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Telkoder Başkanlığına Yine Yusuf Ata Arıak Seçildi - I 
 

Yazan: Fusun S.Nebil 05 Aralık 2014, Cuma 
 

Dün Ankara'da Telkoder'in 8.ci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi. Konuyla ilgili genel 
haberimizi dün yayınlamıştık[1]. Bugün size bu toplantıdan bazı ilginç notları iletmek ve 
toplantı sırasında aldığımız video çekimleri de okuyucularımıza sunmak istiyoruz. 

 

 
 

Dün Ankara'da Telkoder'in 8.ci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi. Konuyla ilgili genel 
haberimizi dün yayınlamıştık[1]. Bugün size bu toplantıdan bazı ilginç notları iletmek ve 
toplantı sırasında aldığımız video çekimleri de okuyucularımıza sunmak istiyoruz. 

 
Genel Kurulun açılışında, son yıllardaki alışılmışın dışında olarak sadece AKP değil, MHP ve 
CHP de yer aldı ve konuşma yaptılar. Bunun bir nedeni Yusuf Ata Arıak'ın kişiliği ise, diğer 
nedeni ise AKP adına katılan Binali Yıldırım'ın eskiden beri bu konuda olumlu davranıyor 
olması. 

 
Açılışta, Yusuf Ata Arıak dışında, 3 partiden milletvekilleri ile BTK Başkanı ve Rekabet Kurumu 
Kurul Üyesi konuşma yaptılar. Bu konuşmalarda sektörün durumuna farklı bakışlar vardı. 
Örneğin yıllardır "sektörün rekabet sorunlarına kim bakar" diye tartışılır ki, "Rekabet Kurumu 
mu?", "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu mu?" sorusunu, açılış konuşmalarında epeyce 
canlı bir şekilde gördük. Furbol üzerinden yapılan metaforlar ve benzetmelerle bu tartışma 
tüm konuşmacıların konuşmalarında yer aldı. 

 
Uzun zamandır sektörden ayrı kaldığı için olsa gerek 1 saate yakın konuşan eski Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ise bu tartışma çerçevesinde mi söyledi 
bilinmez "artık sorumlu bir mevkide değilim, bu nedenle korkuya gerek yok, cezalandırma 
yapamam, isteyen istediği gibi konuştu" gibilerinden bir cümle söyledi ve "aba altından sopa 
mı?" şeklinde düşündürttü. 

 
Binali Yıldırım Sektöre Yakınlamış Bir Bakandı, Lütfi Elvan Hala Uzakta 
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Bir yandan da belirtelim; Binali Yıldırım sektöre uzak durmayan bir bakan olmuştu. 2005'de 
BTK Başkanlığına gelen Tayfun Acarer bir moderatör gibi davranarak, sektörle, bakanı 
yakınlaştırmıştı. Gerçi bu yakınlaşmanın bir işe yarayıp, yaramadığı tartışmalı. Çünkü 
serbestleşmenin 10cu yılına geldik ve Türk Telekom'un özelleştirilmesi de gelecek yıl 10cu 
yaşına basacak ama hala sektörde belirgin bir Türk Telekom tekel durumu var ve ayrıca BTK 
adına eklediği Bilişim Teknolojileri kelimelerine rağmen bu konuda bir şey yapıyor değil. 

 
 
 
 

Ama geçen yıl Binali Yıldırım'ın İzmir Belediye Başkanlığına adaylığı söz konusu olduğunda, 
gitmesi durumunda daha fazla sıkıntı çekileceği, yeni bir bakanın kolay kolay alışamayacağı 
ve Yıldırım'ın geldiği noktada sıkıntıları anlamaya başladığı gibi düşünceler oluşmuştu. Bunun 
en önemli nedenlerinden birisi de, Yıldırım dönemi UDH Bakanlığının oluşturduğu 300 milyon 
TL'lik ARGE fonuydu. 

 
Ama Yıldırım bakanlıktan ayrıldı, Lütfi Elvan atandı ve beklendiği gibi, Elvan sektöre epeyce 
uzak. Gerçi Yıldırım için de, sektöre yakınlaşma dediğimiz gibi Acarer ile başlamıştı yani 2-3 yıl 
almıştı. Ama sektörü en çok üzen konu; 300 milyon TL'lik fona yapılan başvurular ve bu 
başvurular sonrasında "yakında bir tören yapacağız" şeklinde açıklamalar olmasına rağmen, 
hareketsiz kalınması. 

 
Şimdi konuşmaları ufak notlarımızla birlikte sunalım; 

 
MHP ve CHP; "Gözlemci bilr Değil Seyirci Olabiliyoruz Ancak" Dediler 

 
Muhalefet milletvekilleri aşağıda vereceğimiz Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Çetinkaya'nın 
yaptığı "Futbol" benzetmesinden yola çıkarak kendilerinin telekomünikasyon konusunda 
dışarıda bırakıldıklarını söylediler. Özensoy kendisini "ancak gözlemci" şeklinde nitelerken, 
Aksünger "o bile değil, bize seyirci muamelesi yapılıyor" dedi. Şimdi bu konuşmalara daha 
detaylı bakalım; 

 
MHP Milletvekili Necati Özensoy, nezaket icabı katıldığı genel kurulda kısa bir konuşma yaptı. 
Bu konuşma sırasında, yapılan futbol benzetmesi çerçevesinde, Bu konuşmadan bir bölümü 
aşağıda izleyebilirsiniz. 

 
CHP Milletvekili Erdal Aksünger ise bilişim sektörü içinden geldiği için de olsa gerek, çok şeye 
dokundu ve yaptığı konuşma beğenildi. Aksünger, Binali Yıldırım döneminde iyi kötü bir 
diyalog olduğunu, ama şimdilerde bu diyaloğun kopuk olduğuna işaret etti ve İnternet Erişim 
Birliği konusundaki dayatmacılığı, kendilerine danışılmadığını eleştirdi. 

