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Sunufl

Telekomünikasyon hizmetleri, ekonomiden kültüre kadar yaşamın gerek bireysel gerekse
toplumsal her alanında giderek artan oranda yer alıyor. 

Görünen o ki, içinde bulunduğumuz yüzyılın yakın geleceği, sadece gelişmiş değil
gelişmekte olan dünyada da bilişimi ülkelerin "olmazsa olmaz" koşulu haline getirecektir.

Bu kapsamda, ülkemizde de telekomünikasyon sektörünün en geniş anlamda, birey-firma-
devlet üçgeni içerisinde, olabilecek ideal ortama en kısa sürede kavuşturulması gereği,
ulusal vizyonumuz 
olmalıdır. Bu da, öncelikle hukuki ve ekonomik altyapının sağlam temellere oturtulması ile
mümkündür.

Telekomünikasyon Kurumu olarak uluslararası kurallar ve standartlar çerçevesinde
ülkemizin özgün koşullarını da dikkate alacak bir yaklaşımla, serbest piyasa ekonomisinin
oluşumunda çok önemli bir misyonumuz olduğunun bilincindeyim.

Telekomünikasyon Kurumunun kurulduğu günden itibaren yaptığı çalışmaları içeren bu
raporun hazırlığı, Başkan olarak görevi devralmadan önce başlatılmış ve önemli bir
aşamaya getirilmişti. Kurumun yeni başkanı olarak bunu bir fırsat bilip, benden önce
başkanlık görevini yürüten Sayın Fatih Mehmet Yurdal'a, Telekomünikasyon Kurulunun
birinci dönem üyelerine ve Kurumu bugüne taşıyan herkese, yaptıkları değerli çalışmalar
ve gösterdikleri fedakarlık için teşekkürü borç biliyorum.

Mesai arkadaşlarımla birlikte özverili çalışma isteğimiz sürdükçe, Telekomünikasyon
Kurumunu sektörün, Türkiye'nin ve uluslararası toplumun ihtiyaçları doğrultusunda
daha ileriye taşıyacağımıza olan inançla saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Ömer Aras›l
Kurul Başkanı



1.1 Yasal Statü

Telekomünikasyon Kurumu 2813 say›l› Telsiz Kanunu, 406 say›l› Telgraf ve
Telefon Kanunu ve di¤er kanunlarda öngörülen görevleri yerine getirmek üzere
2813 say›l› Telsiz Kanununun 4502 say›l› Kanun ile de¤iflik 5’inci maddesi
uyar›nca idari ve mali özerkli¤e haiz, özel bütçeli kamu tüzel kiflili¤i olarak 27
Ocak 2000 tarihinde kurulmufl ve personel ve altyap›s›n› oluflturarak 15 A¤ustos
2000 tarihinde fiilen çal›flmaya bafllam›flt›r.

Kurumun iliflkili oldu¤u bakanl›k Ulaflt›rma Bakanl›¤›d›r. 

Telekomünikasyon Kurumu; adil ve serbest rekabete dayal› dinamik bir
telekomünikasyon sektörü oluflturulmas›, tüketici haklar›n›n korunmas› ile di¤er
konulardaki görevlerini kanunlar çerçevesinde teflkilat› marifetiyle yerine
getirmektedir.

Kurum; 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu, 6245 say›l› Harc›rah Kanunu, vize ve
tescil aç›s›ndan da 1050 say›l› Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 say›l›
Say›fltay Kanunu hükümlerine tabi de¤ildir.

Kurumun gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaft›r.

Daha önce Ulaflt›rma Bakanl›¤›na ba¤l› ve Katma Bütçeli statüdeki Telsiz Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen 2813 say›l› Kanuna istinaden
"radyokomünikasyon düzenleme" yetkisi ile 406 say›l› Kanun çerçevesinde Türk
Telekomünikasyon A.fi. taraf›ndan yürütülen "telekomünikasyon düzenleme"
yetkisi, 4502 say›l› Kanun ile Telekomünikasyon Kurumuna devredilmifltir.

Bilahare, 3348 say›l› Kanun ile Ulaflt›rma Bakanl›¤› uhdesinde bulunan
telekomünikasyon hizmetlerine lisans verme yetkisi de 4673 say›l› Kanunun 2001
y›l› içinde yürürlü¤e girmesiyle Kuruma devredilmifltir. 

1Bölüm

Telekomünikasyon
Kurumunun Yap›s›
ve ‹flleyifli



Kurumun faaliyete bafllamas› ile telekomünikasyon sektörünü düzenleme süreci
bafllam›flt›r. Bu kapsamda sektörde politika belirleme, idari düzenleme yapma ile
iflletmecilik ifllevlerinin birbirinden ayr›lmas› ve her bir ifllevin, o ifllevin niteli¤ine
uygun esaslar çerçevesinde yürütülür hale getirilmesi, idari özerkli¤i haiz bir
düzenleyici otoritenin idari düzenlemeleri yapmas› ve uygulamas›, iflletmecilik
faaliyetlerinin de iktisadi esaslar çerçevesinde ticari kurulufllar taraf›ndan yerine
getirilmesinin sa¤lanmas›, sektörün ticari esaslar dahilinde iktisadi yönden daha
verimli ve etkin yürütülmesi amac›yla serbest rekabete aç›lmas› hedeflenmifltir.

1.2 Görev Kapsam›

Düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzlaflt›rma fonksiyonlar›n› kullanmak
suretiyle; ülkemizde adil ve serbest rekabete dayal› dinamik ve güçlü bir
telekomünikasyon sektörü oluflturmak, sektör ile ilgili genel stratejiler
gelifltirmek, tüketici haklar›n›n korunmas›n› sa¤lay›c› tedbirleri almak, frekans ve
numara gibi k›t kaynaklar›n planlamas›n› yaparak etkin ve verimli kullan›m›n›
sa¤lamak, görevleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararas› faaliyetleri yürütmek
Kurumun görev kapsam›n› oluflturmaktad›r.

Kurum bugüne kadar yapt›¤› düzenlemelerin haz›rl›k sürecinde, Türkiye’deki
ilklerden birini gerçeklefltirerek yasal düzenlemelere iliflkin süreci fleffaflaflt›rm›fl
ve Kurumun resmi internet sitesinde yay›mlayarak ilgili taraflar›n ve
kamuoyunun kat›l›m›na açm›flt›r. Telekomünikasyon Kurumunun yasal
düzenlemelerinde ve icraatlar›nda yerlefltirmeye çal›flt›¤› bu tutum, e-devlet ve
Türk Kamu Yönetimi gelene¤inde anlaml› bir yer teflkil edecektir.

4502 Say›l› Kanun Öncesi 4502 ve 4673 Say›l› Kanun Sonras›

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Ulaflt›rma Bakanl›¤›

• Yetkilendirme (Katma De¤erli Hizmetler) • Politika Belirleme

• Tarife Onaylama • Asgari Hizmetler

• Koordinasyon

TGM (Bakanl›¤a Ba¤l› Katma Bütçeli) Telekomünikasyon Kurumu (TK)

• Telsiz Haberleflmesi Düzenlemeleri • Düzenleme (Regülasyon)

• Denetleme

• Uzlaflt›rma (Hakemlik)

• Yetkilendirme

Türk Telekomünikasyon A.fi. (TTAfi) TTAfi

(Bakanl›kla ‹lgili K‹K)

• ‹flletmeci • ‹flletmeci

• Telekomünikasyon Düzenlemeleri

Tablo 1. Kurumun Yasal Statüsü



Telekomünikasyon alan›nda strateji oluflturma, düzenleme ve uygulamalar›n›
yapma görevi verilen ve Kurumun iflbirli¤i ve koordinasyon ihtiyac› bulunan
di¤er kamu kurumlar› ve organlar› ile bunlar›n genel görev kapsamlar› afla¤›daki
gibidir:

Haberleflme Yüksek Kurulu (HYK): Çeflitli bakanlar ile kamu temsilcilerinden
oluflan ve Baflbakan›n baflkanl›¤›nda y›lda iki defa düzenli olarak toplanan bir üst
kuruldur. HYK Telsiz Haberleflmesi Konusunda Ulaflt›rma Bakanl›¤›na
tavsiyelerde bulunmakta ve uygulamalar› takip etmektedir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK): Radyo ve televizyon yay›nlar›n›n
düzenlenmesi, yay›n içeriklerinin denetlenmesi, radyo ve televizyon yay›nlar›na
iliflkin frekans planlama ve tahsisleri ile ilgili görevleri yürütmektedir.

Rekabet Kurumu (RK): Mal ve hizmet piyasalar›nda rekabetin tesisi ve korunmas›
hususunda düzenleme ve denetleme ile ilgili görevleri yürütmektedir.
Telekomünikasyon sektörüne iliflkin hususlarda Kurum ile koordinasyon
halindedir.

1.3. ‹dari Yap›

Telekomünikasyon Kurumu; hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi
amac›yla Ankara’da bulunan merkez birimi ile 10 ilde bölge müdürlükleri
fleklinde teflkilatlanm›flt›r. Kurumun merkez birimleri düzenleme yapma ve
strateji oluflturma faaliyetlerinde bulunurken, bölge müdürlükleri ise oluflturulan
kararlar çerçevesinde görev icra etmektedirler.

Kurumun karar organ› olan Telekomünikasyon Kurulu, biri baflkan olmak üzere
befl üyeden oluflur. Türkiye’de etkin ve rekabetçi bir sektör oluflturulmas›n›
teminen Kurulda, telsiz ve telekomünikasyon hizmetleri ile sektör ve tüketicileri
temsil eden üyeler bulunmaktad›r. Buna göre;

• Kurul Baflkan› ile telsiz ve telekomünikasyon hizmetlerini temsil eden Kurul
Üyeleri, Ulaflt›rma Bakan› taraf›ndan gösterilen ikifler aday aras›ndan,

• Telekomünikasyon sektörünü temsil eden üye, Türkiye'de telekomünikasyon
cihaz ve sistem imalat› yapan, telekomünikasyon hizmeti yürüten ya da altyap›
iflleten ve ilgili telekomünikasyon hizmeti piyasas›nda Türkiye çap›nda en az
%10'luk pazar pay›na sahip olan iflletmecilerin gösterece¤i birer aday aras›ndan,

• Tüketicileri temsil eden üye ise Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤inin gösterece¤i ikifler aday aras›ndan seçilmek suretiyle,
Bakanlar Kurulu taraf›ndan befl y›ll›k süre için atan›r. 



Kurulun bafll›ca görev ve yetkileri flunlard›r:

-Kurumun telekomünikasyon alan›nda yapt›¤› düzenlemeleri onaylamak, henüz
düzenleme yap›lmam›fl konular ile di¤er idari ifllemlerle ilgili kararlar› almak, 

-Telekomünikasyon mevzuat›nda yap›lmas› gereken de¤ifliklikler ile ilgili görüfl
bildirmek,

-Kanunda yasaklanan faaliyetler ve hukuki ifllemler ile lisans ihlalleri hakk›nda
baflvuru üzerine veya re'sen inceleme, araflt›rma ve soruflturma yapmak; ihlal
tespiti durumunda ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri almak ve gerekli
cezalar› uygulamak ve Kanunla verilen di¤er görevleri yerine getirmektir.

1.3.1 Merkez Birimleri

Merkez Birimleri ana hizmet, dan›flma ve yard›mc› hizmet birimlerinden
oluflmaktad›r:

Ana Hizmet Birimleri 
• Tarifeler Dairesi Baflkanl›¤›, 
• Lisans ve Sözleflmeler Dairesi Baflkanl›¤›, 
• Sektörel Araflt›rma ve Stratejiler Dairesi Baflkanl›¤›, 
• Sektörel Rekabet ve Tüketici Haklar› Dairesi Baflkanl›¤›, 
• Spektrum Yönetimi Dairesi Baflkanl›¤›, 
• Spektrum ‹zleme ve Denetleme Dairesi Baflkanl›¤›, 
• Teknik Düzenleme ve Standardizasyon Dairesi Baflkanl›¤›, 
• Uluslararas› ‹liflkiler ve Avrupa Birli¤i (AB) ile Koordinasyon Dairesi
Baflkanl›¤›. 

Dan›flma Birimleri 
• Baflkanl›k Müflavirli¤i, 
• Hukuk Müflavirli¤i, 
• Bas›n ve Tüketiciler ile ‹liflkiler Müflavirli¤i. 

Yard›mc› Hizmet Birimleri 
• Kurumsal Kalite De¤erlendirme ve Gelifltirme Dairesi Baflkanl›¤›, 
• Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Baflkanl›¤›, 
• ‹nsan Kaynaklar› Dairesi Baflkanl›¤›, 
• Muhasebe ve Finansman Dairesi Baflkanl›¤›, 
• Lojistik Dairesi Baflkanl›¤›, 
• Özel Kalem Müdürlü¤ü, 
• Kurul Büro Uzmanl›¤›, 
• Savunma Uzmanl›¤›. 
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Fatih Mehmet Yurdal
Kurul Baflkan›Erol Alkan
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Kurul Üyesi

Abdullah Raflit Gülhan
Kurul Üyesi

Prof. Dr. A. Nizamettin Aktay
Kurul Üyesi

Erkan Akdemir
Kurul Üyesi



1.3.2 Taflra Birimleri

Telekomünikasyon Kurumu taflra teflkilat›, ülke genelinde yayg›n hizmet veren
10 bölge müdürlü¤ünden oluflmaktad›r.

2001 y›l› sonu itibariyle Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Mersin, Samsun, Erzurum ve
Diyarbak›r Bölge Müdürlükleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Halen Bursa Bölge
Müdürlü¤ü faaliyetleri ‹stanbul Bölge Müdürlü¤ünce, Antalya Bölge Müdürlü¤ü
faaliyetleri Mersin Bölge Müdürlü¤ünce ve Kayseri Bölge Müdürlü¤ü faaliyetleri
de Ankara Bölge Müdürlü¤ünce yürütülmektedir. 

Bölge müdürlüklerince lisans sahibi iflletmecilere iliflkin baz› ifllemler, kara, deniz
ve havasal olan her türlü telsiz sistemine kurulum izni verilmesi, frekans ve ça¤r›
ad› tahsisi, telsiz sistemlerinin kontrol ve takip ifllemleri, enterferans
flikayetlerinin takibi ve giderilmesi, amatör telsizcilik ifllemleri, sabit
telekomünikasyon cihazlar›n›n ölçüm, kontrol ve güvenlik sertifikalar›n›n
düzenlenmesi ile bunlara iliflkin flikayetlerin de¤erlendirilmesi, imalat, ithalat,
sat›fl ve bak›m onar›m yetki belgesine haiz firmalar›n kontrol ve denetimlerinin
yap›lmas› bölge müdürlüklerinin bafll›ca faaliyetleri aras›ndad›r. 

1.4 Mali Yap›

Telekomünikasyon Kurumu mali yönden özerktir ve bütçenin mali kaynaklar›
4502 say›l› Kanun’da belirtilmifltir. Buna göre y›ll›k normal faaliyet gelirlerinin
yaklafl›k % 98’i  GSM kullanma ve ruhsatname ücretlerinden elde edilmektedir.

Genel Bütçe’den herhangi bir pay al›nmamaktad›r.

Kurum hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan harcamalar›n
yap›lmas›na ve bu ihtiyaçlar›n hangi kaynaklardan sa¤lanaca¤›na Kurul
taraf›ndan karar verilmektedir.

Harcamalar Kurul, Kurul Baflkan›, Kurum Baflkan Yard›mc›lar› ve Bölge
Müdürlerinin yetki s›n›rlar› çerçevesinde yap›lmaktad›r.

