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Kazananı ve kaybeden� yapay zeka
bel�rleyecek!

İş�n�z� almayacak, �ş�n�z� ‘paylaşacak’

D�j�tal dönüşümün rotası ve en yen�
yöntemler� buluştu!

Altyapı paylaşımını destekleyecek karar!

Önce çocuklar �y�leşs�n!
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Sah�p olduğu nüfus yoğunluğu ve stratej�k konumu sebeb�yle İstanbul, f�ber �nternet

altyapısına en çok �ht�yaç duyulan merkezler arasında. İstanbul’da yüksek hızlı �nternet çoğu

noktada hal� hazırdak� metro, metrobüs ve fün�küler güzergahlarındak� f�ber opt�k kablo

altyapısı �le sağlanıyor. Fakat İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından kurulan İstanbul

Elektron�k Haberleşme ve Altyapı H�zmetler�, kısa adıyla İsttelkom, 2013 yılında BTK’dan altyapı

l�sansı alarak, 2016 yılından bu yana İstanbul’da f�ber altyapı döşüyor. İsttelkom’un kend�

altyapılarını kurmak �steyen �şletmec�lere sunduğu sözleşme şartlarının �şletmec�ler� zorlamaya

ve f�ber altyapı konusunda tekel oluşturmaya yönel�k uygulamalar olduğu bel�rt�l�yor.

Sektörde faal�yet gösteren altyapı �şletmec�ler�, kend� f�ber altyapılarını kurmak �ç�n gerekl� olan

kazı �zn�n� almak üzere İBB’ye başvurduklarında �se bu ş�rketlere kazı �zn� ver�lmeyerek,

İsttelkom’a yönlend�r�l�yor. Bu durumun, İsttelkom’un b�r ‘telekomün�kasyon �şletmec�s�’ g�b�

davranarak, esas �ş� elektron�k haberleşme h�zmet� sunmak olan �şletmec�ler �le rekabete

g�rmes�ne neden olduğu bel�rt�l�yor. İşletmec�ler�n İsttelkom’a g�tt�kler�nde karşılaştıkları zorlu

sözleşme şartları da sektörde tam rekabet ortamının sağlanmasını engell�yor. İmzalanan

sözleşmede yer alan ‘�şletmec�n�n kurulum mal�yet�ne katlandığı altyapının mülk�yet�n�n

İsttelkom’a a�t olduğuna’ ve ‘�şletmec�n�n bu altyapıyı başka şahıs ve kuruluşlara

kullandıramayacağına’ �l�şk�n hükümler de f�ber altyapı yatırımı yapmak �steyen �şletmec�ler�

zor durumda bırakıyor.

Bu durum karşısında Serbest Telekomün�kasyon İşletmec�ler� Derneğ� (TELKODER) 2017 yılında,

İsttelkom’un “Tes�s Paylaşım Protokolü” �le rak�pler�n�n faal�yetler�n� zorlaştırmak suret�yle 4054

sayılı Kanun’u �hlal ett�ğ�n� öne sürmüş ve İsttelkom’dan ş�kayetç� olmuştu. TELKODER’�n

ş�kayet� üzer�ne Rekabet Kurumu tarafından yapılan görüşmeler sonucunda İsttelkom’un

İstanbul’da elektron�k haberleşme altyapısı kurulum pazarında hak�m konumda olduğu

oyb�rl�ğ� �le kabul ed�ld� ve İsttelkom’un hak�m durumunu kötüye kullandığı gerekçes� �le 2018

yılı gel�rler�n� esas alarak �dar� para cezası uygulanmasına hükmed�ld�. Bu kararın yanında,

�şletmec�ler�n mal�yet�ne katlandığı altyapının mülk�yet�n�n İsttelkom’da kalmasını öngören ve

bu altyapının d�ğer �şletmec�lere kullandırılmasını engelleyen maddeler�n de sözleşmeden

çıkarılmasına karar ver�ld�.

Konuyla �lg�l� b�lg� veren TELKODER Yönet�m Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Rekabet Kurumu

tarafından alınan bu karar, telekomün�kasyon sektörü açısından umut ver�c�. Rekabet Kurumu,

İsttelkom’un İstanbul’da altyapı kurulumu pazarında hak�m durumda olduğunu ve hak�m

durumunu kötüye kullandığına hükmetm�şt�r” sözler� �le kararı yorumladı.