 
Aksünger, Türkiye'nin hızda dünyada 61ci ve fiyatın yüksek olmasını da eleştirirken, 
teşviklerin de hakkaniyetli dağıtılmadığını söyledi. 

 
Aksünger, Erişim Sağlayıcılar Birliğini eleştirirken, Bakan Elvan'ın İngiltere'deki trafik değişim 
noktasını sanki erişim birliği gibi sunmasını da eleştirdi. 



Aksünger, BTK Başkanı Acarer'in eleştirilere karşı Türkiye'de akıllı telefon sayısının arttığı 
şeklindeki savunmasını da eleştirdi ve bunların ancak % 10 kullanıldığını söyledi. 

 
Aksünger'in eleştirdiği diğer bir konu FATİH projesi oldu. Bu projenin durduğuna, 
dağıtılanların da eskidiğine işaret etti. 
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TELKODER 8. Olağan Genel Kurulu Yapıldı 
 

 
 

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 8. Olağan Genel Kurulu, 
Ankara’da gerçekleştirildi. 

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Rekabet Kurumu Kurul Üyesi 
Murat Çetinkaya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi 
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 
Milliyetçi Hareket  Partisi Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un  katılımı ile  gerçekleştirilen 
genel kurulun açılışın da konuşan TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Geçiş Hakkı 
Yönetmeliği Bakanlık tarafından yayınlandı ama burada tarif edilen uygulama maalesef 
çalışmıyor. Bu Yönetmeliğin kısa zamanda değiştirilmesini ve yaşanan sorunların kısa 
zamanda çözülmesini bekliyoruz” dedi 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım ise yaptığı konuşmada, “Bu sektör dünyada ve ülkemizde de yeni bir alan 
aslında ve gelişimi çok hızlı. Son 10 yıl içerindeki gelişmelere baktığımız zaman o günlerden 
bugünleri tahmin edemiyorduk, gelecek 10 yılı da şimdi benzer şekilde tam göremiyoruz. 
Yaşadıkça öğreniyor, kısacası yanlışlarımızdan görerek ders çıkararak düzenlemeleri 
yapıyoruz, şartlarını kurallarını belirliyoruz. Rekabet sektörden ziyade kurumlar arasında 
yaşanıyor. Bu durum sektörün gelişimini engelliyor. Sadece yasalarla da hallolacak bir konu 
değil. Elektronik haberleşme sektörü tek bir işletmeciye mahkum olmamalı ve vatandaş farklı 
yerlerden hizmet alabilmeli. Vatandaşımız daha kaliteli hizmet alsın, dünyada başka 
insanların aldığı güzel hizmetlerden faydalansın. 11 yıllık görev süremiz boyunca sektördeki 
tüm paydaşlarla birlikte çalıştık. Rekabette ayarı tutturmak lazım. Büyükler ellerindeki gücü 
kötüye kullanmasın, küçükler yok olmasın. Sektör uzlaşma içinde olmalı ki çözüm sağlansın” 
dedi. 

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer de genişbant hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ve Ulusal bir Genişbant Stratejisi 
hazırlanması yönünde çalışmalara da başladıklarını belirterek, “Halihazırda “bilgi teknolojileri 
(IT)”  sektörü  genel  olarak  düzenlemelere  tabi  tutulmamakta.  Bu  durumun,  sektörün 
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gelişiminin ve büyüklüğünün takibinde belirsizlikler meydana getirdiğini ve rekabeti olumsuz 
etkilediğini düşünüyorum. Özellikle sayısal arşiv, sayısal oyun, bilgisayar malzemeleri ve 
yazılım ürünleri gibi bilgi teknolojileri pazarlarının  gelişimi ve  adil bir rekabet  ortamında 
sorunlarının çözümü için; IT sektörününde düzenlemeye tabi tutulmasının gerekli olduğunu 
düşünüyorum. Sektörümüz için son derece önemli olan bir alanda, işletmecilerin bir araya 
geldiği sivil toplum kuruluşu olan TELKODER’in görüşleri bizim için her zaman için önem 
taşımaktadır. Geçmişte yapılan birçok çalışmanın aslında bunun en güzel göstergesi olduğunu 
düşünüyorum. Bu duygu ve düşünceler ile TELKODER’in genel kurulunun başarılı geçmesini 
diliyorum” dedi. 

 
 
 

Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Murat Çetinkaya ise “BTK’nın sabit ses iletişimi konusundaki 
Türk Telekom’un yükümlülüklerini kaldırmasını doğru bulmuyoruz. Sabit haberleşmede 
alternatif işletmecilerin pazar payları hala düşük... Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde 
Kurumun özellikle sabit pazara ilişkin iş yükünün artacağını öngörüyoruz” dedi. Yeni 
yatırımların önünü açacak düzenlemelerin yapılması ve özellikle fiberde alternatif 
operatörlerin önünün açılması gerektiğine vurgu yapan Çetinkaya, “2023 hedefleri odağında 
bu sorunların çözülmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liderliğinde bu 
çalışmaların yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu. 



http://www.computerworld.com.tr/haberler/elektronik-haberlesme-sektoru-son-5-yildir- 
buyumuyor/ 

 

“Elektronik haberleşme sektörü son 5 yıldır büyümüyor” 
 
 
 

 
 

