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Abdulkadir ŞENER-TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı
Sayın Müsteşarım,
Sayın Başkanım,
Siyasi Partilerimizin Sayın Temsilcileri,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Hepiniz Telkoder’in 9.Olağan Genel Kurulu’na hoşgeldiniz. Biz de hoşbulduk.
Başkanımızın da ilk konuşmasında söylediği gibi aslında Türkiye telekomünikasyon
sektörünün en büyük aktörleri ve sektörün %95’i neredeyse burada. Tabi telekomünikasyon
deyince biz burada daha çok altyapı kısmına daha çok değiniyoruz, vurguluyoruz. Çünkü
önemli bir parçası, kabul etmek lazım. Ancak telekomünikasyon sadece altyapıdan ibaret bir
şey değil. Haberin oluşturulması, haberin kaynağı, içeriğinin oluşturulması, bu içeriğin
taşınması ve hedef kitle aslında bu işin bir parçası ayrılmaz bir zincir. İnsanla başlayan ve
insanla biten doğal bir akış. Biz bu akışın aslında birleştiren tarafıyız. İnsanları birleştiren,
haberleştiren önemli bir kısmıyız. İnsanlar günümüzde, temelde ulaşılabilir olmak ve
istediğine ulaşmak istiyor. Bunu hangi mecradan, ne şekilde, nasıl yaptığıyla da aslında çok
ilgilenmiyor. Bunun aslında fiyatıyla ilgileniyor. Biz her ne kadar işin perde arkasını, altyapısını
güvenliğini, hızını konuşsak da insanlar bunun daha çok nasıl ve ne fiyata olduğuyla
ilgileniyor. Bugün burada yaptığımız, yapmaya çalıştığımız bütün bu çalışmaların temelinde
de insanlara her yerden, her türlü bilgiyi uygun fiyata ulaştırma emeli yer alıyor. Bu işin en
önemli parçası da tabi ki regülasyon tarafı. Bunu yapan oyuncuların her birinin birbiriyle
rekabet içerisindeyken adil bir rekabet içerisinde bunu yapması da yine devletin regülatif
olarak herkese eşit şartlarda rekabet ortamı sağlamasıyla ilgili bir konu. Dolayısıyla bugün
burada hem BTK Başkanımızın hem de Bakanlık yetkililerinde olmasının sebebi aslında bu.
Tabi telekomünikasyon iletişim bu coğrafyada giderek önemini kazanan, önemini artıran bir
konu. Neden? Çünkü bulunduğumuz coğrafya çok hareketli, enerjik bir coğrafya. Etrafımızda
sorunların var olduğu bitmediği ve günümüzde de halen bir savaşın devam ettiği doğusundan
batısına kuzeyinden güneyine bir coğrafyada yaşıyoruz. Telekomünikasyon araçları da aslında
bu savaşın çok önemli bir parçası. Merkezle haberleşemeyen bir uçağın, görüntü alamayan
bir denizaltının, iletişimi kopmuş bir insansız hava aracının hiçbir şey ifade etmediği bir alan
aslında. Ne kadar önemli olduğu aslında 15 Temmuz gecesi bir kez daha ortaya çıktı.
Haberleşmenin iki tarafını da aslında 15 Temmuz gecesi gördük. Darbeyi yapanlar da bunu
kullandı. Darbeye karşı koyanlar da bunu kullandı. O gece Türk Telekom, Türkcell, Vodafone,
Digitürk ve Türksat hedef alındı. Bunun bir sebebi vardı. Çünkü iletişimin kontrol edilmesi
demek; sistemlerin, insanların, hayatların, savaşın kontrol edilmesi demek artık günümüzde.
O yüzden 15 Temmuz gecesi biz iki şehit verdik. O yüzden Türkcell’in, o yüzden Vodafone’un,

o yüzden Digitürk’ün, Türk Telekom’un santralleri ele geçirilmeye çalışıldı. Dolayısıyla
iletişimin ne kadar önemli bir araç ve ne kadar önemli bir alan, sektör olduğu bir kez daha
aslında hatırlatılmış oldu. Biz de bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmek zorunda olan
operatörler olarak bir yandan bu sistemin devamlılığını ve güvenilirliğini sağlamak, bir
yandan da yaptığımız her türlü yatırımın sunduğumuz her türlü hizmetin satın alınabilir ve
güvenilir mecrada olmasını da temin etmek durumunda kalan, bu iki arada iki önemli dengeyi
yönetmek zorunda olan operatörleriz. İşte bu sebepledir ki; bu iletişim mecrasının sürekli faal
olarak tutulmasını sağlamak, yedekliliğini sağlamak, güvenliğini sağlamak önemli bir kısmı da
altyapının maliyetlerinin azaltılması konusu. Bugün bu salondaki herkes dışarı çıktığında iyi
bir rakip aynı zamanda ama oturup konuşmamız gereken de çok önemli konular var. Yıllardır
bir araya gelinememiş konuşulamamış özellikle yatırımların düşürülmesi, iş birliği konusu
bunların en önemli parçası. Görüyoruz ki son bir iki senelik gelişmeler artık bu operatörlerin
kabuğunu kırmasını, ezberleri bozmasını ve konuşulamayan bir çok konuyu masaya yatırıp
konuşmayı zorunlu hale getirdi. Biz de bunun önemli bir parçasıyız. Türksat’ın burada biraz
daha farklı bir yönü var. Hem devlet olması itibariyle, devlet altyapısı devlet hizmetleri
yürütüyor olması sebebiyle; hem de hem uydu hem kablo hem de bilişim olması sebebiyle
biz aslında bu resmin biraz daha büyük bir kısmını görebiliyoruz. Uydu yayını olmadan bir
kablo operatörü olmanın hiçbir anlamı olmuyor. Fiber altyapısına sahip olduğunuz zaman bir
GSM altyapısı işletmenizin ne kadar büyük bir güç haline geldiğini Türkcell örneğinden
görüyoruz veya eksik olduğu zaman ne kadar büyük bir dezavantaja sahip olduğunu
görüyoruz. Dolayısıyla artık operatörlerin işbirliğine gitmeleri altyapıları birbiriyle
paylaşmaları kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Biz de bu konuda son
günlerde zaten basınında yakından takip ettiği operatörler olarak bir araya gelip iş birliği
çabasına girdik. Bu bugün sadece altyapı maliyetlerinin düşürülmesi ve ortak altyapı
yapılması olarak başlamış olabilir ancak benim inancım odur ki ilerleyen süreçlerde bunun da
ötesine giden iş birliği yaparak rekabet etme kapısının açıldığının en önemli göstergelerinden
bir tanesi olacaktır. Biz de işin biraz devlet tarafı olarak bu konuda elimizden gelen her türlü
desteği bu projeye, benzer projelere vereceğimizi söylüyorum. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

