G ihale tarihini 
  26 Mayıs olarak açıkladı.
18 Mart : Resmi Gazete’de 4G ihalesinin frekans
  bedelleri açıklandı. 
21 Nisan:  Türk Telekom’un 175. yıl dönümü 
  etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı 
  Recep Tayyip Erdoğan, “Gündemde 4G
  ihalesi var. Ama dünya 5G’yi konuşuyor.
  4G ile zaman kaybetmemize gerek yok. 
  3G’de 2 yıl daha sabredersek, 5G’ye
  geçeriz. Aksi takdirde 4G’ye geçersek
  Türkiye çöplük haline döner”
  açıklamasında bulundu.
28 Nisan:  Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin
  Canikli, “Cumhurbaşkanı’nın sözleri 
  talimat niteliğinde. Kendisi yarı
  başkandır, yürütmenin başıdır.
  Söylediklerini önemsemeliyiz. 
  3G ve 4G arasında çok büyük fark var 
  ama 5G’yi görünce bu fark detay kalacak”
  diye konuştu.
1 Mayıs:  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
  Başkanı Davut Dursun, “En son edindiğim
  bilgi, 4G ile devam edilecek ama 5G
  hazırlıkları da bir taraftan sürdürülecek” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4G ile zaman 
kaybetmeye gerek olmadığını, iki yıl içerisinde 5G’ye 
geçilmesini istemiş “Aksi takdirde Türkiye adeta 4G’li bir 
çöplük haline döner” eleştirisini getirmişti.
Bakanlıktan ayrılmadan 2 gün önce 4G ihale lansmanını yapan 
Lütfi Elvan da, ihalenin ertelenmesi üzerine İhlas Haber Ajansı 
(İHA) ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a 
şunları söyledi:
“3G çıktıktan sonra 3G’nin gelişmişi piyasaya girdi ve biz o 
gelişmiş 3G ile birlikte devam ettik. 4G şu anda birçok ülkede 
uygulama aşamasında ama 4G’nin biraz daha ileri düzeyi 
olan advance dedikleri seviyede olan, bir anlamda belki 
vatandaşlarımızın anlayacağı dilden söylemem gerekirse 
bu ihale bir anlamda 4.5G ile 5G ihalesi olacak, önü açık bir 
ihale, yani teknoloji serbest bir ihale olacak. Dolayısıyla 5G’nin 
yürürlüğe girmesi ve hazır olması halinde de operatörlerimiz 
doğrudan 5G’ye geçme imkânı bulacaklar. 3 ay sonra 4.5G ile 
5G ihalesi birlikte yapılacak.”

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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