
Değerli Arıköy’lü üyelerimiz, 

Arıköy Site İşletme Kooperatifi olarak tıpkı diğer alt yapı çalışmalarını tamamladığımız yada 
sürdürdüğümüz gibi  hızlı internet altyapısı (Fiber optik hat)  konusunda yapılan altyapı çalışmalarının 
%95 lik kısmını tamamlayıp hızla devreye soktuk. Geriye kalan %5 lik kısmı ise çok kısa zamanda 
tamamlanacaktır. Bu konuda yapılan yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla birtakım yanlış anlama ve 
düşüncelerin olduğu görülmektedir. Konuya bir kez daha açıklık getirmek amacıyla sizlere yapılacak 
işlemleri açıklamak gereğini duyduk. Evinize fiberoptik hattın gelmesi işlemi 4 aşamada 
tamamlanmaktadır.  

1. Fiberoptik kablonun temin edilmesi, 
2. Temin edilen kablonun evinizin içine kadar getirilmesi 
3. Eve gelen kablonun ucuna Fiber optik Modem bağlanması 
4. Evinizdeki internet hattınızın Fiberoptik hatta nakil işlemi için bağlı olduğunuz internet 

sağlayısı ile görüşüp hattınızın aktif hale getirilmesi  

 

1. Fiberoptik kablonun temin edilmesi, (ÜCRETSİZ) 

Hızlı internet bağlatabilmek için gerekli olan Fiberoptik kablo sitemiz içinde yeralan TÜRK TELEKOM 
binasından temin edilebilmektedir. Bunun için TÜRK TELEKOM  binasına gidip adresinizi kayıt 
ettirmeniz gerekmektedir.   TÜRK TELEKOM elemanları sırasına göre  size gelip istediğiniz noktaya 
kadar olan bağlantı için kaç m‘lik kablo gerektiğini keşif ederek bedava olarak kabloyu size 
vermektedir. Kablonun uzunluğu; sizin bağlı olduğunuz kutuya uzaklığınız ve evinizin içinde hangi 
noktaya kadar gideceği uzaklığın  toplamı kadar olacaktır. Evin içinde de bir miktar pay bırakılmaktadır.  

 

2. Temin edilen kablonun evinizin içine kadar getirilmesi (ÜCRETLİ) 

Üyelerimizin en çok sıkıntı yaşadıkları anlaşılan konu temin edilen kablonun evin içine istedikleri 
noktaya kadar getirilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda yönetim olarak ençok dikkat ettiğimiz 
konu sokak yada kaldırımlarımızın bilinçsiz bir şekilde kazılmadan mevcut altyapımız kullanılarak 
işlemlerin gerçekleştirilmesidir. Bildiğiniz gibi  Arıköy Sitemiz, civardaki altyapısı en iyi sitelerden biridir. 
PTT yazılı kapaklardan  aşağı inerek ek odalar  vasıtası ile yan binalara kadar uzanan kanal sistemlerimiz 
vardır. Temin edilen kablonun evinizin içine kadar getirilmesi işlemlerinin fiberoptik bağlantı 
kutularından evlere kadar bu ek odaları kullanarak gelmesi için bizim alt yapımızı tanıyan ve işlemleri 
temiz ve doğru yapan kişilere veya ustalara gerek vardır. TÜRK TELEKOM bu işlemi üstlenmek 
istememiştir. Bu işlemler doğaldırki evlerin tipine ve sizlerin istediği işlemlere ve altyapıyı ne kadar 
bozup bozmadığınıza bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca hızlı internet hattı için kullanılan Fiber kablo 
bir nevi camdır. Bu kablo 90 derece bükülmemeli yani kavisli bir şekilde evlere girmelidir. Bu işleri 
bilmeyen ustaların yapacağı hatalar sizlerinde hattı  düşük performans ile  kullanmanıza neden 
olacaktır. Yapılan tüm bu işlemler ücret karşılığı olacaktır. Ücret ise yapılan işlemler ile doğru 
orantılıdır. Siz üyelere bu aşamada herhangibir isim telafuz etmek istemiyoruz. Ancak yukarda 
bahsedilen konularda sitemize ve mevcut alt yapılarımıza aynı zamanda çekilen kabloya zarar 
vermeden evinize hattın çekilmesi konusunda istediğiniz usta ile çalışmakta serbestsiniz. Bu arada 
siteye verilecek zarardan sizlerin sorumlu olacağını hatırlatmak isteriz. Bu konuda çalışılabilecek 
ustalar ile ilgili Müdürümüz Sayın Süleyman PARMAKSIZ’dan destek alabilirsiniz.  

 



3. Eve gelen kablonun ucuna fiber optik modem bağlanması (ÜCRETSİZ)  

Fiberoptik kablo evin içinde modeminizin bağlanmasını istediğiniz noktaya kadar geldikten sonra 
tekrar Türk TELEKOM binasından oradaki arkadaşlar yardımıyla yada bağlı olduğunuz internet 
sağlayıcısından telefon ederek nakil işlemi (mevcut internet hattından fiberoptik internet hattına nakil) 
için onay almanız gerekmektedir.  Bu işlemlerde tamamlandıktan sonra TÜRK TELEKOM gelip evinize 
ücretsiz olarak fiberhat çeviricisi ile beraber fiberoptik  modemi takmaktadır.  

 

4. Evinizdeki internet hattınızın Fiberoptik hatta nakil işlemi için bağlı olduğunuz internet 
sağlayısı ile görüşüp hattınızın aktif hale getirilmesi (ÜCRETSİZ)  

Daha sonra bağlı olduğunuz internet sağlayıcısı vasıtasıyla iletişim sağlanıp  eski hattınız iptal edilip 
yeni hattınız yarım saat gibi bir sürede aktif hale gelmektedir.  Eskiden ortalama 24 MBS olan hızınız 
bu modem ile 100 MBS kadar çıkabilecektir. Modem 2.4 GHz ve 5 GHz hızlar için kullanılabilmektedir.  

Evden çalışmanın öneminin arttığı bu günlerde civardaki pekçok sitede bulunmayan Fiber hızlı internet 
hattının sitemizde biran önce hayata geçmesi için çok çalıştık ve TÜRKTELEKOM ile ortaklaşa yaptığımız 
çalışmalar sonucunda bu  hızlı internet altyapısını sitemize kazandırdık. Sitemize daha nice yeni alt 
yapılar kazandırmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğimizi bildirir siz değerli üyelere 
saygılarımızı sunarız.   

 

ARIKÖY SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU  

 

 

 


