TELKODER - ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE DÜNDEN BÜGÜNE
											
												4 ARALIK 2014

www.telkoder.org.tr

Copyright@ Telkoder 2014

TELKODER
SERBEST TELEKOMÜNiKASYON İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

Elektronik Haberleşme			
Sektöründe Dünden Bugüne
4 Aralık 2014

Copyright@ Telkoder 2014

Copyright@ Telkoder 2014

TELKODER YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUSUF ATA ARIAK’IN
GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMALARI - 2002’DEN BUGÜNE

4 ARALIK 2014 – TELKODER 8. OLAĞAN GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakan,
Değerli Milletvekilleri,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Sayın Başkanı
ve Yöneticileri,
Sektörümüzün Seçkin Temsilcileri,
Değerli Konuklarımız,
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
TELKODER’in 8. Genel Kurul toplantısına katılarak
bizleri onurlandırdınız. Hepiniz hoşgeldiniz. Sizlere
kısaca TELKODER hakkında bilgiler vermek istiyorum.
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
TELKODER, Türkiye’de Telekomünikasyon
Hizmetleri Sektöründe tam rekabet ve serbestleşmenin
gelişmesine
doğrudan
katkıda
bulunmak,
Telekomünikasyon
sektöründe
faaliyet
gösteren
işletmeciler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini
oluşturarak hizmet kalitesi ve verimliliği yükseltmek,
sektörde yer alan şirketlerin güçlenerek dünyaya
açılmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerini
sağlamak amacı ile 26 Haziran 2002 tarihinde
kurulmuştur. TELKODER, yurttaşlarımızın en ileri ve
en ucuz haberleşme olanaklarına kavuşması, ülkemizin
uluslararası arenada büyük bir haberleşme merkezi
olabilmesi için serbestleşme ve rekabeti savunan
işletmecilerin derneğidir.
Kuruluşumuzdan bu yana 12 yıllık yolculuğumuzda paha biçilmez katkıları olan eski/yeni tüm arkadaşlarımıza
teşekkür ederiz. Hiç kolay olmayan, her anında yoğun emek harcadığımız bir 12 yıl yaşadık. Bu sayede
TELKODER , “yeni nesil telekomünikasyon işletmeciliği” alanında sivil toplumun merkezi haline geldi.
Hepinizin bildiği gibi bulut bilişim, büyük veri gibi yeni konular gündemimize girdi. Bu konuların içerisinde
önemli bir rolü olan “Veri Merkezi İşletmeciliği” de ülkemizde gelişmeye başladı. Bu alanda var olan Veri
Merkezi İşletmecileri de TELKODER üyesi oldular ve olmaya devam ediyorlar. Bazıları bugün aramızdalar. Bu
konu önümüzdeki dönemde TELKODER’in önemli bir çalışma konusu olacak. Tabi bu çalışmalar yapılırken
TELKODER serbestleşme ve tam rekabetin oluşturulması temel hedefinden kesinlikle uzaklaşmayacak ve
üyelerinin haklarını her zaman olduğu gibi korumaya devam edecek.
Değerli konuklarımız,
Bu özel günümüzde yapılacak açılış konuşmaları için çok önemli olduğunu düşündüğümüz iki konu belirledik.
Bu konular şöyledir:
- Elektronik Haberleşme alanında önümüzdeki 3 yılın en önemli konuları nelerdir?
- Elektronik Haberleşme alanında silkinme ve atılım yapılması için nelerin yapılması gerekir?

Sayın konuşmacılarımız bu konulara da değinirlerse memnun olacağız.
Sayın Bakan ve Sayın Kurum Başkanı, sizler buradayken birkaç güncel ve önemli konumuzu dikkatinize
sunmak istiyorum. Bu konuların aynı zamanda önümüzdeki yılların önemli konuları olacağını düşünüyoruz.
Türk Telekom grubunda yapılan yönetim değişiklikleri:
Türk Telekom grubu şirketleri olan Türk Telekom, Avea ve TTNet’in birleştirilerek tek şirket haline getirilmesini
amaçlayan yönetim değişiklikleri bu yılın Nisan ve Eylül aylarında yapıldı. Bu değişiklikler devam edecek
gibi görünüyor. Yapılan bu yeni yapılananın rekabet ihlallerine yol açacağı yönünde ciddi endişelerimiz var.
Rekabet Kurumu’nun ve BTK’nın bu konuyu ciddi olarak ele alması gerekiyor. Dünyada yapısal ayırım,
fonksiyonel ayırım gibi rekabet ihlallerini önleyici uygulamalar yapılırken, bizde birleştirme yapılması endişe
verici.
Fiber Altyapı:
Altyapımızın fiberle güçlenmesini ve her yere en hızlı şebekenin en yüksek hızla ulaşmasını hepimiz çok
önemsiyoruz. Bu amacın gerçekleşmesi için ‘’Geçiş Hakkı’’ ve ‘’Tesis Paylaşımı’’ çok önem taşıyor.
Geçiş Hakkı Yönetmeliği Bakanlık’ça yayınlandı ama burada tarif edilen uygulama çalışmıyor. Bu
Yönetmeliğin kısa zamanda değiştirilmesini ve yaşanan sorunların kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz.
Kurum, Türk Telekom’un ve diğer tüm işletmecilerin kanal ve gözlerinin ortak kullanılması için Tesis
Paylaşımı düzenlemesini yaptı. Ancak fiyatlar pahalı, cevap almada gecikmeler yaşanıyor, talebe uygun
olmayan güzergahlar öneriliyor, talepler gerekçesiz reddediliyor. Burada da sorun yaşanacak gibi görünüyor.
Türkiye’nin verimsiz altyapısını verimli kullanabilmesi için buradaki sorunların çözülmesi gerekiyor.
OTT:
Vergi vermeyen, düzenlemelerin dışında kalan, yatırım yapmayan, TİB’e yükümlülüğü bulunmayan Google,
Facebook, Skype gibi uluslararası firmalar görüntülü konuşmalar bile yaptırıyorlar. Bu uluslararası firmalar
karşısında, bütün bu yükümlülükleri yerine getiren ve yatırım yapan firmalar aşırı vergi, aşırı denetim altında
kalmamalıdır.
Bu konudaki haksız rekabeti de dikkatlerinize sunuyorum. Bu konuda hazırladığımız ve çok yakında sizlere
dağıtacağımız raporumuzda çözüm önerilerimiz olacak, bunların dikkate alınmasını diliyoruz.
Elektronik Haberleşme Sektörü büyümüyor:
Telkoder’in içinde bulunduğu alan elektronik haberleşme hizmetleri alanıdır ve bu alanın 2013 yılı büyüklüğü
BTK raporlarında belirtildiği gibi 32 Milyar TL civarındadır.
Bu rakam büyümüyor. Son 5 yıla baktığımızda Dolar bazında büyüme olmadığını 16-17 milyar dolar civarında
bir cironun kendini tekrarladığını görüyoruz. Hükümet’çe 2023 hedefi olarak koyulan 160 Milyar Dolar’a
ulaşmamız mümkün görünmüyor. Bunun gerçekleşmesi için Siyaset, Kamu, Özel, STK tüm paydaşlara
görev düşüyor. Biz Telkoder olarak sektörün büyütülmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Elektronik Haberleşme alanında rekabet artmıyor:
14 yıl önce de var olan Türk Telekom ve üç GSM işletmecisinden oluşan ana yapı devam ediyor. Bağımsız
Alternatif işletmecilerin (TTNet hariç) ciro payı on yılda sadece %8 seviyesine ulaştı. Bu oran AB ülkelerinde
%50’ler civarında. Yeni yabancı yatırımcılar ülkeye gelmiyor, yerli büyük guruplar pazardan çıktılar. Bu
noktada hepimizin bu durumun nedenlerini ve tam rekabetin sağlanması için neler yapılabileceğini
kendimize sormamız gerekiyor.

Değerli misafirler,
Sektörümüzde zayıf olan diyalog ve güven ortamını oluşturmak için Telkoder çok çabalar harcadı. Önümüzdeki
dönemde buna devam edeceğiz. Siyasi irade, Düzenleyici Kurum, yasa ve yönetmelik gereklidir; ama herhalde
sektörün kendisinin de sorumlulukları vardır ve bu sorumluluklar ticari olanla ve ahlaki olanı uzlaştırmakla ve
bunu gönüllü olarak yapmakla yerine getirilebilir.
Değerli misafirler değerli arkadaşlar,
TELKODER her zaman olduğu gibi sektörümüze ve yurttaşlarımıza hizmet doğrultusunda “bilgili, evrensel
bakışlı, yurtsever, serbestleşmeden ödün vermeyen, dik duran, uygar ve diyaloga açık ” yapısını sürdürecektir.
Sektörümüzdeki iklimin daha düzelmesi için bizim bu çizgimizin ve çabalarımızın önem taşıdığına inanıyoruz.
Bu çabalarımızı karşılıksız bırakmayan Sayın Bakan’a, Sayın Milletvekillerine, Sayın Kurul Başkanı’na,
sektörümüzün büyük-küçük tüm firmalarına ve basın mensuplarına teşekkür ederim.
Katılımları ile bizi onurlandıran tüm misafirlerimize ve üyelerimize teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.
Saygılarımla,
Yusuf Ata ARIAK
Telkoder Y.K.Başkanı