ARALIK 5TH, 2014  COMPUTERWORLD TÜRKİYE HABER0 COMMENTS 
Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü’nde tam rekabetin gelişmesi ve sektördeki şirketlerin 
verimliliklerini artırması için 12 yıldır özveriyle çalışan Serbest Telekomünikasyon 
İşletmecileri Derneği (TELKODER), 8. Olağan Genel Kurulunu’nu 4 Aralık Perşembe günü 
Ankara’da gerçekleştirdi. Elektronik haberleşme sektörünün son 5 yıldır dolar bazında 
büyümediğine dikkat çeken TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, sektörde 16-17 milyar dolar 
civarında bir cironun kendini tekrarladığını ve bu yılki cironun ise 16 milyar doların altına 
düşeceğini belirtti. TELKODER olarak sektörün büyütülmesi için siyaset, kamu, özel sektör ve 
STK’larla birlikte üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

 
“Yeni nesil telekomünikasyon işletmeciliği” alanında sivil toplumun merkezi haline gelen 
TELKODER, 8. Olağan Genel Kurulu’nu; Dernek Başkanı Yusuf Ata Arıak, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Murat Çetinkaya, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve Milliyetçi Hareket 
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Partisi Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un katılımı ile Congresium Ankara (ATO) Ankyra 
Salonu’nda gerçekleştirdi. 

 
Türkiye’de elektronik haberleşme alanında önümüzdeki 3 yılın en önemli konuları ile 
elektronik haberleşme alanında silkinme ve atılım yapılması için yapılması gerekenler gibi 
kritik iki başlığın da tartışıldığı genel kurulda açılış konuşmasını gerçekleştiren TELKODER 
Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türk Telekom Grubu’nda yapılan yönetim değişiklikleri, fiber altyapı, 
OTT ve elektronik haberleşme sektörünün beklendiği gibi gelişmemesi konularında 
görüşlerini aktardı. 

 
Türk Telekom Grubu’ndaki yeni yapılanmanın rekabet ihlallerine yol açacağı yönünde ciddi 
endişeleri bulunduğunu belirten Yusuf Ata Arıak, “Rekabet Kurumu’nun ve BTK’nın bu 
konuyu ciddi olarak ele alması gerektiğine dikkat çekti. 

 
Fiber altyapının güçlenmesi için ise ’Geçiş Hakkı’’ ve ‘’Tesis Paylaşımı’’nın çok büyük önem 
taşıdığını vurgulayan Arıak, “Geçiş Hakkı Yönetmeliği Bakanlık tarafından yayınlandı ama 
burada tarif edilen uygulama maalesef çalışmıyor. Bu Yönetmeliğin kısa zamanda 
değiştirilmesini ve yaşanan sorunların kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz” dedi. OTT 
konusuna da değinen Arıak, yükümlülüklerini yerine getiren firmaların, vergi vermeyen ve 
TİB’e sorumluluğu bulunmayan Google, Facebook, Skype gibi uluslararası firmalar karşısında 
aşırı vergi, aşırı denetim altında kalmaması gerektiğini belirtti. 

 
Elektronik ve haberleşme sektörünün son 5 yıla bakıldığında dolar bazında büyümediğini ve 
16-17 milyar dolar civarında bir cironun sektörde kendini tekrarladığını vurgulayan Arıak, bu 
yılki cironun ise 16 milyar doların altına düşeceğini ve siyaset, kamu, özel sektör, STK’larla 
birlikte sektörün büyütülmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını da söyledi. 

 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım; “Bu sektör dünyada ve ülkemizde de yeni bir alan aslında ve gelişimi çok hızlı. 
Son 10 yıl içerindeki gelişmelere baktığımız zaman o günlerden bugünleri tahmin 
edemiyorduk, gelecek 10 yılı da şimdi benzer şekilde tam göremiyoruz. Yaşadıkça öğreniyor, 
kısacası yanlışlarımızdan görerek ders çıkararak düzenlemeleri yapıyoruz, şartlarını kurallarını 
belirliyoruz. Rekabet sektörden ziyade kurumlar arasında yaşanıyor. Bu durum sektörün 
gelişimini engelliyor. Sadece yasalarla da hallolacak bir konu değil. Elektronik haberleşme 
sektörü tek bir işletmeciye mahkum olmamalı ve vatandaş farklı yerlerden hizmet alabilmeli. 
Vatandaşımız daha kaliteli hizmet alsın, dünyada başka insanların aldığı güzel hizmetlerden 
faydalansın. 11 yıllık görev süremiz boyunca sektördeki tüm paydaşlarla birlikte çalıştık. 
Rekabette ayarı tutturmak lazım. Büyükler ellerindeki gücü kötüye kullanmasın, küçükler yok 
olmasın. Sektör uzlaşma içinde olmalı ki çözüm sağlansın” dedi. 



Binali Yıldırım, TELKODER’e çalışmaları için teşekkür ederek 8. Olağan Genel Kurulu’nun 
başarılı geçmesini diledi. 

 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer de genişbant hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ve Ulusal bir Genişbant Stratejisi 
hazırlanması yönünde çalışmalara da başladıklarını belirterek, “Halihazırda “bilgi teknolojileri 
(IT)” sektörü genel olarak düzenlemelere tabi tutulmamakta. Bu durumun, sektörün 
gelişiminin ve büyüklüğünün takibinde belirsizlikler meydana getirdiğini ve rekabeti olumsuz 
etkilediğini düşünüyorum. Özellikle sayısal arşiv, sayısal oyun, bilgisayar malzemeleri ve 
yazılım ürünleri gibi bilgi teknolojileri pazarlarının gelişimi ve adil bir rekabet ortamında 
sorunlarının çözümü için; IT sektörününde düzenlemeye tabi tutulmasının gerekli olduğunu 
düşünüyorum. Sektörümüz için son derece önemli olan bir alanda, işletmecilerin bir araya 
geldiği sivil toplum kuruluşu olan TELKODER’in görüşleri bizim için her zaman için önem 
taşımaktadır. Geçmişte yapılan birçok çalışmanın aslında bunun en güzel göstergesi olduğunu 
düşünüyorum. Bu duygu ve düşünceler ile TELKODER’in genel kurulunun başarılı geçmesini 
diliyorum” dedi. 