ANKARA ‹STANBUL ‹ZM‹R MERS‹N SAMSUN ERZURUM D‹YARBAKIR BURSA ANTALYA KAYSER‹

ANKARA ‹STANBUL ‹ZM‹R MERS‹N SAMSUN ERZURUM D‹YARBAKIR BURSA ANTALYA KAYSER‹

KIRIKKALE ED‹RNE MAN‹SA N‹⁄DE G‹RESUN A⁄RI fiANLIURFA ÇANAKKALE DEN‹ZL‹ NEVfiEH‹R

BOLU KIRKLAREL‹ AYDIN ADANA ORDU KARS MARD‹N B‹LEC‹K BURDUR AKSARAY

DÜZCE TEK‹RDA⁄ UfiAK HATAY TOKAT ARDAHAN ADIYAMAN KÜTAHYA ‹SPARTA YOZGAT

BARTIN KOCAEL‹ MU⁄LA KARAMAN S‹NOP I⁄DIR fiIRNAK SAKARYA KONYA S‹VAS

KARABÜK OSMAN‹YE AMASYA R‹ZE HAKKAR‹ ESK‹fiEH‹R AFYON KAHRAMANMA

ZONGULDAK GAZ‹ANTEP KASTAMONU ARTV‹N VAN YALOVA MALATYA

ÇANKIRI ÇORUM TRABZON S‹‹RT BALIKES‹R

KIRfiEH‹R B‹NGÖL MUfi

GÜMÜfiHANE BATMAN

BAYBURT K‹L‹S

ERZ‹NCAN TUNCEL‹

ELAZI⁄

B‹TL‹S

Tablo 2. Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri ve Ba¤l› ‹ller



1.5 ‹nsan Kaynaklar›, E¤itim, Kalite Yönetim Sistemi

4502 say›l› Kanunla la¤vedilen Telsiz Genel Müdürlü¤ünün merkez ve taflra
kadrolar› Kurumun faaliyete geçti¤i tarih itibariyle Kuruma devredilmifl ve Telsiz
Genel Müdürlü¤ünde çal›flan 349 personel Kuruma aktar›lm›flt›r. Ayr›ca çeflitli
kamu kurum ve kurulufllar›ndan 10 kariyer uzman› ve nitelikli 31 personelin
naklen atamalar› yap›lm›flt›r. 

Di¤er taraftan Kurumun ana hizmetlerine iliflkin kariyer sahibi personel
ihtiyac›n›n karfl›lanmas› amac›yla iyi derecede yabanc› dil bilen, üniversite
mezunu yaklafl›k 2800 aday aras›ndan, Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezinin
(ÖSYM) yapt›¤› baraj s›nav› ve Kurumun yapt›¤› yaz›l› s›nav ve mülakat
sonucunda 28 Telekomünikasyon Uzman Yard›mc›s› göreve bafllat›lm›flt›r. Bu
personel y›l içerisinde bir ay süreli al›flt›rma e¤itimine tabi tutulmufl ve bu e¤itimi
takiben, bir program çerçevesinde ilgili birimlerde görevlendirilmifllerdir. 

Gelir Türü
2001 Y›l›

Gerçekleflen

Telsiz Kullanma Ücretleri

Telsiz Ruhsatname Ücretleri

Faiz Gelirleri

Önceki Y›llar Gelir Fazlas›

Di¤er Gelirler

Toplam Gelirler

73.322

21.471

64.025

-

2.083

160.901

Gider Türü
2001 Y›l›

Gerçekleflen

Personel Giderleri

Di¤er Cari Harcamalar

Yat›r›m Harcamalar›

Transfer Harcamalar›

Toplam Harcamalar

7.532

3.439

9.000

1.180

21.151

Tablo 3. Telekomünikasyon Kurumu 2001 Y›l› Gelirleri (milyar TL)

Tablo 4. Telekomünikasyon Kurumu 2001 Y›l› Giderleri (milyar TL)



Kurum personelinin verimlili¤inin art›r›lmas›, performans düzeyinin
yükseltilmesi için ücret ve sosyal yard›mlar konusunda çeflitli çal›flmalar yap›lm›fl
ve bu do¤rultuda Kurul taraf›ndan al›nan kararlar uygulanm›flt›r. Ayr›ca,
personeli çal›flmaya teflvik amac›yla performansa dayal› teflvik ikramiyesi
verilmektedir.

Telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili teknolojik geliflmeleri takip etmek, bilgi,
beceri ve deneyimlerini art›rmak ve Kurumu temsil etmek amac›yla 2001 y›l›
içerisinde 312 kifli yurtiçinde, 74 kifli ise yurtd›fl›nda görevlendirilmifltir.

Personel yönetimi kavram›n›n yerini ‹nsan Kaynaklar› yönetimine b›rakmaya
bafllad›¤› ve toplam kalite yönetimi uygulamalar›n›n h›zland›¤› günümüzde,
personelde aran›lan yeterlikler de de¤iflmekte ve böyle bir ortamda çal›flan
personele gerekli bilgi ve beceriyi kazand›rmak için yap›lan hizmet içi e¤itimin
önemi her geçen gün biraz daha artmaktad›r. Bu ba¤lamda personelin hizmetlere
yetkinli¤ini sa¤lamak, verimliliklerini art›rmak ve daha üst görevlere haz›rlamak
için Kurumda programl› bir hizmet içi e¤itim yürütülmesi amac›yla Hizmet ‹çi
E¤itim Yönetmeli¤i ç›kart›larak yürürlü¤e konulmufltur.

2002 y›l› e¤itim plan ve program› gerekli altyap› çal›flmalar› tamamlanarak Kurul
karar› ile yürürlü¤e girmifltir. Telekomünikasyon Kurumunun üzerine ald›¤›
görev, yetki ve sorumluluklar› lay›k›yla yerine getirebilmesinde, en önemli
kayna¤› olan insan faktöründen etkili ve verimli bir flekilde faydalanabilmek
amac›yla e¤itim faaliyetlerine gereken önem verilmifl ve 2002 y›l› bütçesinin
%3,2’si e¤itim için ayr›lm›flt›r.

Tablo 5. TK Çal›flanlar›n›n Cinsiyete Göre Da¤›l›m›

Merkez Taflra Toplam %

TK Personel Say›s› 313 112 425 100

TK Erkek Personel Say›s› 188 83 271 64

TK Bayan Personel Say›s› 125 29 154 36

Tablo 6. TK Çal›flanlar›n›n Yafllara Göre Da¤›l›m›

Yafl Aral›¤› Personel Say›s›

51 - 65 14

41 - 50 131

31 - 40 218

20 - 30 62



Kalite Yönetim Sistemi kapsam›nda uluslararas› standartlarda hizmet üretimi
hedeflemifl olan Kurum ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini kurma
çal›flmalar›n› bafllam›flt›r.

Kalite Yönetim Sistemi çal›flmalar›na bafllarken öncelikle Kurum insan
kayna¤›n›n mevcut durum analizi yap›lm›fl ve süreç tan›mlamalar› yap›larak
de¤erlendirme kriterleri belirlenmifltir. Uluslararas› ve ulusal bazda kamu
kurumlar› ve özel sektöre ait kalite sistemi uygulamalar› incelenmifltir.

Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yönetim fonksiyonunun önemli bir yeri olmas›
sebebiyle Kurum Yöneticileri, TÜSS‹DE (Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü)
merkezinde stratejik planlama, insan kaynaklar› yönetimi ve toplam kalite
yönetimi konular›nda e¤itim alm›fllard›r. 

Tablo 8. TK Çal›flanlar›n›n E¤itim Durumlar›na Göre Da¤›l›m›

E¤itim Durumu Toplam Merkez Taflra

Doktora 13 13 -

Yüksek Lisans 56 46 10

Lisans 207 158 49

Önlisans 55 30 25

Di¤er 95 67 28

Genel Toplam 426 314 112

Tablo 7. TK Çal›flanlar›n›n Hizmet Sürelerine Göre Da¤›l›m›

Hizmet y›llar› Toplam Merkez Taflra

26 Y›l ve Üstü 18 18 -

21 - 25 Y›l Aras› 24 14 10

16 - 20 Y›l Aras› 84 57 27

11 - 15 Y›l Aras› 180 136 44

 6 - 10 Y›l Aras› 62 39 23

 0 - 5 Y›l Aras› 57 49 8



Kurum taraf›ndan Kalite Yönetim Sisteminin ana ilkelerini, vizyonunu,
misyonunu, Kalite Politikas›n› ve Kalite Hedeflerini içeren  "Telekomünikasyon
Kurumu Kalite El Kitab›" ile icra faaliyetlerini tan›mlayan  gerekli prosedürler ve
talimatlar haz›rlanm›flt›r. 

Kurumun yürütmekte oldu¤u hizmet ve görevlerle ilgili olarak Kurum çal›flanlar›
ve Kurumdan hizmet alanlar›n de¤erlendirmelerini, bak›fl aç›lar›n›, beklentilerini,
flikayet ve önerilerini göz önünde bulundurarak çal›flmalar›n› sürdürmek
amac›yla, müflteri memnuniyetini ölçme metodlar› gelifltirilmifltir. 

Kurum personelinin performans de¤erlendirilmesinde kullan›lacak kriterlerin yer
ald›¤› performans yönergesi yürürlü¤e girmifltir.

Sürekli iyilefltirme faaliyetlerinin bir fonksiyonu olan e¤itim, personel
niteliklerinin ifle uygun hale getirilmesi ve süreçlerin fonksiyonel yürütülmesi
amac›yla sürekli bir faaliyet olarak de¤erlendirilmektedir. Bu de¤erlendirme
do¤rultusunda Kalite Yönetim Sistemi çal›flmalar›na kat›lan personele TSE
taraf›ndan e¤itim verilmifltir. Ayr›ca Kurum personeline bu e¤itimi alan personel
taraf›ndan e¤itim verilmifltir. Toplam Kalite Yönetim felsefesinin anlafl›lmas›, aç›k
yönetim performans yönetimi, süreç yönetimi problem çözme teknikleri baflta
olmak üzere personelin kalite e¤itim süreçlerinden geçirilerek, niteliklerinin ifle
uygun hale getirilmesi konular› kurumsal bir hedef olarak belirlenmifltir. 

Kurum personelinin görevlerini tam bir tarafs›zl›k içinde yerine getirebilmesini
sa¤lamak amac›yla "Telekomünikasyon Kurumu Çal›flanlar› Meslek ‹lkeleri"
belirlenmifltir.

1.6 Lojistik Hizmetler ve Altyap›

Kurumun yap›lanma sürecinde Merkez ve Taflra binalar› temin edilmifl ve
modern ofis ortam›n›n gerektirdi¤i güvenli ve tam fonksiyonlu ofis donan›m›
sa¤lanm›flt›r. Kurum merkez binas› aç›k ofis fleklinde düzenlenmifl, kafeterya ve
ça¤dafl toplant› salonlar›yla yap›land›r›larak 2001 y›l› bafl›nda Kurum yeni binada
hizmetini sürdürmeye bafllam›flt›r. Bir düzenleyici kuruma uygun olacak kaliteyi
ve bu kalitenin süreklili¤ini, temizlik, bak›m, onar›m, sat›n alma ve bunun gibi
lojistik hizmetlerle sa¤lamaktad›r.  

Kurum, kendi bünyesindeki kütüphanesini, telekomünikasyon  sektörüne iliflkin
kaynak kitap ve dokümanlarla zenginlefltirerek personelin kullan›m›na
sunmufltur. 

Kurum, personeline her türlü sa¤l›k hizmetini, Devlet ve üniversite
hastanelerinin yan› s›ra anlaflma yapt›¤› tam teflekküllü  sa¤l›k kurulufllar›
vas›tas›yla sa¤lamaktad›r.



Kurum bünyesinde yap›land›r›lm›fl güvenli bilgisayar donan›m› ve çevresel
birimleri, her kullan›c›ya kiflisel çal›flma ortam› ve gerekli yaz›l›m deste¤i ile
hizmet sunmaktad›r. Merkez ve Bölge Müdürlüklerinde bulunan 300’ü aflk›n
bilgisayar ile intranet ve 2 Mbps h›z ile ba¤lan›lan internet arac›l›¤› ile elektronik
ortamda çal›fl›lmaktad›r. Kurumun www.tk.gov.tr adresindeki resmi internet
sitesi e-devletin bir unsuru olarak yay›na sunulmufltur.

Ulusal bas›n (yaz›l›) elektronik ortamda taranmakta ve intranet arac›l›¤›yla
Kurum personelinin bilgisine sunulmaktad›r. Kurum personelinin bilgi
teknolojisi altyap›s›n› do¤ru ve etkin biçimde kullanmas›, biliflim kültürüne ve
bilgi birikimine sahip olmas›na yönelik temel e¤itimler gerçeklefltirilmifltir.



2.1 Telekomünikasyon Hizmetleri ve Pazar Büyüklükleri

2.1.1 Sabit Telekomünikasyon Hizmetleri

Telekomünikasyon sektörüne iliflkin veriler, bu sektörün geliflme aç›s›ndan en
dinamik alanlardan biri oldu¤unu göstermektedir. Özellikle 90'l› y›llarda sektörel
düzenlemelerin ve teknolojik geliflmelerin yönlendirmesiyle telekomünikasyon
hizmetlerinin ülke geneline yayg›nlaflmas› h›zlanm›flt›r. 2001 y›l› sonu itibar›yla
sabit telefon abonesi say›s›n›n 19 milyona yaklaflm›fl olmas› bile tek bafl›na
önemli bir göstergedir. 

2Bölüm

Türkiye’de
Telekomünikasyon
Sektörü

Tablo 9. ‹flyeri ve Ev Abonelerinin Y›llara Göre Da¤›l›m›

Y›llar ‹flyeri

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001*

3.159.364

3.406.460

3.655.468

3.921.351

4.195.505

4.400.585

4.428.131

4.339.171

* 2001 Kas›m ay› sonu itibar›yla

Ev Toplam

9.052.893

9.821.244

10.630.992

11.658.107

12.611.477

13.511.137

13.967.040

14.415.657

12.212.257

13.227.704

14.286.460

15.579.458

16.806.982

17.911.722

18.395.171

18.881.394

Kaynak: TTAfi



Tablo 10. 2001 Y›l› Kas›m Ay› Ortalamalar›na Göre Sabit Telefon Abonelerinin Bölgesel Da¤›l›m›

2001 Y›l› Abone Bilgileri

Hat Say›s› Oran›
%

Bölgeler Toplam Sabit Telefon
 Abone Say›s›

Marmara

Ege

Akdeniz

Karadeniz

‹ç Anadolu

D. Anadolu

G. Anadolu

Toplam

6.526.294

2.844.021

2.206.637

2.132.881

3.242.890

941.079

987.592

18.881.394

37,6

31,8

25,3

25,3

27,9

15,3

15,0

27,8

Kaynak: TTAfi

Kaynak: TTAfi

Grafik 1. Sabit Telefon (PSTN) Abonelerinin Bölgesel Da¤›l›m Oran›
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Yerel, uzak mesafe, uluslararas› telefon ve ISDN (Integrated Services Digital
Network), kiral›k hat, DSL (Digital Subscriber Line), kablo modem hizmetleri
do¤rudan; kablo TV hizmetleri ise gelir paylafl›m› esas›na göre olmak üzere tekel
konumundaki yasal yükümlü iflletmeci olan TTAfi taraf›ndan sunulmaktad›r.

2.1.2 Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri

Ülkemizde GSM (Global System for Mobile Communications) 900 hizmeti, 1994
y›l›nda TTAfi ile Turkcell A.fi. ve Telsim A.fi. aras›nda yap›lan gelir paylafl›m›
anlaflmas› ile bafllam›flt›r. Bu iflletmecilerle Ulaflt›rma Bakanl›¤› aras›nda 27 Nisan
1998’de, 25 y›l süreli imtiyaz sözleflmeleri imzalanm›fl ve Turkcell A.fi. ve Telsim
A.fi.ne GSM 900 lisans› verilmifltir. 27 Ekim 2000’de Ulaflt›rma Bakanl›¤›
taraf›ndan GSM 1800 için ‹fl-Tim/Aria A.fi., Aycell A.fi.ne lisans verilmifltir. Bu
iflletmeciler 2001 y›l›nda faaliyete geçmifltir. 

Ülkemizde mobil telekomünikasyon hizmetleri için bu dört iflletmecinin hizmet
verdi¤i dinamik bir sektör oluflmufl ve geliflerek 2001 sonu itibariyle 19 milyonun
üzerinde GSM abone say›s›na ulafl›lm›flt›r. 

Analog mobil haberleflme sistemlerinden NMT (Nordic Mobile Telephone
system) ve Genifl Alan Ça¤r› hizmetleri ise halen yasal yükümlü iflletmeci olan
TTAfi taraf›ndan yürütülmektedir

Kaynak: TTAfi
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Grafik 2. Ülkemizdeki PSTN Abonelerinin Bölgelere Da¤›l›m›



Y›llar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GSM Abonesi 0.081 0.33 0.69 1.48 3.33 7.5 14.7 19.5

NMT Abonesi 0.103 0.113 0.126 0.124 0,121 0.092 0.070

Tablo 11. GSM Abone Say›s›n›n Y›llara Göre De¤iflimi (milyon)

Bölgeler

Marmara

Ege

Akdeniz

Karadeniz

‹ç Anadolu

Do¤u Anadolu

Güneydo¤u Anadolu

Toplam

4.611.619

1.616.456

1.360.310

920.435

1.873.785

481.805

640.147

11.504.557

3.464.897

1.055.114

803.828

614.752

1.419.118

280.361

360.270

7.998.340

8.076.516

2.671.570

2.164.138

1.535.187

3.292.903

762.166

1.000.417

19.502.897

46,5

29,8

24,8

18,2

28,3

12,4

15,1

      28,7

Hat Say›s›
Oran› (*)

(%)

Toplam GSM
Abone Say›s›

Toplam
Fatural›

Abone Say›s›

Toplam
Ön Ödemeli

Abone Say›s›

(*)  2000 y›l› nüfus say›m› geçici sonuçlar› baz al›nm›flt›r.