21 KASIM 2012 – TELKODER 7.OLAĞAN GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI
Sayın Bakan,
Değerli Milletvekilleri,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Sayın Başkanı ve Yöneticileri,
Sektörümüzün Seçkin Temsilcileri,
Değerli Konuklarımız,
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği TELKODER’in 7. Genel Kurul toplantısına katılarak bizleri
onurlandırdınız. Hepiniz hoşgeldiniz. Bu yıl ayrıca TELKODER’in kuruluşunun 10.yılıdır. Bu özel günde
bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Geçen 10 yıl içinde TELKODER , “yeni nesil
telekomünikasyon işletmeciliği” alanında sivil toplumun merkezi haline geldi. “Serbestleşme”nin adını biz
koymuştuk. Bugün serbestleşme artık karşı çıkılamayan bir amaç oldu.Ama daha gidilecek çok yol var. Bu
10 yıllık yolculuğumuzda paha biçilmez katkıları olan eski/yeni tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.Hiç
kolay olmayan, her anında yoğun emek harcadığımız ve ödenmesi gereken her bedeli ödediğimiz bir 10 yıl
yaşadık. Bu özel günümüzde yapılacak açılış konuşmaları için TELKODER ile ilgili bir kaç konu belirledik.
Bu konular şöyledir : TELKODER’in kuruluşu, varlığı ve bu güne kadar yaptığı çalışmalar çerçevesinde,
• TELKODER’in telekomünikasyon sektörüne ve tüketicilere kazandırdıkları, TELKODER olmasaydı neler
eksik kalırdı?
• Telekomünikasyon sektörünün büyütülmesi ve adil rekabetin sağlanması için TELKODER’den beklenen
görevler.
• Telkoder’in sektör içi diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi için üstlenebileceği rol.
Sayın konuşmacılarımız bu hususa da değinirlerse memnun olacağız..
10 Yılın Dökümü:
10 yılda neler oldu, biz Telkoder olarak neler yaptık? Satırbaşlarıyla hatırlayacak olursak : Eski adıyla
Telekomünikasyon Kurumu, yeni adıyla BTK kuruldu, çok sayıda düzenleme yapıldı, 2008 yılında kanun
çıktı, düzenlemeler buna uygun olarak yeniden gözden geçirildi. Türk Telekom ve eski adıyla Telsim
özelleştirildi. Çok sayıda yeni işletmeci piyasaya girdi, bir o kadarı da piyasadan çıktı. Ama bu on yıllık
sürede vatandaşlarımız rekabetin nimetlerinden kısmen faydalandılar.
Bu 10 yıllık sürede Telkoder olarak biz neler yaptık; Başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
ile BTK olmak üzere Rekabet Kurumu, Bilgi Toplumu Dairesi ve bir çok bakanlık, kamu kuruluşu ile yakın
çalışma içerisinde olduk. Siyasi partiler, parlamento ile temaslar yaptık. Çıkmış olan kanunlar, mevzuat ve
düzenlemelere katkı sağladık, bu düzenlemelerin herbirinde Telkoder’in katkısı ve izi var. Bunlar yeterli
oldu mu? Bazıları yeterli olmadı, o zaman üyelerimizin ve dolayısıyla tüketicilerin haklarını korumak ve
serbestleşmeyi sağlamak için hukuku kullandık. Sektörün doğru yapıya ulaşması yönünde çok önemli
hukuki başarılar kazandık.
Vatandaşlarımızın bilgilenmesi için çalışmalar yaptık. Yazılı basında ve internet basınında görüşlerimizi
açıkladık, yüzlerce haber yaptık, televizyonlara çıktık, birçok etkinlik düzenledik, başkalarının düzenlediği
diğer etkinliklere katıldık. AB ile yakın temas içinde olduk, onların çalışmalarını ve kurallarını ülkemiz için
yararlı hale getirmeye çalıştık. Durumumuz hakkında AB’yi bilgilendirdik. Diğer sektör Dernekleri ve Tüketici
Dernekleriyle her zaman yakın çalışma içinde olduk. Bunları yaparken hep ülkemizin ve üyelerimizin
haklarının korunmasını önde tuttuk, rekabetin en iyi regülasyon olduğunu düşündük, rekabetten en çok
vatandaşlarımızın faydalanacağının bilincinde olarak hareket ettik. Ama sadece mücadele etmedik, en
karşı düşenlerin bile diyalogunu sağlamaya çalıştık.
TELKODER, sektör içi diyalogun ve işbirliğinin gelişmesi için en önemli bir adres haline geldi. Bunda
TELKODER tarafından düzenlenen ve adını “Sapanca Toplantıları” koyduğumuz, bu sene altıncısını İzmir’de
gerçekleştirdiğimiz Telekomünikasyon Zirve’sinin payı büyük. Telekomünikasyon Zirveleri kamunun, sektör
şirketlerinin ve yöneticilerinin birbirlerini daha yakından tanımasını, birlikte iş başarmanın önündeki insani/
duygusal engelleri azaltmasını amaçlayan, ’’bardağın boş tarafını doldurmak için’’ ve bir araya gelenlerin
kendi özel görüş ve kimliklerini koruyacağı, ama hiçbir kesimin diğerini dışlamasına veya diyalog dışı
tutmasına razı olmayan bir ortamı desteklemek için yapılageldi.
Sonuçta, sektörün tüm kesimleri gerçekten birbiriyle konuşmaya ve daha önemlisi birbirini dinlemeye
başladı.

Uluslararası cep telefonu konuşmalarında ülkemiz ve sektörümüz aleyhine olan ücretlerin düzeltilmesinde bu
ortamın çok yararı oldu. Bu konuda Sayın Bakan’ın büyük katkısını ve BTK Başkan ve üyelerinin çabalarını
takdir ve teşekkürle belirtmek isterim. Bütün bunlar, Telkoder olmasaydı neler eksik kalırdı sorusuna birer
cevap olabilir.
Değerli misafirler değerli arkadaşlar, Sayın Bakan ve Sayın Kurum Başkanı, sizler buradayken birkaç güncel
ve önemli konumuzu dikkatinize sunmak istiyorum.
Fiber Altyapı: Altyapımızın fiberle güçlenmesini ve her yere en hızlı şebekenin en yüksek hızla ulaşmasını
hepimiz çok önemsiyoruz. Bu amacın gerçekleşmesi için ‘’Geçiş Hakkı’’ ve ‘’Tesis Paylaşımı’’ çok önem
taşıyor.
Geçiş Hakkı Yönetmeliği’nin Bakanlık’ça yayınlanmasını bekliyoruz. Bu Yönetmeliğin kısa zamanda yayınlanmasını ve yaşanan sorunları kısa zamanda çözebilecek nitelikte olacağını umuyoruz. Geçiş Hakkı Yönetmeliği tek başına tüm sorunları çözmeyecektir. Kurum’un da Tesis Paylaşımı Yönetmeliğini yayınlaması
gerekiyor. Türk Telekom’un ve diğer tüm işletmecilerin kanal ve gözleri ancak bu Yönetmelik yayınlanırsa
ortak kullanılabilir. Ve Türkiye verimsiz altyapısını verimli kullanabilir.
Düzenlemeden Daha Ziyade Uygulama : Düzenleme yapmanın önemli olduğunu ama esas önemli olanın
bu düzenlemelerin uygulanması olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Uygulamadan esas kastımız,
rekabet içinde büyümeyi sağlayacak işlemlerdir. Son bir kaç yılda sektör denetlemelerinin çok arttığını
görüyoruz. Sektör elbette denetlenmeli ama bu denetlemeler makul sınırlar içerisinde ve makul sıklıkta
yapılmalıdır. Sınırlı insan kaynağı ile faaliyet gösteren yeni işletmeciler iş yapamaz hale getirilmemelidir.
Vergi vermeyen, düzenlemelerin dışında kalan, yatırım yapmayan, TİB’e yükümlülüğü bulunmayan Google,
Facebook, Skype gibi uluslararası firmalar görüntülü konuşmalar bile yaptırıyorlar. Bu uluslararası firmalar
karşısında, bütün bu yükümlülükleri yerine getiren ve yatırım yapan firmalar aşırı vergi, aşırı denetim altında
kalmamalıdır. Bu konudaki haksız rekabeti de dikkatlerinize sunuyorum.
Önümüzdeki Dönemdeki Önceliklerimiz, Önümüzdeki dönemde ağırlık vereceğimiz diğer konular :
-- Sektörü Büyütmek
-- Ses ve Genişbandla Bağlantılı Yayıncılık alanlarıyla da ilgilenmeye başlamak
-- Sektör İçi Diyalog, Güven ve Ticari İşbirliklerini Geliştirmek
Telkoder’in içinde bulunduğu alan telekomünikasyon hizmetleri alanıdır ve bu alanın 2011 yılı büyüklüğü BTK
raporlarında belirtildiği gibi 28 Milyar TL civarındadır. Bu rakam fazla büyümüyor. Geçmiş yıllara baktığımızda
genellikle %10’luk artışlar olduğunu görüyoruz. Hükümet’çe 2023 hedefi olarak koyulan 160 Milyar Dolar’a
,%10’luk artışlarla ulaşamayız. Bunun gerçekleşmesi için Siyaset, Kamu, Özel, STK tüm paydaşlara görev
düşüyor. Biz Telkoder olarak sektörün büyütülmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Değerli misafirler, Sektörümüzde zayıf olan diyalog ve güven ortamını oluşturmak için Telkoder çok çabalar
harcadı.Önümüzdeki dönemde buna devam edeceğiz.Siyasi irade,Düzenleyici Kurum ,yasa ve yönetmelik
gereklidir;ama herhalde sektörün kendisinin de sorumlulukları vardır ve bu sorumluluklar ticari olanla ve
ahlaki olanı uzlaştırmakla ve bunu gönüllü olarak yapmakla yerine getirilebilir.
Değerli misafirler değerli arkadaşlar, TELKODER her zaman olduğu gibi sektörümüze ve yurttaşlarımıza
hizmet doğrultusunda “bilgili, evrensel bakışlı, yurtsever, serbestleşmeden ödün vermeyen, dik duran, uygar
ve diyaloga açık ” yapısını sürdürecektir. Sektörümüzdeki iklimin daha düzelmesi için bizim bu çizgimizin ve
çabalarımızın önem taşıdığına inanıyoruz. Bu çabalarımızı karşılıksız bırakmayan Sayın Bakan’a, Sayın CHP
Genel Başkan Yardımcısı’na, Sayın Kurul Başkanı’na, sektörümüzün büyük-küçük tüm firmalarına ve basın
mensuplarına teşekkür ederim.
Katılımları ile bizi onurlandıran tüm misafirlerimize ve üyelerimize teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.
Saygılarımla,
Yusuf Ata ARIAK
Telkoder Y.K.Başkanı