 
Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Murat Çetinkaya ise “BTK’nın sabit ses iletişimi konusundaki 
Türk Telekom’un yükümlülüklerini kaldırmasını doğru bulmuyoruz. Sabit haberleşmede 
alternatif işletmecilerin pazar payları hala düşük… Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde 
Kurumun özellikle sabit pazara ilişkin iş yükünün artacağını öngörüyoruz” dedi. Yeni 
yatırımların önünü açacak düzenlemelerin yapılması ve özellikle fiberde alternatif 
operatörlerin önünün açılması gerektiğine vurgu yapan Çetinkaya, “2023 hedefleri odağında 
bu sorunların çözülmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liderliğinde bu 
çalışmaların yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu. 
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TELKODER genel kurulu gerçekleştirildi 
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TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak: “Elektronik haberleşme sektörü son 5 yıldır 
büyümüyor, sektör cirosu bu yıl 16 milyar doların altına düşecek” 

 
 
 

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 8. Olağan Genel Kurulunu’nu 4 
Aralık Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirdi. Elektronik haberleşme sektörünün son 5 
yıldır dolar bazında büyümediğine dikkat çeken TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, sektörde 
16-17 milyar dolar civarında bir cironun kendini tekrarladığını ve bu yılki cironun ise 16 milyar 
doların altına düşeceğini belirtti. TELKODER olarak sektörün büyütülmesi için siyaset, kamu, 
özel sektör ve STK’larla birlikte üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

 
“Yeni nesil telekomünikasyon işletmeciliği” alanında sivil toplumun merkezi haline gelen 
TELKODER, 8. Olağan Genel Kurulu’nu; Dernek Başkanı Yusuf Ata Arıak, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Murat Çetinkaya, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP 
İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un katılımı ile 
Congresium Ankara (ATO) Ankyra Salonu’nda gerçekleştirdi. 

 
Türk Telekom Grubu’ndaki yeni yapılanmanın rekabet ihlallerine yol açacağı yönünde ciddi 
endişeleri bulunduğunu belirten Yusuf Ata Arıak, “Rekabet Kurumu’nun ve BTK’nın bu 
konuyu ciddi olarak ele alması gerektiğine dikkat çekti. 

 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski bakanı, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım; “Bu 
sektör dünyada ve ülkemizde de yeni bir alan aslında ve gelişimi çok hızlı. Son 10 yıl 
içerindeki gelişmelere baktığımız zaman o günlerden bugünleri tahmin edemiyorduk, gelecek 
10 yılı da şimdi benzer şekilde tam göremiyoruz. Yaşadıkça öğreniyor, kısacası 
yanlışlarımızdan görerek ders çıkararak düzenlemeleri yapıyoruz, şartlarını kurallarını 
belirliyoruz. Rekabet sektörden ziyade kurumlar arasında yaşanıyor. Bu durum sektörün 
gelişimini engelliyor. Sadece yasalarla da hallolacak bir konu değil. Elektronik haberleşme 
sektörü tek bir işletmeciye mahkum olmamalı ve vatandaş farklı yerlerden hizmet alabilmeli. 
Vatandaşımız daha kaliteli hizmet alsın, dünyada başka insanların aldığı güzel hizmetlerden 
faydalansın. 11 yıllık görev süremiz boyunca sektördeki tüm paydaşlarla birlikte çalıştık. 
Rekabette ayarı tutturmak lazım. Büyükler ellerindeki gücü kötüye kullanmasın, küçükler yok 
olmasın. Sektör uzlaşma içinde olmalı ki çözüm sağlansın” dedi. 

http://www.techinside.com/telkoder-genel-kurulu-gerceklestirildi/
http://www.techinside.com/author/info_hm/
http://www.techinside.com/gundem/
http://www.techinside.com/video/


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer de genişbant hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ve Ulusal bir Genişbant Stratejisi 
hazırlanması yönünde çalışmalara da başladıklarını belirterek, “Halihazırda “bilgi teknolojileri 
(IT)” sektörü genel olarak düzenlemelere tabi tutulmamakta. Bu durumun, sektörün 
gelişiminin ve büyüklüğünün takibinde belirsizlikler meydana getirdiğini ve rekabeti olumsuz 
etkilediğini düşünüyorum. Özellikle sayısal arşiv, sayısal oyun, bilgisayar malzemeleri ve 
yazılım ürünleri gibi bilgi teknolojileri pazarlarının gelişimi ve adil bir rekabet ortamında 
sorunlarının çözümü için; BT sektörününde düzenlemeye tabi tutulmasının gerekli olduğunu 
düşünüyorum. Sektörümüz için son derece önemli olan bir alanda, işletmecilerin bir araya 
geldiği sivil toplum kuruluşu olan TELKODER’in görüşleri bizim için her zaman için önem 
taşımaktadır. Geçmişte yapılan birçok çalışmanın aslında bunun en güzel göstergesi olduğunu 
düşünüyorum. Bu duygu ve düşünceler ile TELKODER’in genel kurulunun başarılı geçmesini 
diliyorum” dedi. 