Tablo 12. 2001 Y›l› Abone Bilgileri

GSM Abone Bilgileri
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Grafik 3. GSM Hat Say›s›n›n Bölgesel Da¤›l›m Oran› (2001)



2.1.3 Di¤er Telekomünikasyon Hizmetleri

Telekomünikasyon sektöründeki dinamizmi gösteren bir baflka veri de bu
sektördeki  hizmetlerde gerçekleflen çeflitlenme ve yay›lmad›r. Özellikle
internetin yayg›nlaflmas›na paralel olarak yüksek h›zda veri aktar›m›na duyulan
ihtiyaç, bu alandaki yeni teknolojilere yat›r›m› zorunlu k›lmaktad›r.

%11

%8

%5 %41

%14

%4

Marmara

Ege

Akdeniz

Karadeniz

‹ç Anadolu

D. Anadolu

G. Anadolu

%17

Grafik 4. GSM Abonelerinin Bölgesel Da¤›l›m Oran› (2001)

Tablo 13. Di¤er Telekomünikasyon Hizmetleri Bilgileri

* Türkiye Paket Anahtarlamal› Veri fiebekesi 

** Birincil Arayüz (Primary Rates Interface)

Kaynak: TTAfi

1994 6.072

1995 6.632

1996 11.312

1997 511.706 14.584

1998 611.057 15.072 1.410

1999 750.290 16.592 2.415

2000 2.350.000 884.574 17.928 6.999

2001 2.850.000 908.662 15.464 7.369

ISDN PRI**
Port Kapasitesi

Y›llar ‹nternet Abone
Say›s›

Kablo TV
Abone Say›s›

TURPAK*
Port Kapasiteleri



2.2 Telekomünikasyon Pazar›

Telekomünikasyon pazar›n›n büyüklü¤ü 2000 y›l›nda 10 milyar ABD Dolar›
civar›nda iken 2001 y›l›ndaki krizin etkisiyle yaklafl›k % 30’luk bir küçülme
meydana gelmifltir. Ülkemizdeki telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri pazar
yap›s›nda meydana gelen de¤iflikliklerin sonuçlar› grafik 5’te gösterilmektedir. 

Telekomünikasyon pazar›n›n geliflme dinami¤inin ana garantisi, ülkemizdeki
genç kuflak ve geliflmeye aç›k nüfus kesimidir. Özellikle yeni iletiflim
teknolojilerine e¤ilim aç›s›ndan, genç nüfus önemli bir pazar potansiyeli
oluflturmaktad›r. Kifli bafl›na düflen gelir düzeyi yükseldikçe telekomünikasyon
hizmetlerine olan talep yükselmektedir.

Grafik 5. Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Pazar Da¤›l›m› 
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3.1 Yetkilendirme

4502 say›l› Kanunun 26’nc› maddesine göre lisans terimi, görev sözleflmesi,
imtiyaz sözleflmesi ya da telekomünikasyon ruhsat› anlam›na gelmektedir. Genel
izin ise lisans terimi içine dahil edilmemifltir. Buna göre yetkilendirme,
"Kurumun, telekomünikasyon altyap›s› kurmalar› ve/veya telekomünikasyon
hizmetleri yürütmeleri için sermaye flirketleri ile imtiyaz ya da görev sözleflmesi
imzalamas› veya bu flirketlere telekomünikasyon ruhsat› ya da genel izin vermesi
ifllemi" olarak tan›mlanmaktad›r. Yetki belgesi, lisans ve genel izni kapsayan bir
terim olarak kullan›lmakta, yetkilendirme de lisans ve genel izin verme ifllemini
ifade etmektedir. Sermaye flirketlerinin telekomünikasyon sektöründe faaliyet
gösterebilmeleri için öncelikle Kurumdan yetki belgesi almalar› ve "iflletmeci"
s›fat›n› kazanmalar› gerekmektedir. 

Telekomünikasyon sektöründe rekabet ortam›n›n oluflturulmas›, gelifltirilerek
teflvik edilmesi ve korunmas› amac›yla, iflletmeci say›s›n›n artt›r›lmas› için bu
sektörde hizmet sunmak ve/veya altyap› kurmak ve iflletmek isteyen flirketlerin
mevzuata uygun olarak yetkilendirilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, Ulaflt›rma
Bakanl›¤› taraf›ndan 2001 y›l› bafl›nda Telekomünikasyon Hizmetleri
Yönetmeli¤i yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu Yönetmelik hakk›nda
Kurumun görevleri kapsam›ndaki konularda genifl kapsaml› görüfl haz›rlanarak
Ulaflt›rma Bakanl›¤›na bildirilmifltir.

4673 Say›l› Kanunun yürürlü¤e girmesi ile görev sözleflmesi, imtiyaz sözleflmesi,
telekomünikasyon ruhsat› ve genel izin verme yetkisi ile bu yetkiye iliflkin
yap›lacak düzenlemeler Kurum uhdesine verilmifltir. 4673 say›l› Kanun, imtiyaz
sözleflmesi aktedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri veya
altyap›s›na yönelik yetkilendirmeye iliflkin planlar›n Kurum taraf›ndan
haz›rlanaca¤›n› ve bu planlar›n Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu taraf›ndan onaylanaca¤›n›, ayr›ca görev ve imtiyaz sözleflmeleri,
telekomünikasyon ruhsat› ve genel izinlerin asgari de¤erlerinin Kurumun teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu taraf›ndan belirlenece¤ini hüküm alt›na alm›flt›r.

3Bölüm Faaliyetler



Kurum, bir yandan yürürlükte olan Telekomünikasyon Hizmetleri
Yönetmeli¤inde gerekli olan de¤ifliklikler üzerinde çal›fl›rken di¤er yandan da
hiç bir yetkilendirme yap›lmam›fl oldu¤undan h›zla yetki belgesi verilebilecek
hizmetlere iliflkin çal›flmalara bafllam›flt›r. Bilahare yetkilendirme türlerine iliflkin
tan›mlar yap›lm›fl ve baz› hizmetlerin  asgari de¤erleri belirlenerek Bakanlar
Kuruluna sunulmufltur.

Yetki belgesi türlerine iliflkin olarak afla¤›daki tan›mlar getirilmifltir:

• Görev Sözleflmesi: TTAfi ile Telekomünikasyon Kurumu aras›nda her türlü
telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi ve telekomünikasyon altyap›s›n›n
kurulmas› ve iflletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere
yap›lan anlaflmad›r.

• ‹mtiyaz Sözleflmesi: K›t kaynaklar›n (frekans, numaraland›rma, uydu pozisyonu
gibi) tahsisini ihtiva eden, her bir iflletmeciye belirli, özel hak ve yükümlülükler
verilmesini gerektiren veya s›n›rl› say›da iflletmeci taraf›ndan yürütülecek olan
telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmas›n› ve/veya altyap›n›n kurulmas› ve
iflletilmesini gerektiren durumlarda yap›lan anlaflmalard›r. ‹mtiyaz sözleflmeleri,
yurt çap›nda verilecek hizmetlerin yetkilendirilece¤i durumlarda
imzalanmaktad›r.

• Telekomünikasyon Ruhsat›: Bu kapsamdaki hizmetlerden k›t kaynak tahsisi ihtiva
eden ve s›n›rl› say›da iflletmeci gerektiren ancak bölgesel veya yerel çapta
verilecek olanlar için 1’inci Tip Telekomünikasyon Ruhsat›  (1’inci Tip TR), k›t
kaynak tahsisi ihtiva etmekle birlikte s›n›rl› say›da iflletmeci gerektirmeyen ancak
406 say›l› Kanunun Ek 18’inci maddesinde say›lan hizmetler aras›nda yer alanlar
için de 2’nci Tip Telekomünikasyon Ruhsat› (2’nci Tip TR) tan›mlanm›flt›r.

• Genel ‹zin: Herhangi bir k›t kaynak tahsisini gerektirmeyen ya da tahsis edilen
kayna¤›n verimli kullan›m›n› temin etmek için s›n›rl› say›da iflletmeciye tahsisini
gerektirmeyen, belli say›daki iflletmecilere ayr› ayr› belirli hak ve yükümlülükler
verilmesini içermeyen ve 406 say›l› Kanunun Ek 18’inci maddesinde say›lan
hizmetler aras›nda yer almayan telekomünikasyon altyap›lar› ve/veya hizmetleri,
genel izin kapsam›nda yürütülür.

Telekomünikasyon Hizmeti ve Altyap›s›n›n
Asgari De¤erlerinin Belirlenmesi

27.12.2001 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren 30.10.2001 tarih
ve 2001/3359 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile afla¤›da belirtilen 5 adet
Telekomünikasyon Ruhsat› 2 adet de Genel ‹zin kapsam›nda verilecek olan
toplam 7 adet telekomünikasyon hizmeti ve altyap›s›n›n asgari de¤erleri
belirlenmifltir.



Telekomünikasyon Ruhsat› kapsam›nda afla¤›daki altyap› ve hizmetler
belirlenmifltir:

• K›smi Altyap› Kurulmas› ve ‹flletilmesi: 406 say›l› Kanunun 2’nci maddesinin (c)
bendi uyar›nca, tekel süresi boyunca iflletmecilerin ve kiflisel telekomünikasyon
tesisi sahiplerinin altyap› tesislerinden yararlanma ihtiyaçlar› bu konuda tekel
hakk›na sahip olan TTAfi taraf›ndan karfl›lanacakt›r. Ancak TTAfi’›n bu talebi
karfl›layamamas› halinde iflletmeciler ve kiflisel telekomünikasyon tesisi sahipleri
Kurumdan alacaklar› k›smi altyap› kurulmas› ve iflletilmesi ruhsat› ile ihtiyaç
duyduklar› altyap›y› yine kendi ihtiyaçlar› için kurma ve iflletme hakk›na sahip
olacaklard›r. 

• Uydu Telekomünikasyon Hizmetleri: Uydular ve yer istasyonlar› arac›l›¤› ile tek
yönlü ya da karfl›l›kl› olarak, elektromanyetik dalgalar vas›tas›yla co¤rafi olarak
birbirinden uzak noktalar aras›nda VSAT (Very Small Aparture Terminal) ve
SCPC (Single Channel Per Carrier) VSAT gibi teknolojiler kullanarak veri iletiflimi
sa¤layan say›sal bir telekomünikasyon hizmetidir.

• Uydu Platform iflletmecili¤i: De¤iflik transmisyon ortamlar›ndan gelen analog
veya say›sal radyo-TV ve veri sinyallerinin birlefltirilip çoklanarak say›sal paketler
halinde uydu üzerinden abonelere iletilmesi hizmetidir. Uydu platform
iflletmecili¤inde abonelere yüksek h›zda internet eriflimi, genifl bant veri aktar›m›,
say›sal TV ve radyo yay›n›, multimedya uygulamalar› (uzaktan e¤itim, uzaktan
t›p, video konferans v.b.) hizmetleri verilmektedir.

• GMPCS (Global Mobile Personal Communications by Satellite) Mobil Telefon
‹flletmecili¤i: Pozisyonu ve çal›flma frekanslar› ITU taraf›ndan belirlenmifl ve tahsis
edilmifl olan ve uydular taraf›ndan do¤rudan kullan›c›lara hizmet veren mobil
telekomünikasyon hizmetidir.

• Telefon Mesaj Hizmetleri: Kurumca tahsis edilen 900 alan koduna sahip telefon
numaralar› vas›tas›yla verilen; önceden kaydedilmifl her türlü sesli bilgi, e¤lence,
canl› sohbet , telekonferans, ilan toplama, anket yapma, yar›flma, flans oyunu, her
arayan›n arama karfl›l›¤›nda yasal bir menfaat, hak veya meta sahibi olaca¤›
pazarlama, abone yapma, her türlü emtia sat›fl› ve pazarlama hizmetleri gibi
arama ücretinin eriflim ve hizmet bedelini de kapsayacak flekilde belirlenen
tarifeden ücretlendirildi¤i hizmetlerdir.

Genel ‹zin kapsam›nda ise afla¤›daki hizmetler belirlenmifltir:

‹nternet Servis Sa¤lay›c›l›¤›: Kullan›c›lara internet eriflimi ve içerik sa¤lama amac›
tafl›yan hizmettir. 



•Mobil fiebekeler Üzerinden Mesaj Servisi: ‹flletmecilerin mobil flebekeleri
üzerinden finans hizmeti, borsa, bilgi hizmeti, fal hizmeti v.b. katma de¤erli
hizmetleri vermesine olanak sa¤layan hizmettir.

Baz› hizmetlerin asgari lisans ve genel izin ücretlerinin belirlenmesi amac›yla,
Bakanlar Kuruluna gönderilmesi için uluslararas› örneklerin incelenmesi ve
ülkemize iliflkin lisans ve genel izin ücretleri teklifinin haz›rlanmas› çal›flmalar›
devam etmektedir.

2’nci Tip Telekomünikasyon Ruhsat› ve Genel ‹zin Verilmesine
‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤

Söz konusu Tebli¤, telekomünikasyon hizmetleri sunmak ve/veya altyap›lar›
kurmak ve iflletmek isteyen sermaye flirketlerine 2’nci Tip Telekomünikasyon
Ruhsat› ve Genel ‹zin verilmesine yönelik usul ve esaslar ile baflvuruda istenen
belgeleri kapsamaktad›r. Ayr›ca, uluslararas› standartlar ve uygulamalar da göz
önünde bulundurularak, Türk telekomünikasyon sektörünün geliflimi
bak›m›ndan aciliyet ihtiva eden alanlar›na yeni iflletmecilerin kat›lmas› ve bu
alanlarda etkin rekabet ortam›n›n yarat›lmas› amaçlanmaktad›r. 

Görev, GSM Görev ve ‹mtiyaz Sözleflmelerinin Yenilenmesi

4673 say›l› Kanunun geçici 2’nci maddesi, Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile görev, GSM
görev veya imtiyaz sözleflmesi imzalayarak veya Ulaflt›rma Bakanl›¤›ndan
telekomünikasyon ruhsat› veya genel izin alarak halihaz›rda hizmet veren
iflletmecilerin Kurum ile yetki belgelerini yenilemelerini hükme ba¤lam›flt›r.

Bu hüküm do¤rultusunda, Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile görev, GSM görev ve imtiyaz
sözleflmesi  imzalayarak faaliyet gösteren iflletmeciler ile müzakereler yap›lm›fl ve
mevcut sözleflmeler Dan›fltay’a gönderilmifltir. Dan›fltay’dan al›nan olumlu
görüfle müteakip 2001 y›l› içerisinde TTAfi ile GSM görev sözleflmesi
imzalanm›flt›r. 

"Telefon Mesaj Hizmetlerine (900'lü hatlar) ‹liflkin
Tebli¤" Tasla¤› Çal›flmalar›

Sözkonusu Tebli¤ ile Telefon Mesaj Hizmeti vermek isteyen sermaye flirketlerine
2’nci Tip Telekomünikasyon Ruhsat› verilmesi ve 900 alan kodlu numara tahsis
edilmesine  iliflkin usul ve esaslar›n belirlenmesi amaçlanmaktad›r.Bu çerçevede,
ülke örnekleri incelenerek konuya dair kapsaml› bir araflt›rma yap›lm›flt›r. Ülke
örnekleri incelenirken sabit ve mobil flebekelerden bu hizmetlere eriflim,
uygulamada karfl›lafl›lan kötüye kullan›mlar ve faturaland›rma konular› dikkate
al›nm›flt›r. Ayr›ca TTAfi ve piyasada faaliyet gösteren di¤er firmalar ile telefon



mesaj hizmetleri için teknik altyap› gerekliliklerine dair görüflmeler yap›lm›flt›r.
Bu çal›flmalar›n tamamlanmas›n› müteakip, "Telefon Mesaj Hizmetleri’nin
Verilmesi Hakk›nda Tebli¤" tasla¤› haz›rlanarak sektörün görüfllerinin al›nmas›n›
teminen Kurumun resmi internet sayfas›nda yay›mlanm›flt›r. ‹lgili taslak Tebli¤e
dair çal›flmalar sürdürülmektedir. 