30 KASIM 2010 – TELKODER 6.OLAĞAN GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI
Sektörümüzün Seçkin Temsilcileri,
Değerli Konuklarımız,
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneğimiz TELKODER’in 6. Genel Kurul toplantısına katılarak
bizleri onurlandırdınız. Hepiniz hoş geldiniz. TELKODER bugün resmi olarak fiilen 9.yaşını doldurmuş
bulunuyor. Geçen 9 yıl içinde TELKODER “yeni nesil telekomünikasyon işletmeciliği” alanında sivil toplumun
merkezi haline geldi.
“Serbestleşme”nin adını biz koymuştuk. Bugün serbestleşme artık karşı çıkılamayan bir amaç oldu.
Ama daha gidilecek çok yol var. Bu 9 yıllık yolculuğumuzda paha biçilmez katkıları olan eski/yeni tüm
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Hiç kolay olmayan, her anında yoğun emek harcadığımız ve ödenmesi
gereken her bedeli ödediğimiz bir 9 yıl yaşadık. Bu yolculukta bizimle beraber olan, yaşanan serüvenin
yakın tanığı olan insanlar bizi ve birlikte yaşadıklarımızı değerlendirsin istedik.
Ve bugünkü toplantımızı, değişik bir yöntemle yapmak istedik. Bizim kendimizi anlatmamız yerine, bizi ve
sektörümüzü yakından izleyenler bizi ve bu süreci anlatsın, değerlendirsin istedik.
Özetle;
-- ’’TELKODER’in serbestleşmeye olan katkıları, TELKODER olmasa ne olurdu?
-- Gelecekte telekomünikasyon sektörü ve TELKODER’in yapması gerekenler konularını, onlar konuşsun
istedik.
Ben bugün sizlere, 9 yıldır söylediklerimizi de yansıtan ve iki gün önce değerli bir yazarın yazısını küçük bir
iki düzeltme ile hatırlatacağım.
“ Yıllardır TTNet abonesiyim ve ayda 49 lira ödüyorum. Peki, bu fiyat karşılığında hizmet nasıl?
İki, üç ayda, kimi zaman daha sık, bir sabah kalkıyorum bakıyorum ki internet yok. Her iş internete
bağlı olduğu için ciddi bir panikleme durumu oluyor. İnternete yeniden kavuşmam bazen kısa, bazen
uzun zaman alıyor. Neticede fiyat yüksek, altyapı vasat.
İnternet ile ilgili kafamda oluşan soruların cevabı TELKODER (Serbest Telekomünikasyon İşletmeleri
Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak’ta. TELKODER, internet, uydu haberleşme sabit
ses (ev-işyeri telefonu) hizmeti veren 25 şirketi temsil ediyor.
Arıak, telekomünikasyon sektörünün toplam cirosunun 24 milyar lira olduğunu söylüyor. Cironun
dağılımı şöyle:
10 milyar lira Türk Telekom, TTNet, Avea, 10 milyar lira Turkcell grubu, 2,5 milyar lira Vodafone.
Geriye kalan 1.5 milyar lira ise sözü geçen 25 şirket ve Türksat’a ait. Yani 25 şirketin cirosu 800-900
milyon lira ki bu toplam cironun yüzde 6-7’si anlamında.
Peki, bu tablo neyi gösteriyor? Telekomünikasyon sektöründe rekabetin yeterli olmadığını.
Arıak, “Sektörü rekabete açmak ve tüketicinin daha kaliteli ve daha ucuz hizmet alması için kurulmuş
olan BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ve Ulaştırma Bakanlığı, görevini gerektiği gibi
yapmıyor” diyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI RAPORU
Aynı tespit belki tuhaf gelecek ama Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK)
2010 Raporu’nda var. DDK, BTK’nın görevini neden yerine getirmediğini, ne yapması gerektiğini
ayrıntılı şekilde anlatmış. Rapor Cumhurbaşkanlığı sitesinde duruyor.

AB ORTALAMASINA GÖRE DÜŞÜK
Avrupa Birliği’nin geçenlerde yayınlanan İlerleme Raporu’nda aynı konuya dikkat çekiliyor. BTK’nın
bağımsızlığını ve etkinliği artırması gerektiği vurgulanıyor. “Telekomünikasyon sektörüne bakıldığında
yeni nesil işletmecilerin payı AB ortalamalarına göre çok düşük” deniyor.
Kısa adı ECTA olan (Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Birliği) kurum da Türkiye’de piyasanın
serbestleşmesi, rekabetin gelişmesi ve tüketici haklarının korunması açısından AB ülkelerinden hayli
geride olduğumuzu ortaya koymuş.
Birçok rapor aynı şeyi söylüyor: “Telekomünikasyon sektörünü daha çok rekabete açın.”
Peki değişen bir şey var mı?
“Yok” diyor Yusuf Ata Arıak, “Rekabet olsun diye yasa var, BTK gibi bir kurum var ama iş uygulamaya
gelince işler orada tekliyor.” Arıak bakanlıkların, devlet kurumlarının, telekomünikasyon hizmetlerini
sadece Türk Telekom’dan almalarını da eleştiriyor.
“Örneğin Alman Hükümeti tüm hizmetleri Deutsche Telekom’dan almak zorunda mı? Neden devlet
kurumlarımız ihaleyle daha ucuza hizmet almıyorlar” diyor.
İKİNCİ BİR TÜRK TELEKOM MU?
TELKODER özellikle belediyelerin telekomünikasyon hizmetlerini ihaleyle alması için yıllardır
mücadele ediyor. Türkiye’deki belediyelerin tamamına yakını Türk Telekom’dan hizmet alıyor.
Bir süre önce Kadıköy, Kartal belediyeleri ihale açmışlar. Ama ne olmuş? TTNet acayip fiyat kırarak
diğer firmaları geride bırakmayı başarmış.
Arıak, “TTNet’in bu ihalelere girmesi skandaldır. Zira sadece internet hizmeti vermek için kurulmuştur.
BTK’nın internetin dışındaki hizmetler için TTNet’e lisans vermesi büyük yanlıştır. Yanlış devam
ediyor” diye konuşuyor.
TTNet’in, denetim dışı, ikinci bir Türk Telekom gibi hizmet vermesine karşı çıkıyor.
Özetlemeye çalıştığım durum hayli karışık. Kesin olan şu:
Gerçek rekabet sağlanırsa internet abonelerinin sayısı artacak, sektörün cirosu katlanacak.
Benim internet faturam da 49 liradan 15 liraya düşecek. “
Katılımları ile bizi onurlandıran tüm misafirlerimize ve üyelerimize teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.
Saygılarımla,
Yusuf Ata ARIAK
Telkoder Y.K.Başkanı

18 KASIM 2008 – TELKODER 5.OLAĞAN GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI
Sayın Bakan,
Değerli Milletvekilleri,
Telekomünikasyon Kurulu’nun Sayın Başkanı ve Yöneticileri,
Sektörümüzün Seçkin Temsilcileri,
Değerli Konuklarımız,
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneğimiz TELKODER’in 5. Genel Kurul toplantısına katılarak
bizleri onurlandırdınız. Hepiniz hoşgeldiniz. TELKODER bugün resmi olarak 7, fiilen 8 yaşını doldurmuş
bulunuyor. Geçen 8 yıl içinde TELKODER “alternatif telekomünikasyon işletmeciliği” alanında sivil toplumun
merkezi haline geldi. “Serbestleşme”nin adını biz koyduk. Bugün serbestleşme artık karşı çıkılmayan bir
amaç oldu. Bu sonuca ulaşmamızda katkısı olan eski/yeni tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
Bugünkü toplantımızda yapılacak açılış konuşmalarının daha verimli ve odaklı olması için alışılmışın dışında
bir yöntemle bir kaç konu belirledik. Bu konular şöyledir:
Telekomünikasyon İşletmeciliği Alanında Genel Değerlendirmeler Çerçevesinde,
- Sabit Telefon Hizmetlerinde Rekabetin Sağlanması
- Genişbant İnternet Hizmetlerinde Rekabetin Arttırılması
- Altyapıda Rekabet ve Kablo Şebekesinin Özelleştirmesi
Sayın konuşmacılarımız ayrıca kendi belirleyecekleri konuları da bizimle paylaşırlarsa seviniriz. Bizim
gözümüzde durum şöyledir:
- Sabit Telefon Hizmetlerinde şehiriçi haberleşmenin rekabete açılmamış olması büyük bir eksiklik. Şimdi
kısa süre içinde ve fiilen bu alanın rekabete açılmasını bekliyoruz. Bu konuda destekleri için Sayın Bakan’a
ve Telekomünikasyon Kurulu’na teşekkür ederiz.
- Genişbant internette rekabet şartlarımız çok geri kalmış durumdadır. Avrupa’da ortalama %56 olan
alternatif işletmeci payı bizde halen %5 seviyesindedir.
İyi haber şu ki bu rekabetsizliği artık herkes kabul ediyor. Buna Türk Telekom da dâhildir. Yine herkes
alternatif işletmeciler için en az %20 hedefini benimsedi. O nedenle ADSL’de bazı iyileştirmeler yapıldı, ama
yetmiyor. Kablo şebekesinin özelleştirme veya uzun vadeli kiralanmasıyla sabit hatlarda ve 3G lisansları ile
genişbantta hızlı internet rekabetinin sağlanmasını bekliyoruz.
Altyapıda Rekabet ve Kablo Şebekesinin Özelleştirilmesi
Alternatif altyapı kurulmasında hala yeterli gelişmeyi sağlayamadık. Halen Türk Telekom’un sabit altyapısı
ezici bir kullanım oranına sahiptir.
Yıllarca ruhsat almayı bekleyen sonunda 2,5 yıl önce ruhsatları verilen Kablo TV alanında malesef hiç
olumlu gelişme sağlanamadı. Tam tersine var olan özel firmalar yok olma noktasına geldi. Artık bu konu
çözülmelidir.
Sayın Bakan’ın, siyasi iradenin inisiyatif alma isteğini memnuniyetle karşılıyor ve acilen uygulama bekliyoruz.
Değerli misafirlerimiz ve değerli arkadaşlarım,
TELKODER’in de yakından izlediği ve katkı yaptığı yeni Elektronik Haberleşme Kanunu Sayın Bakan’ın
Kurum’un ve diğer siyasi partilerin yoğun çalışmaları ile yürürlüğe girdi. Sektör ve ülkemize hayırlı
olmasını diliyorum. 5809 sayılı kanun yürürlüğe girdi, ama hem yaratıcılık hem de ARGE yi destekleyici
olan yetkilendirmeyle ilgili kısmı altı ay sonra uygulamaya girecek. Yetkilendirme ile ilgili kısmın yaratıcılığı
desteklemesi, yeni hizmetlerin sadece bildirim yaparak ve beklemeden sunulabilmesine dayanıyor. Böyle
bir imkânın varlığı pek çok girişimcimizi yeni hizmetler geliştirmeye, bu işi yapabilmek için ARGE yapmaya
teşvik edecektir. Bir yandan tüketiciye yepyeni hizmetler sunulacak, diğer yandan yeni yazılım, donanım
geliştirilecek ve yüksek teknolojide istihdam artacaktır. Böylece taklitçilik yerine daha çok yaratıcılığın
önü açılacaktır. Ve böylece, sürekli olarak yurtdışındaki genç arkadaşlarımızı, yabancı yatırımcıdan
medet ummaktan kurtarıp onlara kendi ülkelerinde yaratıcılık yapma ve bunun nimetlerinden ülkemizi
faydalandırma imkânı sağlanmış olacaktır.