 
Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Murat Çetinkaya ise “BTK’nın sabit ses iletişimi konusundaki 
Türk Telekom’un yükümlülüklerini kaldırmasını doğru bulmuyoruz. Sabit haberleşmede 
alternatif işletmecilerin pazar payları hala düşük… Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde 
Kurumun özellikle sabit pazara ilişkin iş yükünün artacağını öngörüyoruz” dedi. Yeni 
yatırımların önünü açacak düzenlemelerin yapılması ve özellikle fiberde alternatif 
operatörlerin önünün açılması gerektiğine vurgu yapan Çetinkaya, “2023 hedefleri odağında 
bu sorunların çözülmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liderliğinde bu 
çalışmaların yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu. 



http://www.korhaber.com/haber/TELKODER-Yusuf-Ata-Ariak-la-devam-dedi/192969 
 

TELKODER, 'Yusuf Ata Arıak'la devam' dedi 
 
 

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 8. Olağan Genel Kurulunu’nu 4 
Aralık Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirdi. 

 
KORHABER-ÖZEL- “Yeni nesil telekomünikasyon işletmeciliği” alanında sivil toplumun merkezi 
haline gelen TELKODER, 8. Olağan Genel Kurulu’nu; Dernek Başkanı Yusuf Ata Arıak, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Murat 
Çetinkaya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir 
Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un katılımı ile Congresium Ankara 
(ATO) Ankyra Salonu’nda gerçekleştirdi. 

 
Türkiye’de elektronik haberleşme alanında önümüzdeki 3 yılın en önemli konuları ile 

elektronik haberleşme alanında silkinme ve atılım yapılması için yapılması gerekenler gibi kritik 
iki başlığın da tartışıldığı genel kurulda açılış konuşmasını gerçekleştiren TELKODER Başkanı 
Yusuf Ata Arıak, Türk Telekom Grubu’nda yapılan yönetim değişiklikleri, fiber altyapı, OTT ve 
elektronik haberleşme sektörünün beklendiği gibi gelişmemesi konularında görüşlerini aktardı. 

 
Türk Telekom Grubu’ndaki yeni yapılanmanın rekabet ihlallerine yol açacağı yönünde ciddi 

endişeleri bulunduğunu belirten Yusuf Ata Arıak, “Rekabet Kurumu’nun ve BTK’nın bu konuyu 
ciddi olarak ele alması gerektiğine dikkat çekti. 

 
Fiber altyapının güçlenmesi için ise ’Geçiş Hakkı’’ ve ‘’Tesis Paylaşımı’’nın çok büyük önem 

taşıdığını vurgulayan Arıak, “Geçiş Hakkı Yönetmeliği Bakanlık tarafından yayınlandı ama 
burada tarif edilen uygulama maalesef çalışmıyor. Bu Yönetmeliğin kısa zamanda 
değiştirilmesini ve yaşanan sorunların kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz” dedi. OTT 
konusuna da değinen Arıak, yükümlülüklerini yerine getiren firmaların, vergi vermeyen ve 
TİB’e sorumluluğu bulunmayan Google, Facebook, Skype gibi uluslararası firmalar karşısında 
aşırı vergi, aşırı denetim altında kalmaması gerektiğini belirtti. 

http://www.korhaber.com/haber/TELKODER-Yusuf-Ata-Ariak-la-devam-dedi/192969


 

 
 

Elektronik ve haberleşme sektörünün son 5 yıla bakıldığında dolar bazında büyümediğini ve 
16-17 milyar dolar civarında bir cironun sektörde kendini tekrarladığını vurgulayan Arıak, bu 
yılki cironun ise 16 milyar doların altına düşeceğini ve siyaset, kamu, özel sektör, STK’larla 
birlikte sektörün büyütülmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını da söyledi. 

 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili 

Binali Yıldırım; “Bu sektör dünyada ve ülkemizde de yeni bir alan aslında ve gelişimi çok hızlı. 
Son 10 yıl içerindeki gelişmelere baktığımız zaman o günlerden bugünleri tahmin 
edemiyorduk, gelecek 10 yılı da şimdi benzer şekilde tam göremiyoruz. Yaşadıkça öğreniyor, 
kısacası yanlışlarımızdan görerek ders çıkararak düzenlemeleri yapıyoruz, şartlarını kurallarını 
belirliyoruz. Rekabet sektörden ziyade kurumlar arasında yaşanıyor. Bu durum sektörün 
gelişimini engelliyor. Sadece yasalarla da hallolacak bir konu değil. Elektronik haberleşme 
sektörü tek bir işletmeciye mahkum olmamalı ve vatandaş farklı yerlerden hizmet alabilmeli. 
Vatandaşımız daha kaliteli hizmet alsın, dünyada başka insanların aldığı güzel hizmetlerden 
faydalansın. 11 yıllık görev süremiz boyunca sektördeki tüm paydaşlarla birlikte çalıştık. 
Rekabette ayarı tutturmak lazım. Büyükler ellerindeki gücü kötüye kullanmasın, küçükler yok 
olmasın. Sektör uzlaşma içinde olmalı ki çözüm sağlansın” dedi. 

 
Binali Yıldırım, TELKODER’e çalışmaları için teşekkür ederek 8. Olağan Genel Kurulu’nun 

başarılı geçmesini diledi. 
 

11 yıllık bakanlığı süresince sektörde çok ciddi atılımlar gerçekleştirildiğini kaydeden eski 
Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Türk Telekom (TT) özelleştirmesinin Türkiye’nin bugüne kadarki en 
başarılı özelleştirmeleri arasında yer aldığını savundu. TT’un hakim varlığını sürdürdüğü, 
rekabeti engellediği, altyapısını diğer işletmecilere açmadığı şeklindeki eleştirilere 
katılmadığını söyleyen Binali Yıldırım, kendilerinin gerekli yasal düzenlemeleri yaptıklarını 
ancak uygulamada engellerle karşılaşıldığını söyledi. 