"Yetki Belgesi Gerektirmeden Verilebilecek Telekomünikasyon Hizmetleri
Hakk›nda Tebli¤" Tasla¤› Çal›flmalar›

Kiflisel telekomünikasyon tesislerine ve kurulufl kanunlar›nda telekomünikasyon
flebekesi kurmaya ve iflletmeye yönelik hüküm bulunmayan kamu kurum ve
kurulufllar› ile tüzel kiflilerin münhas›ran kendi hizmetlerine yönelik olarak kurup
iflletecekleri telekomünikasyon tesislerine yönelik "Yetki Belgesi Gerektirmeden
Verilebilecek Telekomünikasyon Hizmetleri Hakk›nda Tebli¤" tasla¤› haz›rlama
çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.

Haz›rlanacak Tebli¤, kiflisel telekomünikasyon tesislerini iflletecek gerçek veya
tüzel kifliler ile kamu kurum veya kurulufllar›nda bulunmas› gereken flartlar›, bu
sistemlerden al›nacak ücretleri, frekans tahsis ve tescil ifllemlerini, kiflisel
telekomünikasyon tesisi sahiplerinin yetkilerini, yükümlülüklerini, ana
telekomünikasyon flebekesinden araba¤lant› yapmalar›na iliflkin usul ve
esaslar›n› ve iflletmecilerin mevzuata ve Kurum düzenlemelerine uymamas›
durumunda kendilerine Kurumca uygulanacak müeyyideleri kapsayacakt›r.

Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeli¤inin Yenilenmesi 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanarak 28.03.2000 tarihinde yürürlü¤e giren
Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeli¤inin, dünya uygulamalar› da göz
önünde bulundurularak, 4502 ve 4673 say›l› kanunlarla de¤iflik 406 say›l› Telgraf
ve Telefon Kanununa ve AB müktesebat›na uyum sa¤layacak flekilde
yenilenmesi çal›flmalar› sürdürülmektedir. 

Geçifl Hakk› 

Telekomünikasyon sektörünün rekabete aç›lmas›, dolay›s›yla pazara yeni
girifllerin teflvik edilmesi ve yeni iflletmecilerin önündeki engellerin kald›r›lmas›
için; 406 say›l› Kanunun, 4502 say›l› Kanunla de¤iflik 12’nci maddesi uyar›nca,
telekomünikasyon altyap›s›n›n kurulabilmesi ve güven içerisinde çal›flmas›n›
temin için kamu ve özel mülkiyet arazilerinden lisans sahibi iflletmecilerin ve
TTAfi’nin ayr›m gözetmeme ilkesi do¤rultusunda eflit flartlar alt›nda
faydalanmas›n› sa¤lamak ve geçifl hakk› sahibi iflletmecilerin tabi oldu¤u kurallar›
içeren "Geçifl Hakk› Yönetmeli¤i" çal›flmalar› yürütülmektedir. Bu kapsamda ülke
örnekleri incelenmifl ve sektörde faaliyet gösteren baz› kurulufllarla konuya
iliflkin toplant›lar düzenlenmifltir.



Frekans Tahsisi ve Tescili Gereken
(Analog ve Say›sal Ortak Kullan›ml› Telsiz Sistemleri, FWA vb.)
Hizmetlerin Lisanslanmas›na Yönelik Çal›flmalar 

Kurumca frekans tahsisi ve tescili gereken (Analog ve Say›sal Ortak Kullan›ml›
Telsiz Sistemleri, FWA vb.) hizmetlerin hizmet tan›mlar› ve kapsamlar› ile bu
hizmetlerin asgari lisans de¤erlerinin tespitine yönelik çal›flmalara devam
edilmekte olup bugüne kadar söz konusu hizmetlerin tan›m ve kapsamlar›
belirlenmifl; lisans kriterlerinin tespitine yönelik Avrupa uygulamalar› incelenmifl,
baz› hizmetlerin asgari de¤er tespitine yönelik formülleri ortaya ç›kar›lm›flt›r.
Halen bu hizmetlerin verilece¤i frekans bantlar›n›n seçimine yönelik çal›flmalar
yürütülmektedir. 

3.2 Numaraland›rma ve Numara Tafl›nabilirli¤i

Ses iletiminde tam serbestleflme sa¤lanarak piyasaya yeni girecek iflletmeciler ile
numara tahsisi gerektirecek yeni hizmetlere adil, fleffaf ve ayr›mc› olmayan
kriterlerle numara tahsis edilmesi, numaran›n rekabeti destekleyecek flekilde
etkin kullan›m› ve denetiminin sa¤lanmas› ve müeyyidelerin belirlenmesini
teminen yap›lan düzenlemeler kapsam›nda;

"112" ulusal kapsamda "tek acil ça¤r› numaras›" olarak, "00" ise "uluslararas›
eriflim prefiksi" olarak tahsis edilmifltir.

‹flletmecilere Blok Numara Tahsisi

Telekomünikasyon piyasas›nda k›t kaynak olarak görülen numaralar›n, ilgili
hizmetin vasf›na göre iflletmecilere tahsisini teminen, blok halde flebeke
operatörlerine verilmesine yönelik olarak, flu an yaln›zca internet servis
sa¤lay›c›l›¤› için 822 alan kodunu kapsayacak flekilde çal›flmalar yürütülmektedir.
Bu kapsamda, bugüne kadar piyasada faaliyet gösteren veya piyasaya yeni
girecek olan internet servis sa¤lay›c›lar›n›n, Kurumdan Genel ‹zin belgesi alarak
iflletmeci vasf›n› kazanmalar›n› müteakip, kendilerine TTAfi taraf›ndan 822 alan
kodlu numara/numaralar tahsis edilmesini teminen, TTAfi’a 822 alan kodu
alt›ndaki halihaz›rda kullan›ma açm›fl olduklar› numara bloklar›n›n verilmesine
yönelik çal›flmalar yürütülmüfl; bu çerçevede, TTAfi yetkilileri ile görüflmelerde
bulunularak 822 alan kodu alt›ndaki numara blo¤unun kullan›m durumu tespit
edilmifltir. 

Ulusal Numaraland›rma Plan› ve Numaraland›rma Yönetmeli¤i

Halihaz›rda kullan›lmakta olan numaraland›rma plan›n›n gözden geçirilerek, ses
iletiminde tam liberalleflmenin sa¤lanmas›yla piyasaya yeni girecek iflletmeciler



ile numara tahsisi gerektirecek yeni hizmetler de¤erlendirilerek ulusal
numaraland›rma plan›n›n haz›rlanmas›, oluflturulan plan dahilinde adil, fleffaf ve
ayr›mc› olmayan  kriterlere dayal› olarak numara tahsisinin yap›lmas›, numaran›n
etkin rekabeti destekleyecek flekilde kullan›m›n›n temini ve denetiminin
sa¤lanmas› hedeflenmektedir. TTAfi taraf›ndan halihaz›rda kullan›lan
numaraland›rma plan›n›n da dahil oldu¤u bir Ulusal Numaraland›rma Plan› ve
Numaraland›rma Yönetmeli¤inin haz›rlanmas› çal›flmalar› sürdürülmektedir.

Numara Tafl›nabilirli¤i

Son kullan›c›n›n telefon numaras›n› de¤ifltirmeden hizmet ald›¤› flebeke
iflletmecisi/servis sa¤lay›c›s›n›, ikametgah›n› veya ald›¤› hizmeti de¤ifltirebilmesi
olarak tan›mlanan ve telekomünikasyon sektöründe etkin rekabetin önemli
araçlar›ndan biri konumundaki numara tafl›nabilirli¤i çal›flmalar›
sürdürülmektedir.

Servis sa¤lay›c› tafl›nabilirli¤i, co¤rafi tafl›nabilirlik, servis tafl›nabilirli¤i fleklinde
üç kategoride sunulan bu hizmete iliflkin ülkemizdeki durum ve planlar afla¤›da
özetlenmektedir: 

• Servis Sa¤lay›c› Tafl›nabilirli¤i: "‹flletmeci tafl›nabilirli¤i" olarak da bilinen servis
sa¤lay›c› tafl›nabilirli¤i, son kullan›c›n›n telefon numaras›n› de¤ifltirmeden hizmet
ald›¤› servis sa¤lay›c›s›n› de¤ifltirebilmesidir.

Telekomünikasyon flebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararas› ses
iletiminde TTAfi’›n mevcut tekel nedeniyle, sabit telefon flebekesinde servis
sa¤lay›c› tafl›nabilirli¤i uygulanabilir de¤ildir. Ancak, tekelin sona ermesini
müteakip, piyasaya yeni girecek iflletmeciler dikkate al›narak, numara
tafl›nabilirli¤inin tesis edilmesi ve uygulanacak kriterlerin belirlenmesi yönünde
Kurum bünyesinde mevzuat haz›rl›k çal›flmalar› devam etmektedir.

• Co¤rafi Tafl›nabilirlik: "Abonenin yer de¤ifltirebilirli¤i (location portability)"
olarak da bilinen co¤rafi tafl›nabilirlik, sabit telefon flebekelerinde co¤rafi
numaray› haiz son kullan›c›n›n telefon numaras›n› de¤ifltirmeden bir mekandan
di¤erine yer de¤ifltirmesi olarak tan›mlanmaktad›r.

Halihaz›rda TTAfi taraf›ndan ayn› santral dahilindeki kullan›c›lara co¤rafi
tafl›nabilirlik hizmeti sunulabilmektedir. Ancak bu konuda oldukça k›s›tl› bir
uygulama sözkonusudur. Genel uygulamalarda co¤rafi tafl›nabilirlik; ulusal
düzenleyici otoritelerce operatörlerin insiyatifine b›rak›lmakla birlikte,
Türkiye’de ilk aflamada alan kodu ile s›n›rl› bölge dahilinde co¤rafi tafl›nabilirlik
uygulamas›n›n gerçeklefltirilebilece¤i de¤erlendirilmektedir.



• Servis Tafl›nabilirli¤i: Son kullan›c›n›n telefon numaras›n› ve servis sa¤lay›c›s›n›
de¤ifltirmeden, alm›fl oldu¤u hizmeti de¤ifltirebilmesidir. Örne¤in; abonenin
numara de¤iflikli¤ine gitmeden PSTN’den ald›¤› hizmeti ISDN aboneli¤ine
dönüfltürebilmesi servis tafl›nabilirli¤idir.

Servis tafl›nabilirli¤i hizmeti halihaz›rda uygulanmamaktad›r. Hangi hizmetlerde
tafl›nabilirli¤in sa¤lanaca¤› yönünde Kurum taraf›ndan  çal›flmalar yap›lmaktad›r.
Bu kapsamda, hizmete iliflkin tarife ve hizmetin özelli¤i servis tafl›nabilirli¤i
esaslar›n›n belirlenmesinde dikkate al›nacakt›r.

3.3 Tarifeler

Telekomünikasyon sektöründeki iflletmecilerin birbirlerine ve/veya son
kullan›c›lara sunduklar› hizmetler karfl›l›¤› ald›klar› ücretler, 4502 say›l› Kanunla
de¤iflik  2813 ve 406 say›l› Kanunlar kapsam›nda Kurum taraf›ndan
düzenlenmektedir. Tarifelerin onaylanmas›nda ve denetlenmesinde kullan›lacak
yöntemler Kurum taraf›ndan belirlenerek, gerekli yasal düzenlemelerle
uygulamaya geçirilmektedir. 

Uluslararas› bir dan›flmanl›k firmas›yla çal›fl›larak haz›rlanan Tarife Yönetmeli¤i
28 A¤ustos 2001 tarih ve 24507 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e
girmifltir. Sözkonusu Yönetmeli¤in amac›, telekomünikasyon sektöründe rekabet
ortam›n›n oluflturulmas›, teknolojik geliflimin ve yeni yat›r›mlar›n teflvik edilmesi,
ülke genelinde telekomünikasyon hizmetlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ile
tüketicilerin korunmas› hususlar›n› gözeterek tarifelerin onaylanmas›na ve
denetlenmesine yönelik usul ve esaslar› tespit etmektir.

Telekomünikasyon Kurulunun tarifeleri onaylarken dayanaca¤› temel ilkeler
Tarife Yönetmeli¤inde belirlenmifltir. Onaylanacak tarifelerin serbest rekabet
ortam›nda oluflacak tarifeleri yans›tmas›, benzer kullan›c›lar aras›nda ayr›mc›l›k
yapmamas›, telekomünikasyon hizmetleri arz›n›, teknolojik geliflmeyi ve yeni
yat›r›mlar› özendirici olmas› gerekmektedir.

Bu ilkeler ›fl›¤›nda Tarife Yönetmeli¤inde tarifelerin bafll›ca iki yöntemle, ayr› ayr›
veya her ikisi birlikte kullan›larak onaylanmas› öngörülmüfltür. Bunlar; 

• "Her bir hizmet için hizmetin etkin olarak sa¤lanmas› maliyetine dayal›
yöntem" ile, 
• "Belli bir dönemde bir hizmet sepetindeki tarife de¤iflikliklerinin ortalamas›na
uygulanacak Tavan Fiyat Yöntemi"dir.

‹lk yöntemde onaylanacak tarifelerin hizmetin etkin olarak sa¤lanmas›
maliyetiyle uyumlu olup olmamas›na göre talepler de¤erlendirilmektedir. Tavan
Fiyat Yönteminde ise onaylanacak tarifelerden oluflacak bir sepet tan›mlanmakta



ve bu sepet için belirli periyotlarda geçerli olacak bir fiyat tavan›
belirlenmektedir. E¤er onaylanacak tarifelerden oluflan sepetin de¤eri tavana eflit
veya alt›nda kal›rsa tarifeler onaylanmakta, aksi durumda tarifeler
onaylanmamaktad›r. Tarifelerin onaylanmas›nda hangi yöntem seçilirse seçilsin
onaylanacak tarifelerin, iflletmecinin etkin piyasa gücünün bir sonucu olarak
ortaya ç›kabilecek afl›r› fiyatlar› içermemesi, rekabetin k›s›tlanmas›n› hedefleyen
fiyat indirimlerini ihtiva etmemesi ve ayn› veya benzer telekomünikasyon
hizmetlerinin sunulmas›nda kullan›c›lar aras›nda ayr›m yap›lmamas›
gerekmektedir. Bununla birlikte, Yönetmelikte "farkl› kullan›c› gruplar›n›n özel
durumlar›n› ve talep yap›s›n› dikkate alan özel tarife seçenekleri" dikkate
al›nm›flt›r.

3.3.1 Sabit fiebeke Hizmetleri Tarifelerine ‹liflkin Düzenlemeler

TTAfi’›n Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile yapm›fl oldu¤u Görev Sözleflmesi Kurum ile
fiirket aras›nda 23 Temmuz 2001 tarihinde parafe edilerek TTAfi tarifeleri Kurum
taraf›ndan onaylanmaya bafllanm›flt›r.

Tarife Yönetmeli¤i yay›mlan›ncaya kadar uygulanmak üzere, Kurul Karar› ile
"406 say›l› Telgraf ve Telefon Kanununun De¤iflik 29 ve 30’uncu Maddeleri ile
2813 say›l› Telsiz Kanununun de¤iflik 7’nci Maddesi Uyar›nca Türk Telekom
Tarifelerinin Telekomünikasyon Kurumu Taraf›ndan Onaylanmas›na ‹liflkin Usul
ve Esaslar"  belirlenmifltir. Bu düzenleme kapsam›nda tarife onaylar›na iliflkin
TTAfi baflvurular› "sunulacak hizmetin maliyetindeki de¤ifliklikler, Devlet
‹statistik Enstitüsünce aç›klanan Tüketici ve/veya Toptan Eflya Fiyat
Endeksindeki de¤ifliklikler ve/veya uluslararas› telekomünikasyon hizmetlerinin
tarife seviyeleri dikkate al›narak" de¤erlendirilmifltir.

Tarife Yönetmeli¤ine dayal› olarak ç›kar›lacak Tavan Fiyat Tebli¤ine kadar 31
Aral›k 2001 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Kurulca "Tarife Yönetmeli¤i
kapsam›nda Tavan Fiyat Tebli¤i yay›mlan›ncaya kadar Türk Telekom tarifelerinin
onaylanmas›nda her hizmetin bir sepet olarak de¤erlendirilmesine, tarifelerin
TÜFE-X (Kentsel Yerler Tüketici Fiyatlar› Endeksi - Verimlilik Faktörü)
formülüyle belirlenmesi ve X faktörünün ayl›k 0,4 puan olarak kabul edilmesine"
karar verilerek uygulamaya konmufltur.