Ancak, kanun tarafından sağlanan bu imkân, bürokratik nedenlerle kolayca engellenebilir. Engelleme,
bürokrasinin, verilebilecek hizmetleri ancak kendisinin tanımlayabileceğini, yeni girişimcinin bildirim
yaparak hizmet veremeyeceğini, hizmetin verilebilmesi için yönetmelik hazırlanması gerektiğini, bu sebeple
beklenmesinin doğru olacağını, çünkü ülke dışı uygulamalara bakılacağını söylemesi, şeklinde olabilir. Bunun
sonucu girişimcinin yılması, girişimcinin yarattığı hizmeti daha başlamadan başkalarının öğrenmesi ve kazanç
sağlama imkânının yok olması olabilir; böyle olursa ortada ne yaratıcılık ne de ARGE kalacaktır. İyi niyetle de
olsa böyle bir engelleyici tavrın olmaması gerektiğini, Sayın Bakanın ve Sayın Telekom Kurulu Başkanının
dikkatine önemle sunuyorum.
Önemli İki Gelişme
Değerli misafirler değerli arkadaşlarım,
Sektörümüzde gözle görülür hale gelen ve giderek güçlenen iki gelişme vardır. Bu iki gelişme serbestleşmeyi
ve alternatif işletmecileri çok yakından ilgilendiriyor.
Birinci gelişme
TTNet sadece internet alanıyla yetinmeyip Altyapı/UMTH/Karasal Hatlardan Veri İletimi ruhsatlarını da almıştır
ve bu haliyle TTNet, Türk Telekom’un ikizi haline gelmektedir. Bu durumun iki muhtemel sonucu olabilir:
Birincisi sabit telefon ve internet alanlarında tekele yakın bir gücü olan Türk Telekom’un TTNet aracılığı ile bu
hâkim durumundan sıyrılarak kendisini sınırlayan regülasyonlardan kurtulması ve rekabet ortamının tamamen
bozulmasıdır. Tabii bu sonucu istemeyiz.
İkinci ihtimal ya da alternatif, olumlu ihtimaldir. Avrupa’da da yaygınlaşan “Altyapı/Hizmet Ayrımı”, ana
altyapıya sahip olan firmanın sadece altyapıyı işletmesi ve artık ses/internet/veri vb. hizmetleri sunmaması
demektir. Yani bizdeki isimleriyle Türk Telekom’un sadece altyapıyı işletmesi ve bu altyapıyı kendi TTNet’i de
dahil diğer alternatif işletmecilere aynı fiyat ve şartlarla kullandırmasıdır.
Altyapı/Hizmet Ayrımının, Türk Telekom özelleştirilmesinde “altyapı mülkiyeti/işletilmesi ve imtiyaz süresi
sonunda devri” ile ilgili Danıştay görüş ve kararıyla da uyumlu olduğu kanaatindeyiz. Türk Telekom dâhil
konunun tüm taraflarının bu konuyu düşünmeleri gerekiyor.
İkinci gelişme
Sektörümüzdeki “iki kutupluluğa gidiş eğilimi”dir. Bir yanda Türk Telekom etrafında, öte yanda Turkcell
etrafında “sabit + mobil” ve “mobil + sabit” şeklindeki yoğunlaşma eğilimleri... Bu iki grubun dışında kalan
sektör unsurlarının büyüyememesi...
İşletmecilik sektöründeki cironun %85-90’ını üreten ve birbirine yakın güçte olan iki grup...Bu iki kutupluluk
eğilimi, yakın gelecekte önemli bir risk oluşturabilir.. Hem sabit hem mobil ve hem de her tür katma değerli
hizmetler alanında çalışacak iki grup, grup içi firmaları destekleme baskısı altında kalabilir. Bu durum ise hem
rekabeti bozabilir, hem de bu grupların kendi verimliliğini düşürebilir.
Dengeyi sağlayacak ve bu iki grup dışındaki firmaların oluşturduğu yeterince güçlü bir üçüncü ayak henüz
oluşturulabilmiş değil. O nedenle kutuplaşma eğilimi daha da güç kazanabilir. Bu durum ise serbest/alternatif
sektörün gelişmesini durdurabilir. Ama aynı zamanda bu iki gurubun kendilerine de zarar verebilir. .
Kutuplaşma eğilimini kimse için bir suçlama değil bir tespit olarak ve sektörün tümünü yakından ilgilendiren
bir husus olarak ifade ediyorum. Dünyadaki ekonomik krizin sürdüğü bir ortamda, tüm firmalarımızın birlikte
zarar görmesinden endişe ediyoruz. İstihdamın da büyük yara almasından endişe ediyoruz. Bu konuyu
dikkatle düşünmeliyiz.
Sözünü ettiğim bu iki gelişme, yani “sektördeki güçlü iki kutupluluk eğilimi” ve “TTNet’in Türk Telekom’un
ikizi haline gelmekte oluşu” her türlü teorik tartışmadan daha önemlidir. Siyaset, Kurum ve sektör mensupları
içinde bu konuları konuşmaya ihtiyacımız bulunuyor.
Biz TELKODER olarak bu konuların tartışılması için üstümüze düşeni yapacağız. Örneğin Altyapı/Hizmet
Ayrımı konusunda 2 Aralık 2008’de bir toplantı düzenledik. İngiltere örneğini TELKODER, TK ve İNGİLTERE
BÜYÜKELÇİLİĞİ işbirliği ile tartışacağız.

Değerli misafirler değerli arkadaşlar,
TELKODER, geleneksel çizgideki mücadelesini de, sektörümüzde olumlu sonuç üretmeye dönük İKLİM
yaratma çabalarını da sürdürecektir. İKLİM düzelince daha çok iyi sonuç, daha az gerginlik ve daha az
mahkeme göreceğimizi umuyoruz. Bu çabalarımızı karşılıksız bırakmayan Sayın Bakan’a, Sayın Kurul
Başkanı’na, sektörümüzün büyük-küçük tüm firmalarına ve basın mensuplarına teşekkür ederim.
TELKODER her zaman olduğu gibi sektörümüze ve yurttaşlarımıza hizmet doğrultusunda “bilgili,
evrensel bakışlı, yurtsever, serbestleşmeden ödün vermeyen, dik duran, uygar ve diyaloga açık “ yapısını
sürdürecektir.
Katılımları ile bizi onurlandıran tüm misafirlerimize ve üyelerimize teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.
DÜNYADA TELEKOM ALANINDAKİ SON SERBESTLEŞME GELİŞMELERİ
Öncelikle AB’den bazı rakamlar vermek istiyorum. AB ülkelerinde alternatif işletmecilerin telekomünikasyon
pazarındaki payı ortalama %50’ler civarındadır. Sabit telefon hizmetleri piyasasında alternatif işletmecilerin
pazar payı ortalama %40 (Türkiye’de % 4 ), genişbantta ise %56’dır (Türkiye’de %5). Ayrıca, genişbant
hizmetlerinin %17’si alternatif altyapılar üzerinden tüketiciye sunulmaktadır. Avrupa’da genişbant
hizmetlerinin %83’ü DSL, %15’i kablo, %2’si ise fiber erişim ile verilmektedir.
Görüldüğü gibi AB, serbestleşmede oldukça önemli yol kat ederek, hem yatırımcılarını hem de tüketicilerini
koruma yolunda önemli adımlar atmıştır. Hepimizin bildiği gibi AB’de serbestleşme 1990’lı yılların
sonlarında başlamıştır. AB, teşhis, kurumlaşma, mevzuat ve uygulamada dikkate değer bir başarı sağlamış
durumdadır. Bu nedenle, AB ülkelerinde telekomünikasyon sektöründe uygulanmış ve uygulanması
planlanan politikaların incelenmesi bize de yararlar sağlayacaktır.
Yatırım Merdiveni
AB’nin başarıya ulaşmasında, yukarıdaki faktörlerin yanı sıra, ekonomiye bir bütün olarak bakması ve bu
ekonomi içerisindeki telekomünikasyon alanını her yönü ile değerlendirmesi de etkili olmuştur. Örneğin,
telekomünikasyon alanında yapılan yatırımların arttırılması için “Investment Ladder - Yatırım merdiveni”
yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem ile her adımda işletmecinin belirli bir abone sayısına ulaşarak, bir sonraki
adım için birikim yapmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu sayede, piyasaya yeni giren işletmeciler, öncelikle
hizmet sektörüne yoğunlaşmış ve yeterli gelir elde ettikten sonra kendi altyapısını kurmaya başlamıştır.
Böylece, piyasaya yeni giren işletmeciler ilk olarak hizmet piyasasında, sırasıyla, perakende satış, veri
akış erişimi ve yerel ağın paylaşıma açılması alanlarında rekabet etmişler ve sonrasında yeterli sermaye
birikimine sahip olduklarında kendi altyapılarını kurmaya başlamışlardır.
Altyapı/Hizmet Ayırımı
AB, geldiği noktayı ve telekom alanındaki yatırımları yeterli görmemekte, rekabeti daha ileriye götürmek
için önlemler almaya devam etmektedir. Bu önlemlerin en önemlilerinden birisi 2007 yılında kabul edilen
“Functional Seperation - Altyapı/Hizmet Ayırımı” dır. Altyapı-Hizmet Ayırımı ile altyapı sahibi işletmecilerin,
hizmetler alanında rekabet ihlali yaratmalarının önüne geçilmektedir. Bu uygulama ile altyapıları işletenler
ile hizmet sunan işletmeciler ayrı şirketler haline getirilmektedir.
Altyapı/Hizmet Ayırımı uygulaması için en uygun örnek, İngiltere’deki Openreach’dir. 2005 yılında İngiltere
düzenleyici kuruluşu OFCOM tarafından kabul edilen düzenleme ile British Telecom, Openreach adı altında
yapılanan altyapı işletme şirketi ve BT adı altında yapılanan hizmet sağlayıcı şirket olmak üzere ikiye
bölünmüştür. İngiltere’de ki bu uygulama geçen üç yıl içerisinde korkulanın aksine başarıyla sonuçlanmıştır.
Örneğin, BT’nin yapmış olduğu açıklamalara göre yatırımlarında düşüşün aksine artış olmuştur. Yine
uygulamanın ardından Openreach’in gelirlerinde artış yaşanmış ve uygulama ile elde edilen verimlilik ve
kaynakların etkin kullanımı sayesinde BT’nin gelirleri artmıştır.
Bu yöntemin, etkin rekabetin tesisi için en etkin çözüm yolu olduğunun anlaşılmasıyla birlikte, piyasada
sağlanan güven ortamı sayesinde yatırımların arttığı, kaynakların etkin kullanımı sayesinde verim artışının
yaşandığı ve tüm işletmecilerle birlikte yerleşik operatörün de uygulama sonrası hisselerinin değer kazandığı
görülmüştür.