“Kararın altyapı paylaşımını ve kurulumunu teşv�k ed�c� olmasını üm�t ed�yoruz”

Bu kararda, �dar� para cezasının yanı sıra, uygulamanın kaldırılmasına hükmed�len �k�

madden�n de öneml� b�r sonucu olacağını aktaran Arıak şöyle devam ett�:

“Protokol maddeler�n�n kaldırılmasına yönel�k hüküm çerçeves�nde, İBB yönet�m� veya

herhang� b�r beled�ye yönet�m�, altyapı üzer�nde mülk�yet tes�s edemeyecek ve altyapı

üzer�nden gel�r elde etme durumları ortadan kalkacak. İmt�yaz ve l�sans hükümler� saklı olmak

üzere, ş�rketler�n kend� kurdukları altyapı üzer�nde mülk�yet hakkına sah�p olab�lmeler� ve bu

altyapıyı d�ğer �şletmec�lere kısmen veya tamamen kullandırma, k�ralama veya devretme

haklarına kavuşmaları; altyapı paylaşımının önünü açacaktır. Bu kararın altyapı paylaşımını ve

kurulumunu teşv�k ed�c� olmasını üm�t ed�yoruz. TELKODER olarak şeh�rler�m�z�n f�ber altyapı

ağlarıyla örülmes� �ç�n yerel seç�m sürec�nde beled�ye başkan adaylarıyla görüşmeler yaptık ve

f�ber altyapının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k değerl� sözler aldık. Bu karar, Türk�ye’n�n f�ber altyapıda

b�r atılım yapab�leceğ�ne da�r dernek olarak �nancımızın ve bu çerçevede yaptığımız değerl�

çalışmaların b�r parçasıdır.”

Toptan �nternet f�yatlarının artması tüket�c�ler� mağdur edecek

Türk Telekom tarafından �şletmec�lere sunulan toptan sev�yedek� ücretlend�rmeler, sab�t

gen�şbant pazarında h�zmet veren alternat�f �şletmec�ler �ç�n kr�t�k b�r rol oynuyor. “Alternat�f

�şletmec�ler�n kend� paketler�n� oluşturarak tüket�c�ler�n �ht�yaçlarına uygun h�zmetler

vereb�lmeler�n� sağlayan en öneml� unsur toptan f�yatlardır” vurgusunu yapan Arıak, Türk

Telekom’un 2018 sonunda �şletmec�lere toptan f�yatlarını (yen� port transm�syon tar�feler�)

arttıracağı duyurusu yaptığını bel�rtt�. Türk Telekom tarafından öner�len bu yen� tar�feler�n çok

yüksek olduğuna ve bunun bedel�n� tüket�c�ler�n ödeyeceğ�ne de d�kkat çeken Arıak, BTK’nın

hem alternat�f �şletmec�ler� hem de vatandaşları mağdur etmemek adına bu tar�feler�

‘onaylamaması’ gerekt�ğ�n� vurguladı.

Ver�ler�m�z korunup ülkem�zde saklanmalı

Yaşamımızda her türlü �ş �ç�n ver�ler�n kullanılmasının b�r gerekl�l�k hal�ne geld�ğ�n�n altını ç�zen

Yusuf Ata Arıak b�z�m ülkem�z�n ver�ler�n�n çoğunun yurtdışında olduğunu, bu durumun,

k�ş�ler�n, ş�rketler�n, devlet�n her türlü ve çoğu mahrem olan b�lg�ler�n�n başkalarının �nsafına

bırakılması anlamına geld�ğ�n� hatırlattı. Bu nedenle yerl� ver� merkezler�n�n desteklenmes�

gerekt�ğ�n� hatırlatan Arıak, ver�ler�m�z�n korunup ülkem�zde saklanması gerekt�ğ�n�n altını

ç�zd�. Bu konunun kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve �şletmec�ler tarafından sıkça d�le

get�r�ld�ğ�n� de �fade eden Arıak “Çözüm var ve b�z yardıma hazırız” d�yerek, somut adımların

atılması gerekt�ğ�ne d�kkat çekt�.

        

 

Ferit ÇELİK

B�l�ş�m�n farklı kapılarından başını uzatıp g�rmekten vazgeçm�ş, karşı koltukta oturup sorular sormayı

daha makul bulmuş...
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Altyapı paylaşımını destekleyecek karar!
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Dijital dönüşümün rotası ve en yeni yöntemleri buluştu! 
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