Tavan Fiyat Tebli¤i ile ilgili ön çal›flmalar tamamlanarak taslak tebli¤in 1 ay süre
ile internet ortam›nda kamuoyunun görüflüne aç›lmas› ve ilgili taraflar›n yaz›l›
görüfllerinin al›nmas›n› müteakip, taslak Tavan Fiyat Tebli¤ini tart›flmak üzere
sektör temsilcileri, ilgili kamu kurum ve  kurulufllar›n›n kat›l›m›yla son bir
toplant› düzenlenmifl ve bu sürecin ard›ndan Tavan Fiyat Tebli¤ine iliflkin
çal›flmalar tamamlanm›flt›r. 



Tavan Fiyat Tebli¤i "Türk Telekomünikasyon A.fi.nin kullan›c›lar›na sundu¤u
baz› telekomünikasyon hizmetlerinde uygulanacak tarifelerin Tavan Fiyat
Yöntemine göre onaylanmas›na iliflkin usul ve esaslar›" düzenleyecektir.
Tebli¤de iki hizmet sepeti tan›mlanm›flt›r:

A Sepeti: Sabit telefon hatlar› üzerinden sunulan hizmetleri kapsamaktad›r ve
ba¤lant›, nakil, ayl›k sabit ücret ve arama ücretlerini içermektedir. 

B sepeti: Kiral›k özel devreleri kapsamaktad›r ve kiral›k say›sal hatlar›n ba¤lant›
ve ayl›k ücretlerini içermektedir.

Tebli¤in iki ana sepet içermesi, TTAfi’›n piyasan›n liberalizasyonuna kadar
tarifelerini yeniden dengelemesine olanak sa¤lamaktad›r. Di¤er bir deyiflle,
Tavan Fiyat Tebli¤i ile yap›lan düzenleme, TTAfi’›n halen tekel oldu¤u piyasa
bölümlerinde rekabete haz›rlanmas›na bir engel teflkil etmemektedir. Ayr›ca,
TTAfi’a tekel hakk›n›n sona ermesinden önce tarifelerini yeniden dengelemesi
gerekti¤i, aksi takdirde Kurumun gerekli tedbirleri alaca¤› bildirilmifltir.
Tarifelerin yeniden dengelenmesi fiyatlar›n, hizmeti sunman›n maliyetlerine
yaklaflacak flekilde yeniden ayarlanmas› olarak ifade edilebilir. Tarifelerin kamu
yarar› ad›na, sosyal ve politik nedenlerle sunulan hizmetin maliyeti gözard›
edilerek bozulmas› olgusu, tekel niteli¤ini haiz veya tekel konumundan henüz
yeni ç›km›fl ancak piyasada gerekli rekabetin sa¤lanamad›¤› sektörlerde
ço¤unlukla karfl›lafl›lan bir problemdir. 

Tavan fiyat dönemi A Sepeti için 01.01.2002 tarihi ile 31.12.2003 tarihi aras›ndaki
zaman dilimini üçer ayl›k sekiz periyot halinde kapsamaktad›r. B Sepeti için
tavan fiyat dönemi ise 01.01.2002 tarihinde bafllay›p 31.12.2002 tarihinde sona
erecek flekilde 3 ayl›k 4 periyottan oluflmaktad›r. Periyot içerisinde, tavan fiyat ile
belirlenen azami fiyat düzeyi sabit kalmaktad›r. Ayr›ca, B Sepetinde yer alan
hizmetlerin tarifelerinin 01.01.2003 tarihinden itibaren Hizmetin Etkin Olarak
Sa¤lanmas› Maliyeti Yöntemine göre onaylanabilece¤i belirtilmektedir. 

Tavan Fiyat Formülünde tavan, her yeni periyot için bir önceki periyodun fiyat
düzeyinin enflasyon oran› eksi verimlilik faktörü art› düzeltme faktörü kadar
art›r›lmas› ile  belirlenmektedir. Enflasyon oran›, Devlet ‹statistik Enstitüsü
taraf›ndan yay›mlanan "Kentsel Yerler Tüketici Fiyatlar› Endeks Say›lar› (TÜFE)"
temel al›narak hesaplanmaktad›r. Verimlilik faktörü ise "telekomünikasyon
sektöründeki verimlilik oranlar› ve uluslararas› uygulamalar› göz önünde
bulundurularak" belirlenmektedir. Verimlilik faktörü, 2002 y›l› için  7,55 puan
olarak belirlenmifltir. Düzeltme faktörü, TTAfi’›n tavan fiyat dönemi boyunca baz›
periyotlarda kullanmad›¤›, izin verilen fiyat de¤iflikliklerini daha sonraki
periyotlarda kullanmas›na imkan veren bir parametredir.



3.3.2 Mobil Telekomünikasyon Hizmetlerine ‹liflkin Düzenlemeler

GSM ‹flletmecilerinin sunduklar› hizmetler karfl›l›¤›nda tahsil edecekleri ücretler
için tavan oluflturan azami tarifeler ve azami standart tarifeler, GSM ‹flletmecileri
ile Kurum aras›nda imzalanan ‹mtiyaz Sözleflmeleri hükümlerince, alt› ay›
geçmeyen uygun aral›klarla Kurum taraf›ndan belirlenerek onaylanmaktad›r.
Gerekli görüldü¤ü hallerde veya GSM ‹flletmecilerinin baflvurular›n›n
de¤erlendirilmesi sonucunda azami fiyatlar alt› aydan daha k›sa süre içinde
yeniden belirlenebilmektedir. Azami fiyatlardaki art›fl TÜFE-TÜFE*(0.03)
formülüne göre belirlenip onaylanmaktad›r. Formülde yer alan TÜFE, Devlet
‹statistik Enstitüsü taraf›ndan ilgili dönem için aç›klanan Tüketici Fiyatlar›
Endeksidir. GSM ‹flletmecileri onaylanan azami fiyatlar›n alt›nda kalmak
kayd›yla, uygulayacaklar› fiyatlar› serbestçe belirleyebilmektedirler. GSM
‹flletmecilerinin sunduklar› hizmetler için onaylanan azami tarifelerin 1998-2001
y›llar› aras›ndaki de¤iflimi Grafik 7’de yer almaktad›r:

GSM ‹flletmecilerinin abonelerine sunduklar› hizmetler karfl›l›¤›nda alm›fl
olduklar› ücretlerin, Kurum taraf›ndan belirlenip onaylanan azami tarife ve azami
standart tarife listeleri kapsam›nda belirlenen s›n›rlar içinde kal›p kalmad›klar›
Kurum taraf›ndan denetlenmektedir. ‹flletmeciler yapacaklar› fiyat art›fllar›n›, ilgili
mevzuat gere¤ince art›fl› yapmadan en az 7 gün önce Kuruma bildirmekle
yükümlüdürler. GSM ‹flletmecilerinin yapm›fl olduklar› fiyat art›fllar›, hem
Kuruma bildirme hem de abonelere duyurulma aflamas›nda denetlenmekte ve
Kurumca belirlenen s›n›rlar›n ihlali durumunda sorunun giderilmesi için gerekli
ifllemler yap›lmaktad›r.

Birim Temel Ücret: GSM ‹flletmecisinin standart tarife paketi içinde yer alan ve
GSM’den sabit telefona do¤ru olan aramalarda uygulanan konuflma ücretidir.
TTAfi bu ücretin alt›nda olmamak kayd›yla abonelerine uygulayaca¤› ücreti
serbestçe belirleyebilmektedir.
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TTAfi flebekesinde bafllay›p GSM ‹flletmecisinin flebekesinde sonlanan ça¤r›larda,
TTAfi’›n kendi abonesinden alaca¤› asgari ücret, GSM ‹flletmecisinin TTAfi’a
bildirdi¤i Birim Temel Ücret kadar olacakt›r. 1998 y›l›nda Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
TTAfi ve  GSM ‹flletmecileri aras›nda Birim Temel Ücret ile ilgili mutabakat metni
imzalanm›flt›r. Ancak zaman içerisinde uygulamada farkl› yorumlar ortaya ç›km›fl
ve GSM ‹flletmecileri ile TTAfi aras›nda anlaflmazl›klar oluflmufltur. 2001 y›l›nda
Kurumun Birim Temel Ücretin ne olmas› gerekti¤ine iliflkin karar› ile konu
netli¤e kavuflturulmufltur. 

3.4 Araba¤lant›

‹ki ayr› telekomünikasyon flebekesi aras›ndaki telekomünikasyon trafi¤inin
gerçeklefltirilmesini teminen iki flebekenin irtibatland›r›lmas› olarak tan›mlanan
araba¤lant›n›n temel amac›; bir tüketicinin, di¤er bir tüketici ile flebekesi ne
olursa olsun, ça¤r›y› sonland›rabilmesidir.

‹yi bir araba¤lant› düzenlemesi, etkin altyap›n›n geliflmesi ve mevcut altyap›n›n
en etkin flekilde kullan›lmas›n› sa¤larken, uygun olmayan bir araba¤lant›
düzenlemesi piyasaya rekabetçi giriflleri, yeni yat›r›mlar› ve dolay›s›yla
sektördeki yeni bulufllar› ve teknolojik geliflimi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yerleflik yükümlü iflletmecilerin piyasaya yeni giren iflletmecilere zorluk
ç›karmak üzere araba¤lant› konusunda afl›r› ücretlendirmeye gitme, yeterli bir
araba¤lant› kapasitesi oluflturmaktan kaç›nma, verimli bir araba¤lant› için gerekli
flebeke elemanlar›n› ya da hizmetleri kullan›ma açmay› reddetme gibi de¤iflik
yollara baflvurduklar› s›kça görülmektedir. Bu nedenle, günümüzde araba¤lant›
anlaflmalar›n›n yap›lmas›nda düzenleyici kurumlar›n kararl› ve tam bilgiye sahip
olarak sektöre yol göstericilik yapmas› zorunluluk arz etmektedir.

Sektörde faaliyet gösteren tüm iflletmecilere araba¤lant› yükümlülü¤ü getirilmesi
genelde afl›r› düzenleme olarak de¤erlendirilmektedir. Hakim durumda olmayan
iflletmeciler afl›r› araba¤lant› ücretlerine veya ayr›mc› koflullara tek bafllar›na karfl›
koyabilme olana¤›na sahip de¤ildirler. Bu yüzden, rekabete geçifl sürecinde
nispeten yerleflik yükümlü iflletmecilerin lehine olan bir piyasada bir dereceye
kadar asimetrik düzenleme yap›lmas› do¤ald›r. Dolay›s›yla rekabet ortam›
geliflinceye dek yerleflik yükümlü iflletmeci aleyhine asimetrik düzenleme
uygulanacak ve rekabet ortam› olufltukça yavafl yavafl deregülasyona
bafllanacakt›r.

406 say›l› Telgraf ve Telefon Kanunu uyar›nca Kurumun araba¤lant› ile ilgili
olarak;

•Araba¤lant› anlaflmalar›n›n sonuçland›r›lamamas› halinde uygulanacak
uzlaflt›rma prosedürünün gelifltirilmesi,



•Taraflar›n anlaflmaya varamamalar› halinde araba¤lant› anlaflmas› için hüküm,
koflul ve ücretlerin belirlenmesi,

•Ba¤lay›c› olmayan standart referans araba¤lant› tarifelerinin yay›mlanmas›, 

•Standart referans araba¤lant› tarifelerinin ve flebeke araba¤lant›lar›n›n, tele-
komünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve altyap›n›n iflletilmesinde serbest
rekabeti önleyici sonuçlara yol açmamalar› için gerekli tedbirlerin al›nmas›,

•Telekomünikasyon  hizmetlerinden ve altyap›s›ndan yararlanacak kullan›c›lara
ve telekomünikasyon flebekeleri aras›ndaki araba¤lant›lar bak›m›ndan di¤er
iflletmecilere uygulanacak ücret tarifelerine ve anlaflma hükümlerine iliflkin
inceleme, de¤erlendirme ve uygulama usul ve esaslar›n›n belirlenmesine temel
teflkil edecek bir Araba¤lant› Yönetmeli¤inin ç›kar›lmas›, 

•Maliyetlerin hesaplanmas›na iliflkin çal›flmalar›n yap›lmas›,

•Hesap ayr›m› ve maliyet muhasebesi ile ilgili kriterlerin belirlenmesi, 
hususlar›nda yetki ve görevleri söz konusudur.

Kurum araba¤lant› ile ilgili çal›flmalara fiili olarak 2001 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan
itibaren bafllam›flt›r. Bu tarihten sonra afla¤›daki hususlarla ilgili çal›flmalar
yap›lm›flt›r.

K›br›s Araba¤lant› Anlaflmazl›¤›

Haziran 2001’de Turkcell A.fi. ve A¤ustos 2001’de Telsim A.fi. yapt›klar›
baflvurularda, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti (KKTC) araba¤lant›s› ile ilgili
olarak, TTAfi ile aralar›nda anlaflmazl›¤›n bulundu¤unu ve bu anlaflmazl›¤›n
çözümü konusunda Kurumun müdahil olmas›n› talep etmifllerdir. Söz konusu
GSM iflletmecilerinin TTAfi ile imzalad›klar› fiebekeleraras› ‹rtibat ve ‹flbirli¤i
Sözleflmesinin 27’nci maddesine göre Kurum "‹lgili Yetkili Merci" olarak  müdahil
olmufl ve anlaflmazl›¤›n çözümü ile ilgili al›nan Kurul Karar› ilgili taraflara tebli¤
edilmifltir. 

GSM iflletmecileri Turkcell ve Telsim ile TTAfi Aras›ndaki
Araba¤lant› Ücretleri ile ‹lgili Anlaflmazl›k

Turkcell A.fi., Telsim A.fi. ve TTAfi taraf›ndan A¤ustos 2001 tarihinde, aralar›nda
imzalanm›fl bulunan fiebekeleraras› ‹rtibat ve ‹flbirli¤i Sözleflmesinin Ankara
9’uncu ‹dare Mahkemesince iptal edilen araba¤lant› ücretleriyle ilgili Ek D
Çizelge 1A.1 bölümünün yeniden oluflturulmas› yönündeki talepleri al›nm›fl ve
Kurum olarak anlaflmazl›¤›n çözümü için "‹lgili Yetkili Merci" olarak konuya
müdahil olunaca¤› taraflara tebli¤ edilmifltir. 



Bahsi geçen anlaflmazl›¤›n çözümü için GSM ve PSTN maliyetlerinin sa¤l›kl› bir
flekilde elde edilmesi gerekmektedir. Baflka bir ifade ile, dünya uygulamalar›
incelendi¤inde araba¤lant› anlaflmazl›klar›n›n sa¤l›kl› çözülebilmesi amac›yla
iflletmeciler için maliyet modellerinin haz›rlanmas› gerekti¤i görülmektedir.
‹flletmecilere ait (PSTN ve GSM) maliyet modelleri mevcut olmad›¤› gibi sa¤l›kl›
maliyet muhasebesi bilgileri de söz konusu de¤ildir. Bu k›s›tlar alt›nda,
araba¤lant› ücretlerinin nas›l hesapland›¤› dünya uygulamalar› incelenerek analiz
edilmifl ve iflletmecilerin genel muhasebe kay›tlar›ndan elde edilen bilgiler ile
tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bununla birlikte, iflletmecilerden maliyetlerine iliflkin
bilgiler toplanmaya bafllanm›flt›r. Bu konudaki bilgi ak›fl› ve maliyetlerin sa¤l›kl›
bir biçimde hesaplanmas› amac›yla PSTN ve GSM maliyet modelleri oluflturma
çal›flmalar› devam etmektedir. 

Araba¤lant› Raporu

Temmuz ay›nda, araba¤lant› kavram›, kapsam›, önemi ve dünya uygulamalar›n›n
de¤erlendirildi¤i, sonuç olarak da k›sa, orta ve uzun vadede yap›lmas› gereken
hususlar›n yer ald›¤› kapsaml› bir "Araba¤lant› Raporu" haz›rlanm›flt›r. 

Araba¤lant› ile ‹lgili Olarak Di¤er Ülkelerin Mevzuatlar›n›n ‹ncelenmesi

Sektör için büyük önemi haiz araba¤lant› konusunda bir düzenleme yap›lmadan
önce baflta  Almanya ve ‹ngiltere olmak üzere di¤er ülkelerin araba¤lant›
mevzuat›n›n incelenmesine bafllanm›flt›r. 