Türkiye’deki duruma bakacak olursak, TT’nin özelleştirilmesi sırasında, hazırlanan imtiyaz sözleşmesi,
görüşleri alınmak üzere Danıştay’a gönderilmiştir. Danıştay’ın bildirmiş olduğu görüş şöyledir;
“Türk Telekom’u satın alacak yatırımcı 21 yılın sonunda telekomünikasyon sisteminin işleyişini etkileyen tüm
teçhizatı bütün fonksiyonları ile çalışır vaziyette ve bu teçhizatın kurulu bulunduğu, kendi kullanımında olan
taşınmazları Kuruma veya Kurumun göstereceği kuruluşa bedelsiz olarak devreder.”
Danıştay’ın görüşü incelendiğinde Altyapı-Hizmet Ayrımının teorik olarak kabulü anlamına geldiği görülüyor.
Rekabetin desteklenmesi ve serbestleşme sürecinin hızlanması için altyapı hizmetlerinin perakende
hizmetleri veren işletmelerden ayrılması, İngiltere örneğinde’ de görüldüğü gibi tüm sektörün lehine olacak ve
tüm aktörler bundan faydalanabilecektir
Yeni Nesil Şebekeler
AB’de rekabeti daha da arttıracak önlemler konusunda çalışmalar devam etmektedir. Bunların en önemlisi
“Next Generation Networks - Yeni Nesil Şebekeler” konusudur. Yeni Nesil Şebekeler ile genişbant üzerinden,
birden fazla hizmetin, farklı ve daha yüksek kalitelerde sunulması sağlanmakta ve bu şebekeler ile,
telefon, internet, televizyon gibi birçok hizmet aynı şebeke üzerinden daha hızlı ve çok daha kaliteli olarak
verilebilmektedir.
Dünyada bant genişliği kullanımı her yıl %50-%100 arasında artış göstermektedir. Bant genişliği konusunda
yaşanan her gelişme, yeni ve daha kaliteli hizmetler anlamına gelmektedir. OECD’nin yapmış olduğu
çalışmaya göre, 2010-2020 yılları arasında hane halkının talep edeceği bant genişliği 50 Mbit olarak tahmin
edilmektedir. Böyle bir durumda, uygulanabilir yeni teknolojilerin ve şebekelerin gelişimi önem kazanmaktadır.
YNŞ’ler, fiber ağ sayesinde tüketicilere daha yüksek bant genişliği sunmaktadır. Bu sebeple, artan talebi
karşılayabilmek için fiber ağ kurulumu desteklenmelidir. Ancak, bu konuda, yerleşik operatörün ve devletin
takınacağı tutum, rekabetin gelişmesi açısından çok önemlidir.
Devlet’in YNŞ’lerin hayata geçirilmesinde üç temel görevi bulunmaktadır. Bunlar, YNŞ kurulumunun ve
kullanımının desteklenmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması ve kuruluma doğrudan katılması, yani yatırım
yapmasıdır. AB ve OECD ülkelerindeki yaygın görüşe göre, devletin doğrudan yatırım yaparak YNŞ altyapısının
kurulumunda rol alması, dikkatli olmak gereken bir konudur. Özellikle yeni işletmecilerin altyapı yatırımı
konusunda yetersiz kaldığı ülkelerde, fiber ağın kurulumunun devlet eliyle yapılması, altyapı işletim hakkını
elinde bulunduran yerleşik işletmecinin, YNŞ’ler üzerinde tekel haline gelmesi, piyasaya giriş engellerinin
oluşması ve dolayısıyla piyasadaki rekabet şartlarının bozulması gibi bir çok sakıncası bulunmaktadır. Bu
sebeple, devlet, YNŞ kurulumu konusunda aşırı müdahalelerden kaçınmalıdır ve piyasa başarısızlığının
bulunduğu durumlar dışında kendisi bizzat yatırım yapmaktan kaçınmalıdır. Bunun yerine, devlet, alternatif
işletmecileri, koşulları uygun hale getirerek yatırım yapmaya teşvik etmelidir. Bu noktada, Yatırım Merdiveni
kuramının önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, henüz altyapı rekabetinin oluşmadığı ülkeler, YNŞ
kurulumu konusunda dikkatli olmalı, yerleşik operatörün tekel konumuna gelmesini ve rekabet konusunda
yaşanacak sorunları ortadan kaldırabilmek için, alternatif işletmecileri altyapı yatırımları konusunda
desteklemelidir. Bu teşvik ise Yatırım Merdiveni kuramının başarılı bir şekilde uygulanması ile sağlanmalıdır.
Gelecekte rekabetin arttırılarak devam ettirilmesi için AB’de ayrıca “Geographic Segmentation - Coğrafi
Bölümlendirme” ve “Cost Based Pricing - Maliyet Temelli Fiyatlandırma” gibi konularda geliştirme çalışmaları
devam etmektedir.
Saygılarımla,
Yusuf Ata ARIAK Telkoder Başkanı

30 KASIM 2006 – TELKODER 4.OLAĞAN GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI
Telekomünikasyon Sektörünün Değerli Mensupları,
Değerli Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri,
Değerli Yerli ve Yabancı Misafirlerimiz,
Değerli Basın Mensupları,
4. Olağan Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Bugün, resmi olarak 5. fiilen 6. yaşımızı doldurmuş bulunuyoruz.
TELKODER, genç olsa da “Telekom’da Serbestleşme” tarihimiz kadar eski bir kuruluş. Sanırım, “bilgili,
evrensel bakışlı ama yurtsever, serbestleşmeden ödün vermeyen, dik duran, çetinceviz” bir örgüt olduğumuzu
söylersek haksız yere öğünmüş olmayız. “Serbestleşme” adını ilk koyan ve kullanan TELKODER’dir. Bizi
bugünlere getiren eski / yeni tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
2006 Yılı Sonundaki Sektör
Değerli arkadaşlarım,
Serbestleşme açısından bakıldığında,
2006 yılı sonunda, ülkemizdeki telekom sektörünün durumu şöyledir:
a) Sabit Şebekemiz
Türk Telekom özelleşmesinin üstünden bir yıl geçmiştir. Türk Telekom halen Şehiriçi Telefon, Internet/ADSL,
Uluslararası bağlantı hatları, Lokal hatlar/last mile
alanlarında fiili TEKEL konumundadır.
b) Kablo-TV Şebekesi
Ruhsatların 2006 Nisan’ında verilmesine rağmen Türksat eliyle hukuk sorunu üretilmiş, Ses/Hızlı Internet/
Digital TV alanlarında zorla devletleştirme yaşanmıştır. Mahkemeliktir.
c) Mobil/Cep Telefon Şebekemiz
Eski üç işletmeciyle devam ediliyor. Telsim, Vodafone olmuş; AVEA ise Türk Telekom (Öğer Telekom)
olmuştur.
Serbest Sektörün Durumu
- Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri:
Hizmetlerini verebilmek için Türk Telekom altyapısına bağımlılık nedeniyle gelişme yeterince hızlı olamadı.
- Genişbant Internet:
Halen tam anlamıyla Türk Telekom egemenliğinde.
- Uydu Hizmetleri:
Yasal değişiklikle, eskiden serbest olan sektör devletleştirildi. Pazarın % 70’i Türksat’a bağlandı.
- Uluslararası Fiber Bağlantıları:
Henüz yeni işletmeciler çalışamıyor.
Sonuç: Çok sayıda lisans verilmiş olmasına rağmen, serbestleşme oranı halen çok düşüktür.
Neden Serbestleşme / Rekabet / Ucuzluk Gecikti?
Türkiye ve dünya örneklerinin bize öğrettiği ders şudur: Serbestleşme için iki önemli ön şart vardır: Birincisi:
Uygun yasal ortam ve yeni işletmecileri ezdirmeyecek kuvvetli bir Düzenleyici Otorite. İkincisi: Yeni
İşletmecilerin kullanabileceği alternatif altyapılar (Altyapıya Dayalı Rekabet)
- Bizdeki Düzenleyici Kurul olan Telekomünikasyon Kurulu, Türk Telekom özelleştirilmesine kadar “aman
değeri düşmesin” baskısı altında kaldı. Yeni işletmecileri yeterince koruyamadı.
- Altyapıya Dayalı rekabet için elimizde Kablo-TV altyapısı bulunmaktaydı. Ama bu şebekemiz Türksat
eliyle şimdilik kullanılamaz hale getirildi.

