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Rekabet Kurumu’nun 1,5 yıl önce İBB’n�n kurduğu altyapı ş�rket�ne karşı açtığı soruşturmada sözlü savunma yarın

gerçekleşt�r�lecek[1]. Rekabet Kurumuna başvuruyu Telkoder yapmıştı.

Kısaca olayı hatırlayalım;

Bakır Şebeken�n, F�bere Dönüşmes�

Telekom şebekeler�, Graham Bell’�n telefonu keşfetmes�nden bu yana (ses� �letmekte çok başarılı olan) “bakır

kablolar” hal�nde toprağa ya da d�ğer şek�llerde döşenerek neredeyse 170 yıldır geld�. 1990’ların �k�nc� yarısından

�t�baren �nternet yan� “ses” değ�l “ver�” �let�m� gündeme geld�. Bakır kablolar sesler� �letmede gösterd�kler� başarıyı,

ver� �letmede gösterem�yor.

Ver� �letmen�n yolu �se “f�ber kablolar”. Ama b�r anda bakır kablolardan oluşan koca b�r şebekey�, f�bere çev�rmek

zor �ş; hem para, hem emek, hem zaman açısından. O nedenle b�r yandan ver�ler� sese çev�rerek aktaran b�r teknoloj�

(DSL) kullanılırken, d�ğer yandan şebekeler�n (tüm dünyada) f�bere parça parça dönüştürülmes� sağlandı.

DSL teknoloj�s� ver� aktarmakla b�rl�kte, özell�kle v�deo aktarımı g�b� yüksek hac�ml� ver� aktarımında başarılı

olamıyor. Hele bağlantının operatörle (mesela Türk Telekom) mesafes� uzaklaştıkça bu daha da kötü olab�l�yor.

Mesela 8 MBps’a kadar hat aldığınız halde, ancak 2 Mbps alıyor olab�l�yorsunuz. O nedenle f�ber dönüşümün

yapılması öneml�.

Ülkem�zde bu dönüşüm maalesef yapılmıyor. Yapılan f�ber yatırıma yıl yıl baktığınızda, ancak olması gereken�n

10’da b�r� b�r yatırım yapıldığı anlaşılıyor. Bunun b�r tarafında da İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�n�n 2010’dan
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�t�baren kazı �z�nler�n� vermemeye çalışması yatıyor[2]. Ş�md� bunu da anlatalım.

İBB Neden Vatandaşa H�zmet Sağlamak Yer�ne, Para Kazanmayı Öne Alıyor

Telekom sektöründek� f�rma c�nsler�nden b�r tanes� de “altyapı operatörler�”d�r, k� bu f�rmalar haberleşmen�n

gerçekleşmes� �ç�n gerekl� olan altyapıyı (genell�kle toprağın altına) yerleşt�ren / kuran f�rmalardır ve BTK’dan d�ğer

operatör c�nsler�nden daha farklı b�r l�sans alırlar. BTK tarafından 2018 yılı 3. çeyrek �t�barıyla b�ld�r�m kapsamında

yetk�lend�r�lm�ş 134 adet ve kullanım hakkı kapsamında yetk�lend�r�lm�ş 12 adet altyapı operatörü bulunuyor.

Bu f�rmalar, şeh�rlerde gel�ş�güzel kazı yapamayacakları �ç�n beled�yelere başvuruda bulunurlar ve “kazı �zn�”

alırlar. Bu kazı �zn� karşılığında da beled�yeye b�r para öden�r.

2010’a kadar bu süreç �ç�n f�rmalarla, İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� bazı adımlar attılar. Tar�fe ve süreç yol planı

hazırlandı. Bazı yerlere f�berler döşend�.

Ancak ondan sonra f�ber yatırımlar adeta duraklama devr�ne g�rd�. 2010 �t�bar�yle İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�

(İBB), BTK’dan “ALT YAPI OPERATÖRÜ” l�sansı alan f�rmaların yaptığı kazı başvurulara karşı “�z�n” vermemeye

başladı [2]. Arkasından 2012 yılında İBB’n�n İsttelkom İstanbul Elek. Hab. Ve Alt. H�z. San. Ve T�c. A.Ş. adıyla b�r

ş�rket kurduğu ve bu ş�rket�n 2013’de BTK’dan altyapı l�sans aldığı görüldü. 2015 �t�bar�yle de, altyapı

operatörler�n�n İBB’ye yapılan başvuruları İsttelkom f�rmasına yönlend�r�ld�. Bu arada İsttelkom, 2016’dan sonra

res�mde görüldüğü g�b� �stanbul �ç�nde (hazırlık anlamında) f�ber kablo döşemeye başladı.

Ne yapıldığına bakıldığında; Türk Telekom’a rak�p f�rmalara kazı �z�nler� ver�lmed�ğ� görülüyor. Hatta daha önce

ver�lm�ş olanlar �ptal ed�ld� ya da Büyükşeh�r Beled�yes� altındak� beled�yeler�n kend� bölgeler�nde (mesela

Kadıköy) verd�ğ� kazı �z�nler� de hukuksuz f�lan �lan ed�ld� (Büyükşeh�r �le alt beled�yeler arasındak� çek�şme zaman

zaman hatırlayacağınız üzere açıkhava reklam panolarında b�le görüldü)

Burada İBB’n�n altyapı operatörler�ne empoze ett�ğ� yöntem, kend�s�n�n altyapı kurması ve f�rmaların buradan

k�ralama yapması şekl�ndeyd�. Ancak telekom operatörler� bu konuya �t�raz ett�ler. Çünkü öncel�kle telekom

operatörlüğü ayrı b�r �ht�sas konusu ve �laveten, Türk�ye çapındak� her beled�ye �le bu tür b�r �şlem yapılması,

telekomün�kasyon h�zmetler�n�n ve dolayısıyla vatandaşın anayasal hakkı olan haberleşme hakkının kompleks hale

gelmes�ne neden olab�lecek.

Operatörler ayrıca İsttelkom’un f�yatlarının fah�ş olduğunu ve bunları ver�lse b�le keyf� olarak bazı f�rmalara

bağlantı sağlanmadığını �dd�a ed�yorlar. B�z de metrolardan cep telefonu �le görüşememem�z�n neden�n�n İBB’n�n

metrolara konulan baz �stasyonlarından �sted�ğ� fah�ş f�yatları hatırlayarak; “b�r beled�ye vatandaşa h�zmet� m� öne

alır, para kazanmayı mı?” d�ye sorduk ve hala soruyoruz.

Sonuç olarak; 2018 yılı üçüncü çeyreğ� �t�barıyla alternat�f �şletmec�ler�n toplam f�ber uzunluğu 71.563 km. Türk

Telekom’un �se 273.712 km f�ber altyapısı bulunuyor [3]. Bu olması gereken�n 10’da b�r� ya da en �y� �ht�malle 4’de

b�r� düzey�nde b�r altyapıyı göster�yor.

Yarın Rekabet Kurumu’nun göreşeceğ� konu �se, İBB’n�n İsttelkom adlı f�rmayla meydana gelen k�l�tlenmen�n b�r

kısmını açmasıdır. Ama orada �ş b�tm�ş olmayacak. Hala kurallar f�ber döşemey� engell�yor.
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B�r yandan da yerel seç�mler yaklaşırken, �nternet kullanıcılarını uyarıyoruz; �nternet� 9 yıldır engelleyen b�r part�ye

oy mu vereceks�n�z? Bu aynı zamanda AKP’n�n b�lerek yaptığı, �nternet�n yayılmasının engelleyerek

gerçekleşt�rd�ğ� dolaylı b�r sansürdür.
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