3.5 Ulusal Dolafl›m (Roaming)

Ulusal Dolafl›m; bir ‹flletmeciye ait hizmetlerin, teknik uyumluluk flartlar› sakl›
kalmak üzere, di¤er bir ‹flletmecinin müflterilerine ait ekipmanlar üzerinden
çal›flmas›na veya bir di¤er sisteme araba¤lant›s›na imkan sa¤layan sistemler aras›
dolafl›m› ifade etmektedir.

Ulusal dolafl›m, gereksiz yat›r›mlar› önlemesi ve mobil iletiflim a¤›n›n h›zla
geniflletilmesi aç›s›ndan faydalar› genel kabul görmüfl bir uygulamad›r. Özellikle
nüfusun seyrek oldu¤u bölgelerde yat›r›m yapmaktan kaç›nan GSM iflletmecileri,
ulusal dolafl›m›n teflvik edilmesiyle ülke bütününe hizmet edebilir duruma
gelebilecektir. Lisans hakk›n› alan ilk iflletmeci ya da iflletmeciler yapt›klar› büyük
yat›r›mlar›n karfl›l›¤› olarak genifl kitlelere hitap edebilme ve büyük müflteri
portföyü oluflturma imkan›na sahip olurlar. Bu durum bir anlamda piyasaya yeni
girifller için önemli bir engel teflkil etmektedir. Daha sonra lisans sahibi olan
iflletmecilerin pazara ilk giren iflletmecilerle rekabet edebilmeleri için ulusal
dolafl›m anlaflmalar›na ihtiyaçlar› vard›r, zira yat›r›mlar›n› çok k›sa sürede
tamamlayarak genifl bir kapsama alan› elde etmeleri ve özellikle metropollerde
piyasada yerleflik iflletmecilerle rekabet edebilmeleri oldukça zordur. Bu



nedenle, yeni iflletmecinin ayakta kalabilmesi için en az›ndan belirli bir süre
halihaz›rda yap›lanmas›n› tamamlam›fl olan di¤er iflletmecilerin altyap›s›ndan
yararlanmas› kaç›n›lmazd›r. Aksi bir durum eksik rekabet yaratacak ve pazara ilk
giren iflletmeciler hakim durumlar›n› pekifltireceklerdir.

Mobil telefon lisanslar› her ülkede oldu¤u gibi ülkemizde de s›n›rl› say›da
verilmifltir. Di¤er bir deyiflle, piyasa tam anlam›yla serbest rekabete aç›k de¤ildir.
Bu durumda piyasada rekabet ancak bir kontrol mekanizmas›n›n tesisi ile
sa¤lanabilecektir. ‹flte bu aflamada ulusal dolafl›m anlaflmalar› piyasaya önceden
giren iflletmeciler  ile piyasaya yeni giren iflletmeciler  aras›nda bir eksik rekabet
yaflanmamas› ve iletiflim a¤›n›n yat›r›m›n çok karl› olmad›¤› bölgelere  yay›lmas›
aç›s›ndan son derece yararl› ve gerekli görülmektedir.

Pazara sonradan giren ve ulusal dolafl›m anlaflmas› imzalayan iflletmeci, yapt›¤›
altyap› yat›r›m›n›n kendini kurtarmas›na yetecek bir zaman zarf›nda pazara ilk
giren iflletmecilerin altyap›s›ndan yararlanma hakk›na sahip olmal›d›r. Ancak
burada dolafl›m hizmeti için pazarda yerleflik iflletmeciye ödenecek servis ücreti
kadar söz  konusu hizmetin süresinin de makul olmas› gerekti¤i göz ard›
edilmemelidir. Aksi takdirde, pazara sonradan giren iflletmeci belirli bölgelerde
yapmas› gereken altyap› yat›r›mlar›n› tamamlama hususunda yeterince istekli
davranmayabilir. Pazara sonradan giren teflebbüsün kendini idame ettirecek
duruma gelmesinden sonra ise anlaflmaya taraf iki flirket aras›nda ulusal dolafl›m
anlaflmas› art›k zorunlu olarak de¤il  iste¤e ba¤l› olarak sürdürülebilir.

Ulusal dolafl›m ile piyasaya yeni giren iflletmeciler, yerleflik iflletmeciler ile
rekabet edebilecek duruma gelecekler ve bu rekabet sonucunda tüketiciler fayda
sa¤layacaklard›r.

Ulusal Dolafl›m ile ‹lgili Faaliyetler

406 say›l› Telgraf ve Telefon Kanununun 4502 Say›l› Kanunla de¤iflik 10’uncu
maddesi; ".....mobil telekomünikasyon, data veya Kurumun belirleyece¤i di¤er
hizmet veya altyap› iflletmecileri, ayn› alandaki di¤er iflletmecilerin müflterilerine
ait ekipmanlar›n kendi telekomünikasyon sistemleri üzerinden de
çal›flabilmesine izin verilmesine yönelik yapacaklar› makul, iktisadi aç›dan oranl›
ve teknik aç›dan imkan dahilindeki roaming taleplerini karfl›lamakla
yükümlüdürler." hükmünü  amir olup Kuruma, "bu maddenin uygulanma
esaslar›n› ve .... roaming anlaflmalar›n›n tabi oldu¤u ayr›nt›lar› gösteren
yönetmelikler ç›karma ve .... roaming ile ilgili anlaflmalar›n telekomünikasyon
hizmetlerinin yürütülmesinde ve altyap›n›n iflletiminde serbest rekabeti
engelleyici sonuçlara yol açmayacak tedbirleri alma ve gerekti¤inde 7.12.1994
tarihli ve 4054 say›l› Kanun hükümleri çerçevesinde Rekabet Kurumuna
baflvurma" görev ve yetkilerini vermektedir.  



Bu ba¤lamda, mobil telekomünikasyon piyasas›na yeni giren GSM 1800
iflletmecileri ‹fi-T‹M A.fi. ve AYCELL A.fi. ile piyasaya daha önce girmifl olan GSM
900 iflletmecileri TURKCELL A.fi. ve TELS‹M A.fi. aras›nda sürdürülmekte olan
ulusal dolafl›m sözleflmesi görüflmelerinin t›kanmas› üzerine, ‹fi-T‹M A.fi. ve
AYCELL A.fi. Kuruma baflvurmufl ve Kurumun ulusal dolafl›m anlaflmas›n›n tesis
edilmesi için gerekli düzenlemeleri yaparak TURKCELL A.fi. ve TELS‹M A.fi.
nezdinde devreye girmesini talep etmifllerdir. 

Konuya iliflkin olarak yap›lan incelemeler ve haz›rlanan raporlar neticesinde
Kurul taraf›ndan taraflar aras›ndaki anlaflmazl›k halinin sabit oldu¤una karar
verilerek "Ulusal Dolafl›m Anlaflmazl›klar›nda Uygulanacak Uzlaflt›rma ‹fllemine
‹liflkin Usul ve Esaslar" belirlenmifl ve taraflara tebli¤ edilmifltir. 

Söz konusu Usul ve Esaslar gere¤ince taraflara tan›nan dört haftal›k süre
(verilebilecek iki hafta ek süre hariç olmak üzere) zarf›nda ticari bir anlaflma
sa¤lanamam›fl olmas› nedeniyle, Kurumca düzenlenen bir dizi toplant›da ilgili
iflletmeciler bir araya getirilerek konunun teknik ve iktisadi boyutlar›
görüflülmüfl, taraflar›n konuya iliflkin beklentileri ö¤renilmifl ve somut teklifleri
al›nm›flt›r. Taraflar›n teklifleri aras›ndaki fark›n çok büyük olmas› nedeniyle, ticari
müzakere yoluyla bir ulusal dolafl›m anlaflmas›n›n tesis edilemeyece¤inin
kesinlik kazanmas› üzerine, Kurumca ulusal dolafl›m anlaflmas›n›n hüküm ve
flartlar›n› belirlemeye yönelik çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. 

Çal›flmalardan elde edilen sonuçlar ve muhtemel çözüm önerilerine iliflkin bir
rapor haz›rlanm›flt›r. Kurul taraf›ndan, haz›rlanan rapor ile getirilen çözüm
önerileri de¤erlendirilerek dan›flmanl›k hizmeti al›nmas›na karar verilmifltir. Bu
kapsamda haz›rlanan uluslararas› bir dan›flmanl›k sözleflmesi çerçevesinde
yürütülen çal›flma sonucunda ‹fi-T‹M A.fi.nin baflvurusuna iliflkin olarak
"Türkiye’de Faaliyet Gösteren GSM 900 ve GSM 1800 fiebekesi ‹flletmecileri
Aras›nda Makul, Ekonomik Aç›dan Oranl› ve Teknik Aç›dan ‹mkan Dahilindeki
Bir Ulusal Dolafl›m Anlaflmas› için Hüküm ve fiartlar" belirlenmifl ve TURKCELL,
TELS‹M ve ‹fi-T‹M Anonim fiirketlerine tebli¤ edilmifltir. 

TURKCELL A.fi. ve TELS‹M A.fi.nin söz konusu Hüküm ve fiartlar dahilinde bir
ulusal dolafl›m anlaflmas›n› imzalamay› reddetmeleri, akabinde mahkemeden
ihtiyati tedbir karar› ald›rmalar› ve ICC (International Chamber of Commerce)
nezdinde uluslararas› tahkime baflvurmalar› üzerine, daha önce haz›rlanan "Usul
ve Esaslar"›n detayland›r›larak bir Yönetmelik haline getirilmesine duyulan
ihtiyaçtan hareketle, "Ulusal Dolafl›m Yap›lmas› ile ‹lgili Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik" haz›rlanmas›na iliflkin çal›flmalara bafllanm›flt›r.



3.6  Spektrum Yönetimi

Yüksek teknoloji ürünü olan telsiz cihazlar›n›n kullan›m›n›n artmas› ve bu
cihazlar›n kullan›m›yla ilgili olarak kullan›c›lardan gelen talepler, uluslararas› ve
milli spektrum yönetimi kurallar›n›n gereklili¤ini ve önemini ortaya ç›karm›flt›r.
De¤iflen ve geliflen teknolojik süreç yeni spektrum uygulamalar›n›  beraberinde
getirmekte, bu geliflmeler s›n›rl› kaynak olan frekans spektrumuna karfl› ilgi ve
talebin artmas›na neden olmaktad›r. Taleplerdeki beklentiler hem frekans› hem
de zaman› daha verimli kullanmak ve etkili yönetim anlay›fl›n› yaratmak
yönündedir. Bu taleplerin karfl›lanmas›, bir taraftan etkili ve verimli spektrum
yönetimi yaratman›n  gereklili¤ini ortaya ç›kar›rken di¤er taraftan  karmafl›k ve
zor problemlerin çözümlenmesini de beraberinde getirmektedir.

Spektrumun etkin ve verimli kullan›lmas› için söz konusu spektrumun paylafl›m›,
uluslararas› kullan›mda ITU/R (ITU Radyohaberleflme Sektörü) Telsiz Tüzü¤ü,
milli kullan›mda da  ulusal düzenlemeler dikkate al›narak koordine edilmelidir.
Her ülkenin spektrum kaynaklar›n› en elveriflli flekilde kullanabilme yetene¤i,
enterferanss›z, birbirleriyle uyumlu uygulamalara ve telsiz kullan›m›n› koordine
eden spektrum yöneticilerine ba¤l›d›r. Telekomünikasyon Kurumu, etkin ve
verimli spektrum yönetimi ve planlamas› için bütün yetkili  idarelerin bilgisayar
destekli spektrum yönetimi sistemlerini oluflturarak bu sistemleri kullanacak
spektrum yöneticilerini yetifltirmek zorunda oldu¤u bilinciyle, Milli Frekans
Planlamas›nda bu hususlar› ön plana ç›kararak uluslararas› arenada yetkili kurum
ve kurulufllar›n çal›flmalar›na paralel düzenlemeleri gerçeklefltirmekte ve bu
amaçla CEPT bünyesinde Frekans ‹daresi Çal›flma Grubunun (WGFM-Working
Group Frequency Management) ve ITU bünyesinde Spektrum ‹daresi
konusunda faaliyet gösteren Çal›flma Grubu-1’in (SG-1) çal›flmalar›na fiilen
kat›l›m sa¤lamaktad›r. 

Mevcut düzenlemeler, telekomünikasyon hakk›nda ç›kan son yasal de¤ifliklikler,
Avrupa Birli¤i mevzuat› ve ERC/ECC (European Radiocommunications
Committee/Electronic Communication Committee) Kararlar› çerçevesinde revize
edilmektedir.

Frekans Planlama ve Tahsisi

• ITU-R ve CEPT kararlar›na uygun olarak 9 kHz-275 GHz frekans aral›¤›n›
kapsayan Milli Frekans Plan›; harmonize frekans tahsisi yap›lan sistemler,
kullan›m kriterleri ve gerekli görülen dipnotlar da dikkate al›narak,  R&TTE
(Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlar›) direktifleri, CEPT/ECC/
DEC (01) 03 Karar› ve Avrupa Ortak Plan› (ECA) çerçevesinde yeniden
düzenlenmifltir.  Milli Frekans Plan›n›n %95’i Avrupa Genel Tahsis Plan›na
uyumluluk göstermektedir. Askeri sistemler için yap›lan tahsisler ise NATO
(North Atlantic Treaty Organization) uygulamalar›na paralel yürütülmektedir.



• Milli Frekans Plan› ERO EFIS (European Radiocommunication Office Electronic
Frequency Information System) veritaban›nda yay›mlanmak üzere ERO'ya
gönderilmifl ve  Kurumun resmi internet sitesindeki  http://www.tk.gov.tr/tm/
marfl.asp ve http://www.tk.gov.tr/tm/marfl_ing.asp  sayfalar›nda sorgulama
yap›lacak flekilde sektöre aç›lm›flt›r.

• Kara, deniz, hava, sabit, mobil ve uydu servislerinde yer alan tüm telsiz
sistemlerine milli frekans plan› çerçevesinde frekans tahsisi  ile sistem kurma izni
verilmesi ve ruhsat düzenlenmesi ifllemlerine Kuruma ba¤l› bölge müdürlükleri
arac›l›¤›yla 2001 y›l› içerisinde de devam edilerek 310 yeni frekans tahsisi ve 1017
sistem kurma izni verilmifltir.

• Kara mobil hizmetinden faydalanmak isteyen inflaat, turizm, güvenlik ve
benzeri alt sektörlere yap›lan frekans tahsislerinde karfl›lafl›lan zorluklar› ortadan
kald›ran yeni kanal planlamas› yap›lm›flt›r.

• Kara, deniz ve hava ortamlar›nda kullan›lan mobil telsiz haberleflme sistemleri
için, Kurum taraf›ndan verilen sistem kurma izinleri çerçevesinde kullan›lan
cihaz say›lar› Grafik 8’de ve cihazlar› kullananlar›n say›sal da¤›l›mlar› da Grafik
9’da gösterilmifltir. 
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Grafik 8. Sistem Kurma ‹zinleri Bulunan Cihazlar›n Say›sal Da¤›l›m›



• Hücresel Mobil Sistemlerden GSM için halihaz›rda 900 ve 1800 MHz frekans
planlamalar› yap›larak dört iflletmeciye tahsis edilmifltir. Beraberinde BTS-BTS
(Base Transceiver Station) ve BTS-Santral aras› transmisyonda kullan›lmak üzere
10.5, 18, 23, 38 ve 53 GHz bantlar›nda radyolink frekans tahsisleri
gerçeklefltirilmektedir. 

• Ülkemizde GSM 900 band›nda hizmet veren iflletmecilere ait flebekelerde
toplam 11.414 adet BTS ve 17.156 adet R/L (Radio/Link) sistemi, GSM 1800
band›nda hizmet veren iflletmecilere ait flebekelerde ise toplam 3.354 adet BTS,
5.844 adet R/L sistemi bulunmaktad›r.

• TETRA (Trans European Trunked Radio) ve benzeri mobil say›sal trank telsiz
sistemleri için yap›lacak frekans band› tahsislerinde, CEPT/ERC Rec T/R 22-05 ve
CEPT/ERC DEC (96) 04'e uygun olarak ifllem yap›lmakta olup,  TETRA Acil
Sistem için 380-400 MHz, TETRA Sivil için 410-430 MHz ve 870-876/915-921 MHz,
e¤er her iki bant uygun olmaz ise 450-470 MHz, 385-390/395-399.9 MHz bantlar›
planlanm›flt›r. 