Son Bir Yıl
Son bir yıl içinde, Türk Telekom’un özelleştirilmesinden sonra, Telekomünikasyon Kurumu üzerindeki baskılar
nispeten azalmıştır; ayrıca yeni Başkan Sayın Tayfun Acarer’in kişiliği, Kurumun etkinlik ve saygınlığına
olumlu katkılar sağlamıştır.
Bu dönemde çok önemli adımlar olan Altyapı ve Kablo-TV ruhsatları verilmiştir; ancak inanılmaz bir tutumla
ve Türksat eliyle Kablo-TV mahkemelik hale getirilip, sektörümüzün ve vatandaşımızın hızlı internet ve ucuz
telefon olanağı elinden alınmıştır.
Türksat ya da Devletleştirmecilik
Hükümetin ve kamuoyumuzun dikkatini çok önemli bir noktaya çekmek istiyorum. Son Bir yıldır, bir yandan
özelleştirme, diğer yandan devletleştirme uygulanıyor:
- Türksat, e-devlet kapısını kuruyor.
- Türksat, kablo şebekesine el koyuyor. Kabloda TEKEL olmaya çalışıyor.
- Türksat, “evrensel hizmet” fonlarını kullanıyor.
- Türksat, dünyada ilk “devlet eliyle uydu imalatı” işine giriyor.
- Türksat, e-dönüşümde önemli bir para harcama unsuru haline geliyor.
Giderek, bir sürüklenme oluşuyor ve en özelleştirmeci hükümet, en devletleştirmeci hale geliyor.
Devlet işletmeciliği ; Kamu kaynaklarının en savurgan kullanıma açık olduğu bir iştir. Türk Telekom’ u bu
gerekçeyle özelleştiren Hükümet’ in, Türksat’ a dikkat etmesini öneriyorum. Biz dikkat edeceğiz.
Değerli arkadaşlarım,
Kapsamlı değerlendirmeler yapacağımız bu Genel Kurulumuzda, aşağıdaki konuların altını çizmek istiyorum:
- Genişband ; ülkelerin gelişmişliğinin ölçüsüdür, ama şu anda bizde sadece Türk Telekom’ a bırakılmış
durumdadır. Bunu çözmeliyiz.
- Telekom Kurumu’ ndan, ilişkimizi daha sıklaştırarak, daha hızlı ve olumlu sonuçlar bekliyoruz.
- Türk Telekom’ la, geçmiş mücadelelere dayalı kavgalı halden çıkıyoruz. Canciğer kuzu sarması olamayız,
ama kurmakta olduğumuz medeni diyaloğu sürdürmeyi umuyoruz.
- Gerek sabit, gerekse mobil hizmetlerde, sektörümüzün tahribatını önlemek için, maliyete dayalı fiyat
düzeninin gecikmemesi gerekir.
- Elektronik Haberleşme Kanun tasarısına çok emekler verdik. Neden Meclis gündeminden çekildiğini
bilmiyoruz. Yasanın çıkmasını bekliyoruz.
Son Söz:
TELKODER, sektörümüzün ve yurttaşlarımızın, en yüksek haberleşme olanaklarına en kaliteli ve ucuz
şartlarda sahip olması için çalışmasını sürdürecektir.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Saygılarımla,
Yusuf Ata ARIAK Telkoder Başkanı

TELKODER
SERBEST TELEKOMÜNiKASYON İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

2002’DEN BU YANA
TELKODER NE
YAPTI ?

2002’DEN BU YANA
SEKTÖRDE NELER
OLDU?

SENE 2014...

• Fiber şebekelerin yaygınlaşmasının
önündeki engellerin kaldırılması amacı
ile Ocak ayından itibaren “Engelleri
Kaldırın, Yatırım Yapalım” başlıklı
çalışma yürütmeye başladı

• Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB)
Tüzüğü sektör temsilcilerinin görüşleri
alınmadan onaylandı
• Sabit ses ve genişbant pazarı kan
kaybetmeye devam etti

• TELKODER bünyesinde kurulan OTT
Komisyonu çalışmalarına devam etti ve
çalışmalarını sonuçlandırdı
• TELKODER’in sektörü ilgilendiren tüm
konularda doğrudan dava açma hakkı
Danıştay’ın aldığı yeni bir kararla tescil
edildi
• Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğüne
yönelik, küçük ve orta ölçekli 		
işletmecilerin korunması amacıyla tüm
İSS’ler ile birlik içerisinde çalıştı
• 2013 yılı Değerlendirme Raporu ile
önemli değerlendirmelerde bulundu.		
Sektörün yeteri kadar büyümediğine
dikkat çekti

• İkinci çeyrekte Türkiye’nin Avrupa’da
en fazla mobil telefon görüşmesi yapan
ülke olduğu tespit edildi

SEKTÖRDE NELER OLDU ?

TELKODER NE YAPTI ?

• Bu çalışma kapsamında “Tesis
Paylaşımı” ve “Geçiş Hakları”
konularındaki sorunlara ağırlık verdi

• Türkiye 2014 AB İlerleme Raporu
yayımlandı. Raporda sektörde BTK
ve TİB’in bağımsızlığı, Geçiş Hakkı ve
SMŞH’nin hayata geçirilmesi, sektörden
alınan vergiler, sabit genişbantın
yaygınlık oranı gibi konularda önemli
sorunlar olduğu tespit edildi.

• TELKODER tarafından Danıştay’a
götürülen ve tüm telefon konuşmalarının
TİB’e gönderilmesini içeren BTK
kararının yürütmesi durduruldu
• TELKODER’in 12.yaşı Sapanca’da
strateji toplantısı ile kutlandı, sektörde
önümüzdeki beş yıl için öngörüler ve
öncelikli konular ile TELKODER’in
önceliklerinin belirlendiği bir arama
konferansı düzenlendi
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SENE 2013...

• TELKODER’in başvurusu sonucunda
Rekabet Kurumu tarafından TT AŞ’ye
hakim durumunu kötüye kullandığı
gerekçesi ile soruşturma açıldı

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından Geçiş Hakkına
ilişkin Yönetmelik yayımlandı
• BTK tarafından Tesis Paylaşımına
ilişkin düzenleme yapıldı

• Fiber internetin yaygınlaşması
konusunda çalıştı

• Sabit ses trafiğinin toplam trafik
içerisindeki oranı %8’lere düştü.

• Sektörün iki-üç başlı yapısının
değişmediğine dikkat çekti
• Yakınsama politikalarının rekabeti
desteklemesi gerektiği yönünde
açıklamalarda bulundu
• TELKODER bünyesinde OTT
Komisyonu kuruldu
• Danıştay, TELKODER’in açtığı bir
davada fiyata dayalı rekabet ihlallerinin
önlenmesinde Rekabet Kurumu’nun
görevli olduğuna karar verdi
• Sabit telefon abone sayısının bu
hızda düşmesi durumunda 2023 yılında
abone sayısının 3 Milyon’a düşebileceği
tespitinde bulundu

SEKTÖRDE NELER OLDU ?

TELKODER NE YAPTI ?

• Pazarın yeteri kadar büyümediği
konusunda tespitlerde bulundu

• 850’li hatların itibarsızlaştırılmasına dur
dedi
• Yabancı OTT’lerin Türkiye’de
adaletsizliğe ve rekabet sorunlarına
neden olduğunu vurguladı

																		 www.telkoder.org.tr
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SENE 2012...

• Ulaştırma Bakanlığı tarafından mevcut
altyapının paylaşılması hususunun
önemli olduğuna dikkat çekildi

• TELKODER tarafından İzmir’de “Her
Eve Herkese Çok Hızlı İnternet” konulu
toplantı düzenlendi ve fiber internetin
yaygınlaştırılması konusu masaya
yatırıldı

• TELKODER tarafından yapılan
başvuru neticesinde, Danıştay, BTK’nın
10xy aramalarını tehlikeye sokan
kararını iptal etti
• Alternatif işletmecilerin perakende
tarifelerini istedikleri şekilde
oluşturabilecekleri toptan ücretlendirme
sistemine gidilmesi üzerinde durdu
• İBB hakkında fiber şebekelerin
kurulmasını engellediği gerekçesi ile suç
duyurusunda bulundu
• TELKODER 7. Olağan Genel Kurul’u
gerçekleşti
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SEKTÖRDE NELER OLDU ?

TELKODER NE YAPTI ?

• TELKODER tarafından yapılan
başvuru neticesinde, Danıştay,
özelleştirilme şartnamesine ve rekabete
aykırı olduğu gerekçesi ile, TT AŞ’nin
perakende internet hizmeti sunmasına
izin veren BTK Kararını iptal etti

• Geçiş Hakkı konusunda Ulaştırma
Bakanlığı tarafından mevzuat
çalışmalarına devam edildi
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SENE 2011...

• Fiili Tekele son verelim kampanyası
devam etti

• Ulaştırma Bakanlığı tarafından
sektörümüz için 2023 hedefleri açıklandı

• Fiber tesisinde İBB’nin yüksek
tarifelerine yönelik farkındalık çalışması
yaptı

• BTK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından,
genişbant internetin yaygınlaşması ile
birlikte altyapı ihtiyacının artması konusu
vurgulandı

• Evrensel Hizmet fonunun etkin olarak
kullanılmaması ve bu fonun sadece
TTAŞ kullanımında olması hakkında
sorunları dile getirdi
• Altyapı-Hizmet Ayrımının uygulamaya
alınması hususunu desteklemeye
devam etti
• 5. Sapanca Telekomünikasyon Zirvesi
düzenlendi
• Sabit haberleşme hizmetleri için acil
önlemlerin alınması gerektiğine dikkat
çekti
• Telekom şirketlerinin altyapıları
üzerinden içerik hizmeti sunan firmaların
ekstra maliyete neden olduğu konusunu
vurguladı

• Sabit ses ve genişbant pazarındaki
düşüş devam etti

SEKTÖRDE NELER OLDU ?

TELKODER NE YAPTI ?

• TNAP kuruldu

• Geçiş Hakkı konusundaki sorunlar
devam etti
• Telekom sektörü ilk defa partilerin
seçim bildirgelerinde yer buldu

• TELKODER ile Güney Kore Telekom
İşletmecileri Derneği arasında İşbirliği
Anlaşması imzalandı
• E-Fatura’da yaşanan rekabetsizlik
konusunu gündeme aldı
• Telekom sektöründeki birleşmelerin
negatif konsolidasyon olduğu
konusunda uyarı yaptı

																		 www.telkoder.org.tr
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SENE 2010...

• BTK’nın 2009’da aldığı kararla, StandartHatt
abonelerinin 2010 başına kadar, HesaplıHatt
abonelerinin de yeni bir düzenleme yapılıncaya
kadar alternatif işletmecilerden şehiriçi telefon
görüşmesi hizmeti almaları yasaklanmıştı. BTK
kararının iptali için TELKODER’ce açılan davada,
Danıştay BTK kararının yürütmesini durdurdu.