Düzenleyici Kurullar arasındaki rekabetin, sektöre hakim olma mücadelesinin cissi sorunların 
başında geldiğini ifade eden Yıldırım şöyle konuştu: 

 
“Biz yasaları çıkarttık fakat uygulamada birileri engeller çıkartıyor. Belediyeler kimi zaman 
siyasi hesaplarla, kimi zaman oy hesaplarıyla engel çıkartıyor. Bürokraside sıkıntılar olabiliyor. 
Burada yapılan yanlışların cezasız kalmaması lazım. Biz siyasetçiler olarak dört yılda bir 
hesabımızı halka veriyoruz. Ama bazıları hiç hesap vermiyor. Burada hesabı soracak olan, 
cezayı verecek olan kurumsa yargı. Ancak bugün Türkiye’nin en bitmiş kurumlarının başında 
yargı geliyor. Yüksek yargıda suçüstü yapılan bir yargıca bile ceza vermediler.” 

 
Binali Yıldırım daha sonra şunları söyledi: 

 
"Bu sektörün tabiatından kaynaklanıyor. Yanlışlarımızdan öğrenerek sektörün alt yapısını 
oluşturuyoruz. İlkokul yıllarında mum ışığında derslerimi yapardım. Şimdi torunum diyor ki, 
'iPad'i niye kullanmadın?' 'Kızım şarj cihazını bulamadım, onun için' diyorum. Türkiye, çok 
büyük değişim yaşadı. Anlaşmazlıklar mutlaka olur ama hepimizin amacının aynı olduğunu 
düşünüyorum; Vatandaşlarımız daha kaliteli hizmet alsın. Başka ülkelerin insanları hangi 
imkanlardan yararlanıyorsa, burada da yararlanılsın." 

 
Bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 2023'e ilişkin 160 milyar dolarlık hedefi olduğunu 
hatırlatan Yıldırım, "'Böyle şey olmaz' diyorlar. 160 milyar doların üzerine çıkacağız. O gün 
gelir, sağ olursak konuşuruz. Türkiye bilişimle kalkınacak. Başka ülkelerin petrolle, doğalgazla 
yaptığını biz bilişimle yapacağız. Genç ve dinamik insan beyinlerimiz var. Alın teri, yerini akıl 
terine bırakıyor. (bu kapsamda) Ar-Ge'ye daha fazla önem vermemiz lazım" ifadesini kullandı. 

 
İzinsiz dinlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Dinlemelerin nasıl yapılacağı 
konusu yasalarla belirlenmiş ama çılgınlığın yasası henüz icat edilmedi. Yasalar var ancak 
çılgınlığın tarifi yok ki... Müeyyideler de işlemeyince, o zaman bu sorunlarla karşı karşıya 
kalıyoruz. Bunlar bizim için ders alacağımız yanlışlardır. Bedeli büyük... Büyük bedel ödüyoruz 
ama bunları da düzelteceğiz. Kendi göbeğimizi yine kendimiz keseceğiz" şeklinde konuştu. 

 
CHP adına konuşan Genel Başkan Bilişimden Sorumlu Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Erdal 

Aksünger ise 25 yıldır sektörün içinde olduğunu dile getirerek, Türk Telekom özelleştirmesinin 
yanlış olduğunu, Arapların TT’un tekel konumunu ve devletin tüm olanaklarını kullandıklarını 
öne sürdü. 

 
Aksünger, telefon dinlemeleri konusunda yıllarca öneriler getirdiklerini, TBMM’de konuyu 
sürekli vurguladıklarını ancak hükümetin söylenenlere itibar etmediğini belirterek “Şimdi bizim 
dediğimiz noktaya geldiler. Fakat bu kez de dinlemeleri, özgürlükleri kısıtlamanın gerekçesine 
dönüştürdüler” diye konuştu. 

 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer de genişbant hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ve Ulusal bir Genişbant Stratejisi 
hazırlanması yönünde çalışmalara da başladıklarını belirterek, “Halihazırda “bilgi teknolojileri 



(IT)” sektörü genel olarak düzenlemelere tabi tutulmamakta. Bu durumun, sektörün 
gelişiminin ve büyüklüğünün takibinde belirsizlikler meydana getirdiğini ve rekabeti olumsuz 
etkilediğini düşünüyorum. Özellikle sayısal arşiv, sayısal oyun, bilgisayar malzemeleri ve 
yazılım ürünleri gibi bilgi teknolojileri pazarlarının gelişimi ve adil bir rekabet ortamında 
sorunlarının çözümü için; IT sektörününde düzenlemeye tabi tutulmasının gerekli olduğunu 
düşünüyorum. Sektörümüz için son derece önemli olan bir alanda, işletmecilerin bir araya 
geldiği sivil toplum kuruluşu olan TELKODER’in görüşleri bizim için her zaman için önem 
taşımaktadır. Geçmişte yapılan birçok çalışmanın aslında bunun en güzel göstergesi olduğunu 
düşünüyorum. Bu duygu ve düşünceler ile TELKODER’in genel kurulunun başarılı geçmesini 
diliyorum” dedi. 

 
Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Murat Çetinkaya ise “BTK’nın sabit ses iletişimi konusundaki 

Türk Telekom’un yükümlülüklerini kaldırmasını doğru bulmuyoruz. Sabit haberleşmede 
alternatif işletmecilerin pazar payları hala düşük… Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde 
Kurumun özellikle sabit pazara ilişkin iş yükünün artacağını öngörüyoruz” dedi. Yeni 
yatırımların önünü açacak düzenlemelerin yapılması ve özellikle fiberde alternatif 
operatörlerin önünün açılması gerektiğine vurgu yapan Çetinkaya, “2023 hedefleri odağında 
bu sorunların çözülmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liderliğinde bu 
çalışmaların yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu. 

 
Daha sonra yapılan Genel Kurul'da ESER Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak 
yeniden TELKODER Başkanlığına seçildi. 