• Havalimanlar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere, 108-118 MHz frekans
band›nda çal›flan Hava Seyrüsefer (S/S) yard›mc› ve 118-137 MHz frekans
band›nda çal›flan Hava Mobil sistemlerine yap›lan frekans tahsislerinin Sivil
Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü arac›l›¤› ile uluslararas› frekans koordinasyonu
sa¤lanarak, ITU nezdinde tescil ifllemleri yap›lmaktad›r.  2001 y›l› içerisinde 38
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FMG (Frequency Management Group) üyesi ülkeler ile Hava Seyrüsefer
Sistemleri için ICAO (International Civil Aviation Organization) nezdinde frekans
koordinasyonu sa¤lanm›flt›r. Yunanistan ‹daresi taraf›ndan itiraz edilen iki
sisteme iliflkin ise frekans de¤iflikli¤i yap›larak koordinasyon ifllemleri
bafllat›lm›flt›r. 

Uydu Sistemleri Frekans Koordinasyonu

• Sabit Uydu Sistemleri (Fixed Satellite Systems-FSS):  APS30B Plan› göz
önüne al›narak planlanan 7.90-8.40 GHz uplink/7.25-7.75 GHz downlink, 13.75-
14.0 GHz uplink/12.5-12.75 GHz downlink, 14.0-14.5 GHz uplink/10.95-
11.2/11.45-11.7 GHz downlink, 17.3-18.1 GHz uplink/11.7-12.5 GHz downlink,
27.5-30.0 GHz uplink/17.7-20.2 GHz downlink frekans bantlar›nda; faal veya
planl› TÜRKSAT uydular›n›n uluslararas› frekans koordinasyonu TTAfi ile
müfltereken yürütülmektedir.

• Yayın Uydu Sistemleri (Broadcasting Satellite Systems-BSS): ITU/RR
(ITU/Radio Regulation) APS30 ve APS30A Plan›na uygun olarak 11.70-12.50
GHz, 17.30-18.10 GHz aral›¤›nda uluslararas› frekans koordinasyonu
gerçeklefltirilmektedir. 

• Mobil Uydu Sistemleri (Mobile Satellite Systems-MSS): Bu konuda artan
talepler çerçevesinde frekans planlama çal›flmalar› 1-3 GHz ve 1 GHz'in alt›
olmak üzere devam etmektedir. Bunlardan 1-3 GHz aral›¤›nda frekans
planlamas› tamamlanarak servise verilen MSS'ler için ITU/RR Res.46'ya göre
frekans koordinasyonu yap›lmaktad›r.

Di¤er taraftan, Haberleflme Uydular›, Uydu Alt Sistemleri ve  Haberleflme
Cihazlar›, Mobil Haberleflme Sistemleri,  INMARSAT (International Maritime
Satellite) Terminalleri, Çoklu Eriflim Sistemleri,  3. Nesil Mobil Haberleflme
Sistemleri-(IMT- 2000), Çoklu Ortam Telsiz ‹letiflim Sistemleri konular›nda,
Japonya Uluslararas› ‹flbirli¤i Ajans› (JICA) taraf›ndan Japon Teknik ‹flbirli¤i
Program› çerçevesinde düzenlenen "Uydu Haberleflme Mühendisli¤i ve
Uygulamalar›" konulu temel ve uygulamal› e¤itim program›na 2001 y›l›nda da
Kurum personelimizin kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.  

Radyo ve Televizyon Sistemleri

Radyo ve televizyon sistemleri ile ilgili ifllemler,  ITU ve CEPT nezdinde
imzalanan ve ülkemizin de taraf oldu¤u uluslararas› anlaflmalarla belirlenen
kurallara göre yap›lmaktad›r. Bu ba¤lamda, analog televizyonlar için Stokholm-
1961 Anlaflmas›, analog VHF/FM radyolar için Cenevre-1984 Anlaflmas›, say›sal
radyolar için Wiesbaden-1995 Anlaflmas› ve say›sal televizyonlar için Chester-
1997 Anlaflmas› maddelerine uyulmaktad›r.



Say›sal Yay›nc›l›k

Ülkemizde karasal vericilerle yap›lacak say›sal radyo (Terrestrial Digital Audio
Broadcasting/ T-DAB) ve televizyon (Digital Video Broadcasting-Terrestrial/
DVB-T)  yay›nc›l›¤›na geçiflte kullan›lmas› amac›yla s›ras›yla 223-230 MHz (TV 12.
kanal) ve 790-862 MHz (TV 61-69. kanallar) frekans bantlar› planlanm›flt›r. 

Telekomünikasyon sektörünün di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi, radyo ve
televizyon sistemleri konusunda da say›sal teknolojiye geçifl için dünyadaki
çal›flmalara paralel olarak, ülkemizde ilgili kurulufllar nezdinde haz›rl›k
çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. Di¤er taraftan, telsiz haberleflmesi ve endüstrisi
alanlar›ndaki araflt›rmac› ve imalatç› kurulufllarla iflbirli¤i yap›larak elektronik ve
elektromanyetik teknolojideki geliflmeleri takip etmek amac›yla, 2001 y›l›n›n ilk
çeyre¤inde radyo ve TV al›c› ve verici cihazlar› konusunda çal›flan yaklafl›k 70
yerli firma ve imalatç› kurulufla, say›sal yay›nc›l›k alan›nda dünyadaki geliflmeler
hakk›nda bilgi verilmifl ve bunlar›n takip edilmesi için önerilerde bulunulmufltur.

T-DAB Sistemleri için L-Band›ndan Yap›lacak 3’üncü Tercihler için
Planlama Toplant›s› Haz›rl›k Çal›flmalar›

Wiesbaden-1995 Planlama Toplant›s› s›ras›nda, T-DAB için planlanan bantlardan
biri de 1452-1492 MHz aras› olan L band›d›r. Planlamada, bu banttan ülkemiz için
ayr›lan frekans bloklar› 2’nci tercih olarak yer almaktad›r.

Daha sonra, baz› Avrupa ülkelerinin T-DAB hizmetleri için L band›nda ilave
Bloklara ihtiyaç duyduklar›n› WGFM’e iletmeleri üzerine, "L band›n›n üst
bölümünden (1467.5-1492 MHz) yap›lacak 3’üncü tercih T-DAB planlama"
hakk›nda CEPT ülkeleri aras›nda toplant› yap›lmas›na karar verilmifltir. Haziran
2002’de düzenlenecek toplant› için haz›rl›k çal›flmalar› ilgili kurulufllarla
koordineli olarak yürütülmektedir.

Analog Televizyondan Say›sal Televizyona Geçifl için
Stokholm-1961 Anlaflmas›n›n Revizyonu Haz›rl›k Çal›flmalar›

Say›sal yay›nc›l›ktaki geliflmelere ba¤l› olarak, say›sal radyo ve televizyon
sistemleri için ayr›lan frekans bantlar›n›n analog sistemler için planlanan
Stokholm-1961 Plan› kapsam›ndaki bantlar olmas› ve özellikle uluslararas›
frekans koordinasyonu konusunda uygulamada karfl›lafl›lan idari zorluklar›n
giderilebilmesi amac›yla, Avrupa yay›n sahas›ndaki üye ülkelerle yap›lan
konsültasyon sonuçlar› da dikkate al›narak, ITU Konseyinin 2001 oturumunda
(18-29 Haziran 2001), Stockholm, 1961 (ST-61) Anlaflmas›n›n yeniden
düzenlenmesi için bir Bölgesel Radyokomünikasyon Konferans› (RCC) yap›lmas›
konusunda 1185 no’lu Karar  al›nm›flt›r. Sözkonusu Konferans 2004 ve 2005
y›llar›nda olmak üzere iki oturumda gerçeklefltirilecektir. Kurum olarak ilgili



kurulufllarla gerekli koordinasyon sa¤lanarak ülkemizin görüflü ITU’ya bildirilmifl
ve konferans haz›rl›k çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. 

Bu konu ile ilgili olarak, karasal say›sal yay›nc›l›¤a geçmeyi planlayan Do¤u
Avrupa ve Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u ülkelerinin kat›l›m›yla Ukrayna ‹daresi
taraf›ndan Kiev’de düzenlenen çok tarafl› toplant›ya RTÜK temsilcileri ile birlikte
kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

GMDSS (Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleflme Sistemi) S›navlar›

• Kurumca ‹stanbul’da yap›lan GMDSS  telsiz operatörlü¤ü s›nav›na yaklafl›k
2000 kifli kat›lm›fl ve kazananlara ehliyetnameleri verilmifltir.

• Denizcilik Müsteflarl›¤› ile Kurum aras›nda yap›lan Protokol kapsam›nda Türk
bayrakl› gemilerin sörvey ifllemlerinin, yabanc› deniz tafl›tlar›ndaki telsiz
haberleflme ve seyrüsefer cihazlar›n›n denetiminin ve GMDSS telsiz operatör
ehliyetnamelerinin ve s›navlar›n›n 1 May›s 2001 tarihinden itibaren Denizcilik
Müsteflarl›¤› taraf›ndan yap›lmas› kararlaflt›r›lm›fl ve bu husustaki görevler ilgili
kurulufla devredilmifltir.

Amatör Telsizcilik Faaliyetleri

Amatör telsizcilik, özellikle haberleflme imkanlar›n›n ortadan kalkt›¤› ola¤anüstü
ve afet hallerinde iletiflim ortam› tesis edilmesi hususunda önemli bir görev ifa
etmesi nedeniyle Kurum taraf›ndan desteklenmektedir. 2001 y›l›nda amatör
telsizcilik için düzenlenen s›navlar sonucunda 370 kifliye belge verilmifltir.

Di¤er taraftan mevcut Amatör Telsizcilik Yönetmeli¤inin günümüz ihtiyaçlar›
do¤rultusunda de¤ifliklik çal›flmalar› sürdürülmektedir.
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Ortak Anten Yönetmeli¤i Çal›flmalar›

Bu düzenlemenin ana amac›, insan sa¤l›¤›n› etkileyen, görüntü kirlili¤i yaratan,
kaynak israf› nedeniyle ülke ekonomisine olumsuz etkileri olan ve ayn› amaca
yönelik hizmet vermesine ra¤men farkl› noktalarda kurulan telsiz sistemlerinin
tek bir noktada kurulmas› ve denetlenmesini sa¤lamakt›r.

Radyo ve televizyon dahil her türlü yay›nlar›n belirli emisyon noktalar›ndan
yap›lmas›n› teminen ortak anten sistem ve tesislerinin temel standartlar› ile
kurma ve kullanma esaslar› hakk›nda Kurumca taslak Yönetmelik haz›rlanm›flt›r. 

3.7 Teknik Düzenleme ve Standardizasyon Faaliyetleri

Kurum, teknik düzenleme ve standardizasyon faaliyetleri kapsam›nda;
• ‹thal edilmek istenen tüm telsiz ve telekomünikasyon ekipmanlar›n›n,
standartlara uygunluklar›n›n de¤erlendirilmesi ve uygun olan ekipmanlar için
ithal izinlerinin düzenlenmesi,
• Test ve Ölçüm Laboratuvar›nda telsiz ekipmanlar›n›n performans standartlar›
yönetmeliklerine göre uygunluk test ve ölçümlerinin yap›lmas› ve uygunluk
belgelerinin düzenlenmesi,
• Telsiz ve telekomünikasyon ekipmanlar› için  firmalara, ithal, imal, sat›fl ve
bak›m-onar›m yetki belgeleri ile sabit telekomünikasyon cihazlar›ndan
kaynaklanan elektromanyetik alan fliddetlerinin ölçümü için kurum ve
kurulufllara  ölçüm yetki belgelerinin düzenlenmesi ve periyodik olarak
denetlenmesi, 
• Avrupa Birli¤i mevzuat›na uyum çal›flmalar› çerçevesinde Telekomünikasyon
sektörüne yönelik regülasyonlar›n haz›rlanmas› görevlerini ifa etmektedir. 

AB Teknik Mevzuat Uyumu Çal›flmalar›

Ülkemiz ile Avrupa Birli¤i aras›nda Gümrük Birli¤i Anlaflmas›n› kuran 1/95 say›l›
Ortakl›k Konseyi Karar›n›n 8-11’inci maddeleri ile Avrupa Toplulu¤u teknik
mevzuat›n›n hukuk sistemimize dahil edilmesi gereklili¤i ifade edilmekte, 2/97
say›l› Ortakl›k Konseyi Karar› ile de uyumlaflt›r›lacak mevzuatlar ve bunlar›n
uygulanma koflul ve kurallar› belirlenmektedir. 2/97 say›l› Ortakl›k Konseyi
Karar› dikkate al›nmak suretiyle, Telsiz ve telekomünikasyon terminal
ekipmanlar› ve bunlar›n uygunlu¤unun karfl›l›kl› tan›nmas› konusundaki Avrupa
Parlementosu ve Konseyinin 9 Mart 1999 tarihli 1999/5/EC say›l› Direktifini
uyumlaflt›rmak üzere çal›flmalara bafllan›lm›flt›r. Bu çerçevede, R&TTE
Direktifinin daha iyi anlafl›labilmesi amac›yla "R&TTE Direktifi ve
Telekomünikasyon Kurumuna Etkileri" konulu rapor haz›rlanm›flt›r. 
R&TTE Direktifinin uygulamalar›nda AB’ye yard›mc› olmak için kurulmufl olan,
Telekomünikasyon Uygunluk De¤erlendirme ve Pazar ‹zleme Komitesinin
(TCAM)  çal›flmalar›na fiilen kat›l›m sa¤lanm›flt›r.



R&TTE Direktifi uygulamalar›nda imalatç›lara yard›mc› olmak amac›yla
Harmonize Standartlar›n oluflturulmas› görevi, Avrupa Birli¤i taraf›ndan Avrupa
Standart Organizasyonlar› ETSI (European Telecommunications Standards
Institute)’ye ve CENELEC (European Committee for Electrotechnical
Standardization)’e verilmifl oldu¤undan, harmonize standartlar›n takip edilerek
Türk standard› haline getirilmesi amac›yla ETSI’nin Teknik Komite çal›flmalar›na
fiilen kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

R&TTE Direktifini mevzuat›m›za uyumlaflt›rma çal›flmalar› devam ederken
karfl›lafl›lan problemlerin netlefltirilmesi amac›yla, R&TTE Direktifini
uyumlaflt›rm›fl ve onaylanm›fl kuruluflu bünyesinde bulunduran tek AB üyesi
olan Finlandiya'daki Komünikasyon Düzenleme ‹daresi -FICORA ve FICORA'n›n
Pazar Denetim aktivitelerinde kulland›klar› Akredite Laboratuvar NEMKO'ya bir
inceleme gezisi yap›lm›flt›r.

Yap›lan çal›flmalar sonucunda, AB ile uyum çal›flmalar› çerçevesinde Ulusal
Programda "Mallar›n Serbest Dolafl›m›" bafll›¤› alt›nda yer alan; ithalat ve imalat
rejimindeki uygunluk de¤erlendirme prosedürlerinin düzenlenmesini ve CE
markalamas›n› kapsayan, Telsiz ve Telekomünikasyon Sektörünün tam
serbestli¤inin sa¤lanmas›, yeni cihazlar›n piyasaya k›sa sürede yerleflmesi ve
böylece teknolojik geliflmelerinin h›zlanmas›n›n sa¤lanmas› amac›yla Avrupa
Birli¤i taraf›ndan yay›mlanan, 1999/5/EC say›l› R&TTE Direktifi ile ilgili "Telsiz ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlar› Yönetmelik Tasla¤›" haz›rlanm›flt›r.
Sözkonusu Yönetmelik yürürlü¤e girdi¤inde, Direktif kapsam›nda yer alan 38
adet Avrupa Birli¤i Karar› da uyumlaflt›r›lm›fl olacakt›r.

Haz›rlanan taslak Yönetmeli¤in uyumlaflt›r›lmas› sürecinde zorunlu olan
altyap›n›n (Onaylanm›fl Kurulufl ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi) ülkemizde ve
Kurum bünyesinde mevcut olmamas› nedeniyle, sözkonusu altyap›n›n
oluflturulmas›yla ilgili çal›flmalara bafllanm›flt›r.

Ayr›ca, Avrupa Birli¤i Mevzuat›na Uyum çal›flmalar› kapsam›nda Avrupa Birli¤i
Genel Sekreterli¤i-ABGS koordinatörlü¤ünde yap›lan "Mallar›n Serbest Dolafl›m›
Alt Komitesi" ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›-DTM koordinatörlü¤ünde yap›lan
"Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu" çal›flmalar›na fiilen
kat›l›nmakta ve çal›flmalar›n telekomünikasyon sektörüyle ilgili olan k›s›mlar›na
katk› sa¤lanmaktad›r. Bu çerçevede gerek Kurum laboratuvar›, gerekse Kurum
taraf›ndan yetkilendirilen ülke genelindeki kurulufllar bünyesindeki tüm
laboratuvar cihazlar›n›n envanteri haz›rlanarak, Kurula sunulmufltur.