• BTK tarafından yapılan düzenleme ile Toptan
Hat Kiralama uygulamaya geçti
• BTK tarafından 10xy ön kodu ile arama
hizmetini tehlikeye atacak bir karar yayımlandı
• Ulaştırma Bakanlığı tarafından sektörden alınan
yüksek vergi sorununun çözülmesi gerektiği ifade
edildi

• Alternatif işletmecilerin yatırım yaptıkları
ve yapmak istedikleri ancak uygun yatırım
koşullarının bulunmadığı hususunda farkındalık
yarattı

• Kamu kuruluşlarının telekom hizmetlerini ihale
yolu ile alması gerektiği üzerinde durdu
• Sapanca’da 4. Telekomünikasyon zirvesi
gerçekleştirdi
• Fiyat sıkıştırması ve yıkıcı fiyatlandırmanın
önlenmesi hususunda düzenleme gerektiğinin
altını çizdi
• TELKODER’in başvurusu üzerinde, Danıştay
aynı şehir ve bölgede alternatif işletmecilere farklı
alan kodu verilmesini sağlayan BTK kararını iptal
etti
• Dakika esaslı toptan ücretler ile hizmet veren
alternatif işletmecilerin sınırsız tarifeler ile rekabet
etmesinin mümkün olmadığını açıkladı

SEKTÖRDE NELER OLDU ?

TELKODER NE YAPTI ?

• Altyapı-Hizmet Ayrımının uygulamaya alınması
hususunu desteklemeye devam etti

• Bakanlık işletmecileri mevcut altyapıyı
paylaşamaya çağırdı
• ECTA tarafından yayımlanan 2009 Düzenleme
Karnesi (Regulatory Scorecard) açıklandı.
Rapora göre, Türkiye telekomünikasyon piyasası
gelişmişlik konusunda en son sırada yer alıyor;
düzenleyici kurum yeterli yetki genişliğine ve
destekleyici mevzuatlara sahip olduğu halde
düzenlemeler piyasaların serbestleşmesi ve
rekabete açılması için etkin olarak uygulanmıyor.
• BTK tarafından belirlenen ücretler ile Yalın DSL
uygulamaya alındı

• Fiber altyapı tesisi ve tesis paylaşımı
konusunda sorunların biran önce çözülmesi
gerektiğini dile getirdi
• Fiili Tekele Son Kampanyasını başlattı
• Sabit hatta hala numara taşımanın
yapılamadığını açıklandı
• Ülkemizde maliyetlerin yüksekliğinin sonucu
olarak içeriğin yurt dışına kaydığı, önlemlerin
yetersiz olduğu nu vurguladı
• TELKODER 6. Genel Kurulu düzenlendi
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SENE 2009...

• WİMAX lisanlarının verilmesi gerektiğini
vurguladı

• BTK, UMTH (10xy) ve TT’nin hizmet
bedellerinin tüketiciye aynı fatura ile gitmesini
sağlayan düzenlemeyi hayata geçirdi

• E- Fatura uygulamasının alternatif işletmeciler
için de geçerli olması gerektiği konusunu dile
getirdi

• ECTA tarafından 2008 Düzenleyici Kuruluşlar
Karnesi yayımlandı. Bu rapora göre, 2008
yılında Türkiye’nin telekomünikasyon sektörü
düzenlemelerinde diğer yıllara göre olumlu
gelişmeler yaşanmasına rağmen, daha etkin
olması gerekiyor.

• Türkiye’de yatırımların artması için
düzenlemelerin daha etkin ve rekabeti
destekleyici olması gerektiğini vurguladı

• ÖİV vergisinin sektörün tamamından
kaldırılması gerektiğini savundu
• Türksat A.Ş.’ye verilen imtiyazın bu alanı fiilen
özel teşebbüse kapattığını ve rekabeti ortadan
kaldırdığını, kablo şebekesinin özelleşmesi
gerektiğini dile getirdi
• Sabit numara taşınabilirliği ile ilgili sıkıntıların
çözülmesi gerektiğini vurguladı
• Toptan Hat Kiralama uygulamasının hayata
geçirilmesi gerektiğini savundu
• Alternatif işletmecilere birincil numara
tahsislerinin bir an önce yapılması gerektiğini
ifade etti
• Yalın DSL’in bir an önce hayata geçirilmesi
gerektiğini savundu

• İnternet erişiminde ÖİV %5’e düşürüldü

SEKTÖRDE NELER OLDU ?

TELKODER NE YAPTI ?

• Sapanca’da 3. Telekomünikasyon Zirvesi
düzenledi. Zirve sonunda, küresel mali krizin
sektörümüze etkileri ve yakınsama konuları
masaya yatırıldı

• Rekabet Kurumu 5 farklı kullanıcının başvurusu
üzerine, Şubat 2009’da Türk Telekom’dan ADSL
almak isteyen kullanıcılarına telefon hattı dahil
olmayan fiyat vermesi gerektiği şeklinde karar
verdi
• Mayıs ayında Elektronik Haberleşme
Kanunu’nun yetkilendirme başlıklı hükümleri
yürürlüğe girdi. Kıt kaynak kullanımı
gerektirmeyen lisanlar artık bildirim usulüne
döndü
• Mayıs ayından itibaren şehir içi görüşmeler
hukuki olarak rekabete açıldı
• Mayıs ayında sabit numara taşınabilirliği hukuki
olarak başladı
• Yetkilendirme ve Numara Kullanım hakkı
bedelleri yayımlandı
• BTK, aynı şehir ve bölgede alternatif
işletmecilere farklı alan kodu verilmesini sağlayan
bir karar aldı
• WIMAX Türkiye konferansında BTK lisansların
2009 yılı içerisinde verileceğini söyledi
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SENE 2008...

• Evrensel Hizmet fonunun kullanımının ihaleye
tabi olmasını savundu

• AB Komisyonu hızlı internet kullanımının
yaygınlaşması için ülkeleri rekabeti arttıracak
düzenlemeleri yapmaya çağırdı. ECTA tarafından
hazırlanan “Hızlı İnternet Raporu” na göre
Türkiye %5’lik hızlı internet kullanım oranı ile
sonuncu oldu.

• Şehir içi telefon hizmetlerinin rekabete açılması
gerektiğini vurguladı
• TELKODER 5. Olağan Genel Kurulu
gerçekleştirildi

• Elektronik Haberleşme Kanunu Kasım ayında
yürürlüğe girdi

• Sapanca’da Telekomünikasyon Zirvesi
gerçekleştirildi. Zirvede, Elektronik Haberleşme
Kanunu konusu işlendi

• Numara taşınabilirliğinin hayata geçmesini talep
etti
• TTAŞ tarafından uygulanan fiyat sıkıştırmasının
engellenmesi gerektiğini vurguladı
• Kamu kurumlarının ihalesiz hizmet alımlarının
durdurulmasını istedi
• Devlet kurumlarının geçiş hakkını bir kazanç
kapısı olarak gördüğünü belirtti
• UMTH alanına yatırım yapılabilmesi için gerekli
yatırım koşullarının oluşmadığını ifade etti
• MVNO yetkilendirmesinin bir an önce
yapılmasını talep etti

SEKTÖRDE NELER OLDU ?

TELKODER NE YAPTI ?

• Kablo TV şebekesinin özelleştirilmesi gerektiğini
ifade etti

• 3G ihalesi yapıldı
• Bilgi Teknolojileri ve Yenilikçilik Vakfının
Raporuna göre Türkiye’nin satın alma gücü
paritesi ne göre genişbant internet ücreti en
pahalı ikinci ülke olduğu belirlendi
• Rekabet Kurumu, Türk Telekom ve TTnet’e
birlikte, toptan genişbant internet erişim hizmetleri
pazarı ile ilgili olarak yapılan şikayet sonucunda
12.394.781 YTL ceza verdi.
• Türkiye’de ilk defa Kamu İhale Kanununa tabi
bir kamu kurumu UMTH almak için ihaleye çıktı

• Elektronik Haberleşme Kanunun
hazırlanmasında büyük rol oynadı
• Telekom sektörü üzerindeki vergi yükünün
azaltılması gerektiğini altını çizdi
• Altyapı hizmetleri konusunda bir rapor
yayımlayarak, Altyapı-Hizmet ayrımı
uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini
ifade etti
• BTK, TELKODER ve İngiltere Büyükelçiliği
tarafından Aralık tarihinde “Telekomünikasyon
Sektöründe Rekabetin Tesisine Yönelik
Yaklaşımlar” konulu seminer düzenlendi
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SENE 2007...

• TK, STH lisanslaması üzerinde çalışmakta
olduğunu duyurdu

• TELKODER ve bazı STK’lar TT AŞ’nin yeni
telefon tarifesinin haksız rekabete yol açabileceği
uyarısında bulundu ve TK tarafından onaylanan
tarifelerin iptaline yönelik Danıştay’da dava açtı.
Danıştay tarifelerin iptaline karar verdi

• TTAŞ çalışanları grev başlattı
• Çoklu hizmet paketleri tartışılmaya başlandı

• TT tarafından yeniden hazırlanan telefon
tarifelerinin de zamlı olduğu gerekçesi ile tarifeleri
Danıştay’a götürdü

• TTAŞ, zamlı tarifelere karşı gelişen tepki
için, “Yeni tarifeden hoşlanmıyorlarsa, benim
problemim değil!” dedi

• Alternatif işletmeciler tarafından A ve B tipi
UMTH hizmetlerinin de verilmesi gerektiği
vurgulandı
• Sabit numara taşınabilirliğinin hayata geçmesi
için çalıştı
• ADSL alanındaki rekabet engellerinin
giderilmesine yönelik çalıştı.
• WIMAX lisanslarının verilmesi gerektiğinin
üstünde durdu
• Kablo TV şebekesinin özelleşmesi gerektiğini
vurguladı
• Altyapı-Hizmet ayrımı uygulamasının hayata
geçirilmesi gerektiğini ifade etti
• Elektronik Haberleşme Kanunu’nun çıkması
gerektiğinin altını çizdi

SEKTÖRDE NELER OLDU ?

TELKODER NE YAPTI ?

• Şehir içi telefon hizmetlerinin rekabete açılması
gerektiğini ifade etti

• Tüketiciler Birliği tarafından TÜİK yetkilileri
hakkında enflasyon oranlarını bilerek yanlış
göstermek gerekçesi ile suç duyurusunda
bulunuldu, TT AŞ’nin yeni zamlı tarifelerinin
enflasyon üzerindeki etkilerinin göz ardı edildiği
savunuldu
• Tüketici Hakları Derneği tarafından TT’nin
revize edilmiş yeni tarifeleri hakkında Rekabet
Kurumuna başvuruldu
• TTNET’in ADSL hizmetlerinde %50’lik indirim
öngören tarifelerine (yaz fırtınası) ilişkin Rekabet
Kurumuna şikayette bulunuldu

• Devlet kurumlarının ihalesiz hizmet alımlarının
rekabet kurallarına aykırı olduğunu vurguladı
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SENE 2006...