 
 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=%CB%3F%DC6% 
E7&gnosif=%C88%D41%E7%95%E7%9E7Y4i%242%B2GHe%AAd 

 
 
 

 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=%CB%3F%DC6%E7&amp;gnosif=%C88%D41%E7%95%E7%9E7Y4i%242%B2GHe%AAd
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=%CB%3F%DC6%E7&amp;gnosif=%C88%D41%E7%95%E7%9E7Y4i%242%B2GHe%AAd


http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=48487 
 

Yusuf Ata Arıak: Elektronik Haberleşme Sektörü Son 5 Yıldır Büyümüyor, 
Sektör Cirosu Bu Yıl 16 milyar $'ın Altına Düşecek 

 

Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü’nde tam rekabetin gelişmesi ve sektördeki şirketlerin 
verimliliklerini artırması için 12 yıldır özveriyle çalışan Serbest Telekomünikasyon 
İşletmecileri Derneği (TELKODER), 8. Olağan Genel Kurulunu’nu 4 Aralık Perşembe günü 
Ankara’da gerçekleştirdi. Elektronik haberleşme sektörünün son 5 yıldır dolar bazında 
büyümediğine dikkat çeken TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, sektörde 16-17 milyar dolar 
civarında bir cironun kendini tekrarladığını ve bu yılki cironun ise 16 milyar doların altına 
düşeceğini belirtti. TELKODER olarak sektörün büyütülmesi için siyaset, kamu, özel sektör ve 
STK’larla birlikte üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

 

Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü’nde tam rekabetin gelişmesi ve sektördeki şirketlerin 
verimliliklerini artırması için 12 yıldır çalışan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği 
(TELKODER), 8. Olağan Genel Kurulunu’nu 4 Aralık Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirdi. 
Elektronik haberleşme sektörünün son 5 yıldır dolar bazında büyümediğine dikkat çeken 
TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, sektörde 16-17 milyar dolar civarında bir cironun kendini 
tekrarladığını ve bu yılki cironun ise 16 milyar doların altına düşeceğini belirtti. TELKODER 
olarak sektörün büyütülmesi için siyaset, kamu, özel sektör ve STK’larla birlikte üstlerine 
düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

 

“Yeni nesil telekomünikasyon işletmeciliği" alanında sivil toplumun merkezi haline gelen 
TELKODER, 

 

8. Olağan Genel Kurulu’nu; Dernek Başkanı Yusuf Ata Arıak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Murat Çetinkaya, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Binali 
Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve Milliyetçi Hareket Partisi 
Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un katılımı ile Congresium Ankara (ATO) Ankyra Salonu’nda 
gerçekleştirdi. 

 

Bütün siyasi partilerden temsilcilerin katıldığı toplantı sırasında, herkes kendi görüşü 
çerçevesinde telekom sektörünü değerlendirdi ve bu da bazı heyecanlı konuşmalara ve 
cevaplamalara neden oldu.  Bunları video halinde yarın okuyucularımızın dikkatlerine 
sunacağız. 

 

Türkiye’de elektronik haberleşme alanında önümüzdeki 3 yılın en önemli konuları ile 
elektronik haberleşme alanında silkinme ve atılım yapılması için yapılması gerekenler gibi 
kritik iki başlığın da tartışıldığı genel kurulda açılış konuşmasını gerçekleştiren TELKODER 
Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türk Telekom Grubu’nda yapılan yönetim değişiklikleri, fiber altyapı, 
OTT ve elektronik haberleşme sektörünün beklendiği gibi gelişmemesi konularında 
görüşlerini aktardı. 

 
 
 

Türk Telekom Grubu’ndaki yeni yapılanmanın rekabet ihlallerine yol açacağı yönünde ciddi 
endişeleri bulunduğunu belirten Yusuf Ata Arıak, “Rekabet Kurumu’nun ve BTK’nın bu 
konuyu ciddi olarak ele alması gerektiğine dikkat çekti. 

http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=48487


 
Fiber altyapının güçlenmesi için ise ’Geçiş Hakkı’’ ve ‘’Tesis Paylaşımı’’nın çok büyük önem 
taşıdığını vurgulayan Arıak, “Geçiş Hakkı Yönetmeliği Bakanlık tarafından yayınlandı ama 
burada tarif edilen uygulama maalesef çalışmıyor. Bu Yönetmeliğin kısa zamanda 
değiştirilmesini ve yaşanan sorunların kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz” dedi. OTT 
konusuna da değinen Arıak, yükümlülüklerini yerine getiren firmaların, vergi vermeyen ve 
TİB’e sorumluluğu bulunmayan Google, Facebook, Skype gibi uluslararası firmalar karşısında 
aşırı vergi, aşırı denetim altında kalmaması gerektiğini belirtti. 

 

Elektronik ve haberleşme sektörünün son 5 yıla bakıldığında dolar bazında büyümediğini ve 
16-17 milyar dolar civarında bir cironun sektörde kendini tekrarladığını vurgulayan Arıak, bu 
yılki cironun ise 16 milyar doların altına düşeceğini ve siyaset, kamu, özel sektör, STK’larla 
birlikte sektörün büyütülmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını da söyledi. 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım; “Bu sektör dünyada ve ülkemizde de yeni bir alan aslında ve gelişimi çok hızlı. 
Son 10 yıl içerindeki gelişmelere baktığımız zaman o günlerden bugünleri tahmin 
edemiyorduk, gelecek 10 yılı da şimdi benzer şekilde tam göremiyoruz. Yaşadıkça öğreniyor, 
kısacası yanlışlarımızdan görerek ders çıkararak düzenlemeleri yapıyoruz, şartlarını kurallarını 
belirliyoruz. Rekabet sektörden ziyade kurumlar arasında yaşanıyor. Bu durum sektörün 
gelişimini engelliyor. Sadece yasalarla da hallolacak bir konu değil. Elektronik haberleşme 
sektörü tek bir işletmeciye mahkum olmamalı ve vatandaş farklı yerlerden hizmet alabilmeli. 
Vatandaşımız daha kaliteli hizmet alsın, dünyada başka insanların aldığı güzel hizmetlerden 
faydalansın. 11 yıllık görev süremiz boyunca sektördeki tüm paydaşlarla birlikte çalıştık. 
Rekabette ayarı tutturmak lazım. Büyükler ellerindeki gücü kötüye kullanmasın, küçükler yok 
olmasın. Sektör uzlaşma içinde olmalı ki çözüm sağlansın” dedi. 

