
4.5G ihalesinde, 
yaklaşık 
4 milyar Avro’luk 
teklif verildi
Mayıs’ta yapılması planlanan 4G ihalesi, 
Cumhurbaşkanı’nın sözleri 
üzerine üç ay ertelenip 26 
Ağustos’ta, 4.5G ismiyle yapıldı. 
14 yıllığına, 20 frekans için paket 
satışın yapıldığı ihalede, Turkcell 
8, AVEA ve Vodafone 5’er olmak 
üzere 18 paket satın aldı. Firmaların 3.96 
milyar Avro ödeyeceği 4.5G, 1 Nisan 2016’da 
kullanıma sunulacak.

Kamuoyunda 4,5G olarak bilinen IMT 
Advanced Yetkilendirme ihalesi, 26 
Ağustos 2015’te tamamlandı. Daha 
önce 26 Mayıs yapılması planlanan 4G 

ihalesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim. 3G’de 2 yıl daha 
sabredersek, 5G’ye geçeriz. Aksi takdirde 4G’ye 
geçersek Türkiye çöplük haline döner” sözlerinden 
sonra ertelenip 4.5G ismiyle yapıldı. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Başkan Yardımcısı Deniz Yanık’ın yönettiği 
ihale, kapalı teklif, açık arttırma usulü ile 
gerçekleştirildi. İhalede, 5 frekans bandında 18 
paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam 
tutarı, 3 milyar 960 milyon Avro’yu (13 milyar 230 
milyon TL) buldu. 4.5G ihalesinde Turkcell 8, AVEA 
ve Vodafone 5’er paket satın aldı. NETGSM ise 

ihaleye teklif vermedi. İhalenin sona ermesiyle 
birlikte teklifler BTK’nın onayına sunulacak ve 
ihalenin kesin sonucu açıklanacak.
Mobil genişbant elektronik haberleşme 
hizmetlerinin sunumuna yönelik olarak 800, 900, 
1800, 2100 ve 2600 MHz frekans bantlarında 
toplam 390.4 MHz’lik bir frekans kaynağının 
satışının gerçekleştirildiği ihale kapsamında 
toplam 20 adet frekans paketi için satış yapıldı. 
İhale kararının kesinleşmesinin ardından ihaleyi 
kazananlar, IMT hizmetlerini sunmak üzere 14 
yıllığına (30 Nisan 2029) yetkilendirilecekler. 
Şartnameye göre, 4.5G mobil iletişim teknolojisi, 
1 Nisan 2016 itibariyle Türkiye’deki kullanıcılara 
sunulması hedefleniyor. 4.5G’den, teknolojiye 
uygun sim kart ve cihaz kullanıcıları herhangi bir 
ek ücret ödemeden yararlanabilecek.

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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Yeni teknoloji ile son kullanıcılara daha hızlı internet erişimi ve kullanımı 
olanağıı sunacak. Bu teknolojiyle 3G’nin en az 10 katı hızlara ulaşılabilecek. 
Özellikle yüksek veri hızları ve düşük gecikme süreleri sayesinde bilgiye 
erişim hızlanacak. HD kalitesinde ve daha yüksek hızda video, film, dizi ve TV 
izlenebilecek. Mobilde bağlantı hızı 100 Mbps, Wi-Fi’da ise 1 Gbps’ye kadar 
çıkacak. 1 saniyede müzik, fotoğraf ve video indirilebilecek.

Terzioğlu: Kaynağımız hazır  
Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, ihale 
sonrası yaptığı açıklamada lisans bedelleri 
ve teknolojik yatırım için özkaynaklar 
ve  borçlanma ile ilgili her türlü kaynağı  
hazırladıklarını söyledi. 

Öğüt: En ideal blokları aldık  

Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, 
müşteriler için en ideal blokları almaya 
çalıştıklarını söyledi. Öğüt, nakit ödeme 
modelini düşündüklerini belirtti.   

Aslan: Artık adil rekabet var  

Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, ihalenin 
sektörde daha adil rekabet ortamı yaratacağını 
kaydetti. 

“4.5G ihalesi iptal edilmeli”

NETGSM Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, 
yaptığı açıklamada söz konusu ihaleye ait 
şartnamenin hukuka uygun olmadığını savunup 
mahkemeye müracaat ettiklerini bildirdi.

TELKODER: Türkiye’de fiber altyapısı 

4.5G için henüz yeterli değil
Türkiye’deki mevcut fiber altyapısının bu yeni teknolojiye ne 
ölçüde hazır olduğu konusunda açıklama yapan TELKODER 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, 4.5G teknolojisini 
tam anlamıyla kullanabilmek için mevcut fiber altyapısının 
5-6 kat artırılması gerektiğini, mevcut açığın kısa sürede 
kapatılmasının çok zor olduğunu dile getirdi.
4.5G teknolojisi için fiber altyapının olmazsa olmaz 
olduğunu belirten Arıak, 4.5G ile ortaya çıkacak olan büyük 
kapasitenin taşınabilmesi için her baz istasyonunun fiber 
ile merkez santrallere bağlanması gerektiğini, yeni ihale 
ile hali hazırda 65000 civarında olan baz istasyonu sayısının 
çok daha artacağını, bu sebeple fiber şebekelerin hızla 
yaygınlaştırılmasının şart olduğunu söyledi.
Arıak, “4.5G için fiber altyapının tahminen 5-6 kat 
artırılması gerekiyor. BTK raporlarını incelediğimizde son 
beş yılda fiber altyapının yıllık artış hızının yaklaşık  yüzde 
23 olduğunu görüyoruz. Yani beş yılda ancak iki katına 
çıkabilmiş. Aynı artış hızıyla devam edilirse fiber altyapı 
açığının bu kadar kısa sürede kapatılamayacağı açıkça 
görülüyor” değerlendirmesinde bulundu. 
Fiber şebekelerin yaygınlaşması için “Geçiş Hakkı” ve 
“Tesis Paylaşımı” olmak üzere iki yol bulunduğunu belirten 
Arıak, bu iki yolun da henüz Türkiye’de verimli şekilde 
kullanılamadığını söyledi.
4.5G ihale şartnamesinde yer alan kademeli kapsama alanı 
şartına da dikkat çeken Arıak, fiber altyapı kurulmasının 
önündeki engellerin süratle ortadan kaldırılmasıyla sorun 
yaşanmasının önüne geçilmesinin mümkün olabileceğini de 
sözlerine ekledi.

http://www.bilisimdergisi.org/s179

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 17

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
5 

:: 
 E

YL
Ü

L

16 BİLİŞİM AJANDASI