• Telekomünikasyon alanında sadece
düzenleme yapmanın yeterli olmadığını,
önemli olanın düzenlemelerin uygulanması
olduğunu dile getirdi

• Kablo internet ve altyapı lisanslarının
verilmesi gerektiği üzerinde durdu
• Elektronik Haberleşme Kanunu bir an önce
çıkarılmalıdır vurgusu yaptı
• Kamu kurumlarının haberleşme
hizmetlerini ihalesiz olarak doğrudan alım ile
TT AŞ’den temin etmelerinin yasalara aykırı
olduğunu vurguladı
• Numara taşınabilirliğinin hayata geçmesi
gerektiğini vurguladı
• Telkoder Olağan 4. Genel Kurulu
gerçekleştirildi
• Telkoder ülkemizdeki geniş bant internet
(ADSL ve kablo internet) konusunda bir
rapor yayınladı. Raporda, “Türkiye’nin
genişbantı, Türk Telekom’un ADSL
konusundaki politikasına bağımlı olduğu,
belirlemesi yapıldı
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• TMSF Türksat’ın usulsüz bir biçimde kablo
TV şebekesine el koyduğunu belirtti
• Kablo TV sektöründe Türksat ile 4 lisanslı
şirket arasında ’altyapı kimin’ kavgası
yaşandı

SEKTÖRDE NELER OLDU ?

TELKODER NE YAPTI ?

• TT AŞ’nin, Telkoder’in kapatılması
istemiyle açtığı davada, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı takibata gerek olmadığı
yönünde karar verdi. Bunun üzerine TT
AŞ’nin Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı
itiraz reddedildi. TTAŞ, zarara uğratıldığı
gerekçesi ile Telkoder’e tazminat davası
açtı. Bu davada reddedildi

• BTK tarafından kablo platform lisansları
verildi

• Altyapı yatırımları şirketlerin mülkiyetinde
görünürken, lisans alan şirketler de
Türksat’tan aylık olarak para tahsil ediyordu.
Ancak Türksat, şebeke mülkiyeti konusunda
şirketlerle anlaşmazlığa düşmesi üzerine
şirketlere para ödememeye başladı. Bir
milyondan fazla abonenin bulunduğu
sektörde TMSF’nin, en fazla aboneye
sahip ve kurulduğunda altyapı yatırımlarını
İktisat Bankası’ndan aldıkları krediyle
gerçekleştiren Kablonet’ten ve İnteraktif’ten
toplam 65 milyon dolar alacağı var. TMSF
bu alacaklarını tahsil edebilmek için kablo
TV’de yaşanan krize bir baskınla el koydu.
• TTAŞ ile B Tipi lisansa sahip UMTH
işletmecileriyle anlaşmazlık yaşandı. TK’nın
bu yöndeki kararına rağmen direnen TTAŞ,
santrallerin B tipi görüşmelere uygun hale
getirilmesine yönelik değişiklik için masrafları
işletmecilerden istedi.
• Rekabet Kurumu kararı gereği olarak
TTNET kuruldu.
• Ulaştırma Bakanlığından açıklamalar;
- Sabit telefon abone sayısı Türkiye
nüfusuna ulaşacak
- 3G ve WIMAX frekans sıkıntısı 2007’de
çözülecek
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SENE 2005...

• UMTH hizmetleri konusunda yaşanan
sorunlara ilişkin BTK ile toplantılar düzenledi

• Rekabet Kurulu “Türk Telekom’un
rakip İnternet sağlayıcılarını kablo TV
altyapısından faydalandırmayarak rekabet
kurallarını ihlal ettiği” yönünde karar verdi

• TELKODER üyeleri ve BTK uzmanlarının
katılımıyla ortak çalışma grupları kurdu,
işletmecilerin sorunları ile ilgili 15 ayrı konu
incelendi ve raporlandı

• Kasım ayında TTAŞ özelleştirildi, bu
özelleştirme ile birlikte Avea’nın hisselerinin
bir bölümü de el değiştirdi

TELKODER NE YAPTI ?

• TELKODER ECTA üyesi oldu
• Kablo işletmeciliği lisanslarının bir an önce
verilmesi gerektiğinin altını çizdi
• TT AŞ’nin UMTH işletmecilerine kiralık
hat vermeme tavrıyla ilgili açıklamalarda
bulunuldu. TT’nin bu kararları
uygulamayacağını söyleyerek konuyu
mahkemeye götürdü, mahkeme tarafından
TT’nin itirazları reddedildi
• TT AŞ’nin ara bağlantı da yurtdışı
operatörlere daha az ücret uyguladığını,
böylece yurtdışından Türkiye’ye daha ucuza
ses taşınırken, Türkiye’den yurtdışına ses
taşımanın daha pahalı olduğunu ve bu
durumun haksızlığa yol açtığını ifade etti

SEKTÖRDE NELER OLDU ?

• TELKODER Mart ayı içerisinde AB
Telekomünikasyon Bakanı Fabio Colasanti
ile görüştü

• TT AŞ’nin arabağlantı ücretlerinin
düşürülmesine, TT’nin bu fiyatlara
uymaması halinde ceza hükümlerine tabi
olmasına yönelik TK tarafından karar alındı
• Turkcell hisselerinin bir kısmı el değiştirdi
• Telsim ihalesi gerçekleştirildi
• Kablo şebekesi Türk Telekom’dan ayrılarak
Türksat A.Ş.’ye geçti
• Rekabet Kurumu, TT AŞ’nin perakende
internet hizmetlerini sunması için ayrı bir
tüzel kişilik kurmasını gerektirecek bir karar
aldı.

• Sektördeki altyapı tekeline karşı altyapı
rekabeti istedi
• TT AŞ’nin arabağlantı ücretlerinin çok
yüksek olduğu, bu ücretlerle alternatif
işletmecilerin rekabet edemediği, ücretlerin
AB ortalamalarına çekilmesi gerektiği
vurgusunu yaptı
• Elektronik Haberleşme Yasası hakkında
çalışmaya devam etti
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SENE 2004...

• 1 Ocak itibarıyla yasal veya anlaşma
zeminlerindeki anlamıyla sabit telefon
tekeli kalktı, serbestleşme başladı

• Alternatif işletmeciler A, B ve C tipi
lisanlarını aldı
• Kablo TV en kısa sürede
serbestleşmelidir tezini savundu

• TTAŞ ‘nin özelleştirme süreci başladı

• Sabit kablosuz erişimin ülkemizde
hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti
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• TTAŞ özelleştirmesi öncesinde,
özelleştirmenin sorunsuz yapılabilmesi
için, TK’nın bir an önce “Kablo Platform
Hizmeti” konusunda 2. Tip Ruhsatları
işletmecilere vermesi gerektiği üzerinde
durdu
• TTAŞ tarafından belirlenen arabağlantı
ücretlerinin çok yüksek olması hakkında
tepkisini dile getirdi. Bu ücretlerin
AB ortalamalarına uygun ve makul
oranlarda belirlenmesini savundu
• TELKODER 3. Olağan Kongresi
yapıldı

SEKTÖRDE NELER OLDU ?

TELKODER NE YAPTI ?

• Diğer lisansların bir an önce verilmesi
gerektiğinin altı çizildi

• Telgraf ve Telefon Kanunu ile diğer
bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına
ilişkin yasa onaylandı. Yasa değişikliği
ile, TTAŞ ‘nin yüzde 45’inden fazlasının
özelleştirilemeyeceğine ilişkin hüküm
kaldırılarak, yüzde 95’e kadar
olan kısmının da yerli ve yabancı
yatırımcılara satılabilmesine olanak
sağlandı
• TTAŞ, kendi hatlarından kaçak
telefon trafiği işletildiğini ileri sürerek
Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulundu
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SENE 2003...

• Ulaştırma Bakanlığı değiştirmeyi
planladığı “Telekom Yasası” ile ilgili
sektör oyuncularının görüşlerini aldı

• 01 Ocak 2004’e kadar olan
süre zarfında Telekomünikasyon
Kurumu’ndan gerekli yetkilendirmelerin
yapılması talep etti

• TTAŞ, ses tekelini ihlal ettikleri
gerekçesi ile VOIP hizmeti veren birçok
firmayı mahkemeye taşıdı

• Mevcut yasal ortam ile beklenen
düzenlemelerin gerçekleşmesi
durumunda yatırım yapılabileceğini
savundu

• VOIP konusunda bir rapor
yayımlayarak, VOIP ile ilgili
düzenlemelerin bir an önce yapılması
gerektiğini vurguladı
• Sektör vergilerinin düşürülmesini
savundu
• Yeni yasa tasarısının oluşturulmasında
aktif olarak çalışmaya başladı
• Serbestleşmenin önemi konusunda
farkındalık yaratma çalışmasını başlattı

SEKTÖRDE NELER OLDU ?

TELKODER NE YAPTI ?

• Kablo TV hizmetlerine lisans verilmesi
gerektiğini dile getirdi

• Aycell ve Aria birleşti, yeni şirketin adı
Avea oldu
• TK Telsim’deki hissedar değişikliğini
incelemeye aldı
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SENE 2002...

• İlk İSS lisansları verildi

• Vatandaşların en ileri ve en ucuz
haberleşme olanaklarına kavuşması,
ülkemizin uluslararası arenada büyük
bir haberleşme merkezi olabilmesi için
serbestleşme ve rekabeti savunan
işletmecilerin derneği olarak faaliyete
geçti ve tekele hayır dedi

• Serbestleşme hukuken başladı
• VOIP aramaları TTAŞ tarafından tekel
hakları kapsamında engellenmeye
başlandı
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•İlk inceleme ve görüş belirtme raporunu
Kablo TV konusunda hazırlayarak
yayımladı
• Kasım ayında ilk Genel Kurul yapıldı
• 26 Haziran 2002 tarihinde kuruldu

SEKTÖRDE NELER OLDU ?

TELKODER NE YAPTI ?

• Ağustos ayında “serbestleşmeyi nasıl
geliştiririz” konulu panel ile sektöre adım
attı
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