 

Binali Yıldırım, TELKODER’e çalışmaları için teşekkür ederek 8. Olağan Genel Kurulu’nun 
başarılı geçmesini diledi. 

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer de genişbant hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ve Ulusal bir Genişbant Stratejisi 
hazırlanması yönünde çalışmalara da başladıklarını belirterek, “Halihazırda “bilgi teknolojileri 
(IT)” sektörü genel olarak düzenlemelere tabi tutulmamakta. Bu durumun, sektörün 
gelişiminin ve büyüklüğünün takibinde belirsizlikler meydana getirdiğini ve rekabeti olumsuz 
etkilediğini düşünüyorum. Özellikle sayısal arşiv, sayısal oyun, bilgisayar malzemeleri ve 
yazılım ürünleri gibi bilgi teknolojileri pazarlarının  gelişimi ve  adil bir rekabet  ortamında 
sorunlarının çözümü için; IT sektörününde düzenlemeye tabi tutulmasının gerekli olduğunu 
düşünüyorum. Sektörümüz için son derece önemli olan bir alanda, işletmecilerin bir araya 
geldiği sivil toplum kuruluşu olan TELKODER’in görüşleri bizim için her zaman için önem 
taşımaktadır. Geçmişte yapılan birçok çalışmanın aslında bunun en güzel göstergesi olduğunu 
düşünüyorum. Bu duygu ve düşünceler ile TELKODER’in genel kurulunun başarılı geçmesini 
diliyorum” dedi. 

 
 
 

Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Murat Çetinkaya ise “BTK’nın sabit ses iletişimi konusundaki 
Türk Telekom’un yükümlülüklerini kaldırmasını doğru bulmuyoruz. Sabit haberleşmede 
alternatif işletmecilerin pazar payları hala düşük... Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde 



Kurumun özellikle sabit pazara ilişkin iş yükünün artacağını öngörüyoruz” dedi. Yeni 
yatırımların önünü açacak düzenlemelerin yapılması ve özellikle fiberde alternatif 
operatörlerin önünün açılması gerektiğine vurgu yapan Çetinkaya, “2023 hedefleri odağında 
bu sorunların çözülmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liderliğinde bu 
çalışmaların yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu. 



http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=% 
CB%3F%DC6%E7&gnosif=%C88%D41%E7%95%E1%9A%3BS3m%3D2%B2G%0 
34W%97%01 

 
 
 
 

 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=%CB%3F%DC6%E7&amp;gnosif=%C88%D41%E7%95%E1%9A%3BS3m%3D2%B2G%034W%97%01
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http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=%CB%3F%DC6%E7&amp;gnosif=%C88%D41%E7%95%E1%9A%3BS3m%3D2%B2G%034W%97%01


http://www.technologic.com.tr/telkoderde-baskan-ariak-guven- 
tazeledi/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fee 
d%3A+technologictr+%28TechnoLogic%29 

 

TELKODER’de Başkan Arıak güven tazeledi 
 

Yusuf Ata Arıak’ın tekrar başkan seçildiği TELKODER’in 8. Olağan Genel Kurulu’nda, derneğin 
2014-2016 döneminde görev yapacak olan yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu da oy 
birliğiyle belirlendi. 

 
12 yıldır Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü’nde tam rekabetin gelişmesi ve sektördeki 
şirketlerin verimliliklerini artırması için hizmet veren Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri 
Derneği’nin (TELKODER), 8. Olağan Genel Kurulu’nda, Yusuf Ata Arıak tekrar başkan 
seçilirken, 2014-2016 döneminde görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 
da oy birliğiyle belirlendi. 

 
TELKODER’in yeni dönemi hakkında Başkan Yusuf Ata Arıak, “Yeni nesil telekomünikasyon 
işletmeciliği alanında sivil toplumun merkezi haline gelen TELKODER’in yeni döneminde, 
üstlendiğimiz sorumluluğun bilincinde olarak, Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün 
önünün açılması, rekabetin artması ve tüketicilerin rekabetin getireceği faydalardan daha 
fazla yararlanabilmesi için faaliyetlerimizi daha da arttırarak sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki 
2014-2016 dönemi, sektörde geleceğe yönelik önemli olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir 
süreç olacak.” dedi. 

 
İki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen TELKODER Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 
üyeleri: 

 
Yönetim Kurulu/Asil Üyeler: Yusuf Ata Arıak-Başkan, M. Tanju Erkoç Başkan-Vekili, M. Rifat 
Bayatlıoğlu-Sayman Üye, Melih Özgüç-Üye, Halil Nadir Teberci-Üye. 

 
Yedek Üyeler: Cenk Keylan, İlyas Turgut, Hüseyin Çağlar, Meltem Anayaroğlu, Çağatay 
Kalkanoğlu. 

 
Denetleme Kurulu-Asil Üyeler: Fazıl Esen-Başkan, Cemal Kandemir, Cihan Nazmi Bıyıklı. 

Yedek Üyeler: B. Kübra İpekişleyen, Oktay Demir, Hüseyin Çizmecioğlu 
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