Kurum ile TSE Aras›nda ‹mzalanan ‹flbirli¤i Protokolü

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›n›n ‘Baz› Haberleflme Cihazlar›n›n ‹thaline ‹liflkin Tebli¤’
ile 85.17 ve 85.20 Gümrük Tarife ‹statistik Pozisyon Numaras› alt›nda verilen



telekomünikasyon sistem ve cihazlar›n›n uygunluk de¤erlendirmesi ve
performans standard›n›n belirlenmesi hususlar› 4502 say›l› Kanun ile Kuruma
görev olarak verilmifltir. Sözkonusu görevin ifas› için Kurum ile Türk Standartlar›
Enstitüsü aras›nda  bir iflbirli¤i Protokolü imzalanm›flt›r.

‹lgili protokol gere¤i, Kurum Telekomünikasyon terminal ekipmanlar›n›n
uygunlu¤unun de¤erlendirilmesi için, TSE taraf›ndan yap›lacak test ve ölçüm
prosedürlerini tesbit etmekte ve bu prosedürler çerçevesinde TSE taraf›ndan
yap›lan testlere iliflkin sonuçlar, ithal izinlerine esas teflkil etmek üzere Kurum
taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.

Test ve Ölçüm Laboratuvar› Revizyon Çal›flmas›

Test ve Ölçüm Laboratuvar›nda telsiz cihazlar›n›n test ve ölçümü için ihtiyaç
duyulan ekipmanlar tespit edilerek, yat›r›m program› çerçevesinde bu
ekipmanlar›n al›nmas› yönündeki çal›flmalara bafllan›lm›flt›r. Telekomünikasyon
terminal ekipmanlar›n›n standartlara ve kullan›ma uygunlu¤unun tespit edilmesi
için de ihtiyaç duyulan test ve ölçüm cihazlar›n›n laboratuvarda yap›lacak
revizyon çal›flmalar› s›ras›nda temini yoluna gidilecektir. 

Standartlara Uygunluk Testleri

Telsiz cihazlar›n›n yurt d›fl›ndan toplu ithal ya da yurt içinde seri üretimine izin
verilmesine esas teflkil etmek üzere; piyasaya ilk defa arz› yap›lacak marka ve
modellerin performans standartlar› çerçevesinde numune testleri Kurumun Test
ve Ölçüm Laboratuvar›nda yap›lmaktad›r. 2001 y›l›nda yap›lan ve standartlara
uygunlu¤u tespit edilen numune ölçümlerinin cihazlara göre da¤›l›m› Grafik
11’de görülmektedir.  

Grafik 11. Numune Ölçümlerinin  Cihazlara Göre Da¤›l›m›
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‹thal ‹zinleri 

‹ç pazara arzedilmek amac›yla yurt d›fl›ndan ithali yap›lacak telsiz ve
telekomünikasyon terminal ekipmanlar›n›n standartlar yönünden uygunlu¤unun
takip edilmesini teminen; bunlar›n ithali Kurum taraf›ndan verilen izinler
neticesinde gerçeklefltirilmektedir. 2001 y›l›nda verilen ithal izinlerinin cihazlara
göre da¤›l›m› Tablo-14’de görülmektedir.

Ayr›ca sektörde faaliyet gösteren 84 firmaya "‹thal, ‹mal-Sat›fl, Bak›m-Onar›m
Yetki Belgesi" ve 24 firmaya da "Ba¤›ms›z Bak›m-Onar›m Yetki Belgesi"
düzenlenmifltir. 

Cihaz Grubu ‹thal ‹zni Gerçekleflme

Uydu Cihazlar› VSAT 131 90
Uydu Yer ‹stasyonu Teçhizat› 1.651 1.101
Uydu TV Al›c› Sistemleri 2.300.926 1.986.027
Inmarsat Uydu Telefon 600 583
GPS Al›c› 4.806 4.008
Euteltracs Terminal Cihaz› 250 150
SNG Satellite News Gathering 6 6
Uydu Anten (Tx/Rx) 160 69
Globalstar 20.350 304
Iridium 4.500 19

Telsiz Sistemleri TV Verici 91 14
(kara,deniz, hava) RadyoVerici 359 35

Radyolink 29.942 2.399
WLAN 411.629 2.258
Kara Telsiz 127.092 18.372
Deniz Telsiz 12.725 4.500
Hava Telsiz 5.390 47
Amatör Telsiz 2.450 122
HF SSB 22 22
Halk Band› (CB) 2.000 289
PMR Alçak Güçlü 345.640 11.762
Scanner Al›c› 200 20
Deniz Seyrüsefer Sistemleri 2.295 1.915
Alçak Güçlü Sistemler 113.887 1.480
Kordonsuz Telefon 35.883 13.151
Dect 793.967 96.011
Kablosuz Mikrofon 17.763 17.000

GSM GSM Baz ‹stasyonu 16.256 1.874
GSM Cihazlar› 27.087.795 7.631.016

Telli Sistemler Telli Sistemler 936.017 775.966

Tablo 14. ‹thal ‹zinlerinin Cihazlara Göre Da¤›l›m›



Elektromanyetik Yay›nlar Yönünden ‹nsan Sa¤l›¤› ve Çevre Düzenlemeleri

Elektromanyetik kirlili¤in canl›lar üzerindeki muhtemel etkilerinin asgari düzeye
indirilmesi amac›yla, Kurum taraf›ndan; gerekli teknik ve idari birtak›m
çal›flmalar yap›lm›flt›r. Çevre Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve di¤er kamu
kurulufllar› ile koordine edilerek haz›rlanan "10 kHz- 60 GHz Frekans Band›nda
Çal›flan Sabit Telekomünikasyon Cihazlar›ndan Kaynaklanan Elektromanyetik
Alan fiiddeti Limit De¤erinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi
Hakk›nda Yönetmelik" ve Yönetmeli¤in uygulama usul ve esaslar›n› belirleyen
Tebli¤ Resmi Gazetede  yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. 

Elektromanyetik alan etkisinde emniyet ve güvenle sürekli bulunulabilecek alan
fliddeti seviyeleri için Avrupa ülkelerinde de uygulanan ICNIRP (International
Commission on Non-ionizing Radiation Protection) limitleri dikkate al›nm›fl, en
düflük düzey (standart de¤erin yaklafl›k 1/4’üne tekabül etmektedir)
Yönetmelikte temel kriter olarak öngörülmüfltür. 

Yönetmeli¤in getirdi¤i en önemli sonuç, Radyo/TV vericileri, hücresel mobil
sistemler ve telsiz sistemlerinde kullan›lan sabit telekomünikasyon cihazlar› için
"Güvenlik Mesafesi" uygulamas›d›r. Güvenlik mesafesi hesaplanmas›nda cihaz
ç›k›fl gücü, anten kazanc› ve elektrik alan limit de¤erleri esas al›nmakta, bu
suretle güvenli alanlar belirlenmektedir. 

Sabit telekomünikasyon cihaz veya sistemi kurma izni ve Güvenlik Sertifikas›, bu
Yönetmelik sonras›nda ancak insanlar›n yaflad›¤› mekanlar ile tüm bina ve bahçe
müfltemilat›yla birlikte okul öncesi ve temel e¤itim kurumlar›n›n güvenli alanda
bulundu¤undan emin olunmas› halinde verilmektedir. Kurumca sözkonusu
cihaz ve sistemler sürekli olarak denetlenmektedir. Yönetmelik hükümleri
önceden kurulmufl ve iflletmede olan sabit telekomünikasyon cihaz ve sistemleri
de kapsamaktad›r. 

Güvenlik Sertifikas›n›n istasyonda kolayca görülebilecek bir konuma as›lmas› ve
bu suretle istasyon etraf›ndaki güvenli bölgenin tan›mlanmas› mümkün
olmaktad›r.

Baz istasyonlar›n›n çal›flma prensipleri, insan ve çevre sa¤l›¤› üzerindeki etkileri
ile ilgili bir tan›t›m filmi Kurumca haz›rlanarak, yerel ve ulusal TV kanallar›nda
yay›mlanm›flt›r.

Elektromanyetik alanlar›n insan sa¤l›¤› üzerinde olumsuz etkisi hakk›nda görüfl
talep edilen ya da flikayette bulunulan 3.500’ü bireylerden ve 800’ü muhtelif
kamu kurum ve kurulufllar›ndan gelen toplam 4.300 adet baflvuruya iliflkin ifllem
yap›lm›flt›r. 



Güvenlik sertifikas› ile ilgili ölçüm ve kontroller Kurum taraf›ndan
gerçeklefltirilmektedir. Buna paralel olarak, ayr›ca 20 kadar özel ve tüzel kifli ya
da kurulufla da Yönetmelik kapsam›ndaki limit de¤erlere uygunlu¤unun tespiti
maksad›yla ölçüm yetkisi verilmifl ve bunlar›n Kurum taraf›ndan periyodik olarak
denetimleri yap›lm›flt›r.

3.8 Rekabet ve Tüketici Haklar›

Tüketici haklar›n›n korunmas› ve sektördeki rekabet ihlalleri ile ilgili iddialar
Kurum taraf›ndan izlenmektedir. Telekomünikasyon sektöründe rekabetin
sa¤lanmas› için Kurum taraf›ndan gerekli tedbirler al›nmakta, konuyla ilgili
olarak gerekti¤inde inceleme ve soruflturma bafllat›lmakta; telekomünikasyon
sektörüne münhas›ran Rekabet Kurumunca yürütülen soruflturmalara görüfl
bildirilmektedir. 

Rekabet Kurumu ile ‹liflkiler

Kurumun en önemli amaçlar›ndan biri telekomünikasyon sektöründe rekabete
dayal› bir piyasa oluflturmakt›r. Bu çerçevede, Rekabet Kurumu ile iflbirli¤i
yap›lmas› büyük önem tafl›maktad›r.  Telekomünikasyon sektöründe rekabetin
tesisine yönelik konularda iflbirli¤inin sa¤lanmas›n›, iflletmecilerin her iki kuruma
da baflvurarak farkl› kararlar al›nmas›na yönelik çabalar›n›n engellenmesini,
rekabete iliflkin kavramlar›n standart olarak yorumlanmas›n› teminen Rekabet
Kurumu ile iflbirli¤inin gelifltirilmesine önem verilmifl ve bu amaçla bir taslak
protokol haz›rlanm›flt›r.

Kurum ayr›ca, sektördeki düzenleme çal›flmalar› öncesinde Rekabet Kurumunun
resmi görüflünü almaktad›r. Bu çerçevede, Tarife Yönetmeli¤i, Ulusal Dolafl›m
Yönetmeli¤i, Tavan Fiyat Tebli¤i, ‹kinci tip Telekomünikasyon Ruhsat› ve Genel
‹zin Verilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤ ve Telefon Mesaj
Hizmetlerinin Verilmesi Hakk›nda Tebli¤ çal›flmalar›nda Rekabet Kurumunun
görüflü al›nm›flt›r.

Sektördeki Tüketici Haklar› ‹hlali ‹ddialar›na ‹liflkin Yap›lan Çal›flmalar

2001 y›l› içerisinde telekomünikasyon sektörü ile ilgili olarak tüketiciler
taraf›ndan baz istasyonlar›, faturaland›rma, servis kalitesi, teçhizat ar›zalar›,
reklam içeriklerine iliflkin flikayetler yap›lm›flt›r. Tüm bu flikayetler ilgili kurum ve
kurulufllarla iflbirli¤i çerçevesinde de¤erlendirilmifl ve sorunlar›n çözümüne
çal›fl›lm›flt›r.

Örne¤in, ‘tüketiciyi yan›lt›c›’ olarak de¤erlendirilebilecek nitelikteki  reklam
içerikleri ile ilgili hususlar, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› bünyesindeki Reklam
Kuruluna iletilerek, konuyu de¤erlendirmeleri talebinde bulunulmufltur. Ayr›ca,



faturaland›rma ve cihaz ar›zalar›na iliflkin flikayetler iflletmeciye bildirilerek,
çözümü sa¤lanm›flt›r.

2001 y›l›n›n Kurumun ilk faaliyet y›l› olmas› ve Kurumun tüketici haklar›
alan›ndaki yetki ve sorumluluklar›n›n kamuoyu taraf›ndan yeterince bilinmemesi
sebebiyle, tüketici flikayetlerinin say› ve içeri¤inin önümüzdeki y›llarda daha da
artaca¤› düflünülmektedir. Bu çerçevede, tüketici haklar›n›n ihlaline dair
flikayetlerin sistematik bir biçimde de¤erlendirilebilmesi ve tüketici
menfaatlerinin daha iyi korunabilmesi amac›yla 2001 y›l› ikinci yar›s›ndan
itibaren bafllat›lan "Tüketici fiikayetleri De¤erlendirme Merkezi" kurulmas›
çal›flmalar› tamamlanma aflamas›na gelmifltir. 

"Tüketici fiikayetleri De¤erlendirme Merkezi"nden; tüketicilerin
telekomünikasyon sektörüne iliflkin istek ve flikayetlerinin e-posta, telefon, faks
ve posta yoluyla Kuruma ulaflt›r›lmas› ve bilgisayar ortam›na aktar›larak çözüme
kavuflturulmas› amaçlanmakta, elde edilen istatistiki bilgilerden ç›kar›lan
sonuçlarla da Kurumun çal›flmalar›na yol gösterici nitelikte veriler elde edilmesi
hedeflenmektedir. 

GSM iflletmecileri ile GSM hizmetlerinden yararlanmak üzere abonelik
sözleflmeleri imzalayan tüketiciler, abonelikten ayr›lmak istediklerinde
iflletmeciler taraf›ndan öne sürülen baz› yapay engellerle karfl›laflabilmektedir.
Sözleflmenin, abone taraf›ndan tek tarafl› olarak feshinin iflletmeciler taraf›ndan
güçlefltirilmifl olmas› sebebiyle abonelerden, bu konuya iliflkin flikayetler 2001
y›l›nda yo¤un bir flekilde Kuruma intikal etmifl bulunmaktad›r. Bu çerçevede,
tüketici menfaatlerini koruma amac›yla çal›flmalara bafllanm›fl ve bu yönde "GSM
Telefon Aboneli¤inden Ayr›lmaya ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik
Tasla¤›" haz›rlanm›flt›r. Haz›rlanan taslak yönetmelik Kurumun internet
sayfas›nda yay›mlanarak gerçek ve tüzel kiflilerin görüfllerine sunulmufltur. Gelen
görüfller do¤rultusunda, taslak yönetmelik son haline getirilmifltir. 

3.9 Milli Monitör Sistemi Projesi (MMS)

Ülkemizin fiziki koflullar›na uygun biçimde tasarlanarak;

• ‹zinsiz ve yasal olmayan verici kaynaklar›n›n ve yay›n yapt›¤› yerler ile
kullan›m ihlallerinin belirlenmesi,

• Teknolojinin h›zla geliflmesi sonucu artan haberleflme ihtiyac› nedeniyle
frekans kullan›m›, cihaz çeflitlili¤inin getirdi¤i enterferans problemlerinin
giderilmesi,

• AM/FM Radyo ve TV yay›nlar›n›n kalite ölçümlerinin yap›lmas›, her türlü yay›n
için kaplama alanlar›n›n ç›kart›lmas›,



• Spektrum planlama ve frekans tahsis görevlerinin etkinli¤inin artt›r›lmas›,
frekans doluluk ölçümlerinin yap›lmas› ve bu yolla k›t kaynak olan frekans›n
verimli ve iktisadi kullan›m›n›n sa¤lanmas›,

• Propagasyon çal›flmalar› için ölçüm verileri toplanmas›,

amac›yla geliflmifl imkan ve özelliklere sahip bir monitör sistemi kurulmas› için
1988 y›l›nda fiekil 1’deki konfigürasyona göre MMS Projesi bafllat›lm›flt›r.

Proje kapsam›nda ayr›ca;

• Bilgisayar destekli spektrum yönetimi imkan› sa¤layan,
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Milli Kontrol Merkezi (NCC): MMS için genel anlamda
sevk-idare, lojistik ve bak›m-onar›m deste¤i veren en üst
düzey iflletim noktas›, 1 adet.

Bölge Monitör Kontrol Merkezi (RMC): Ba¤l› tüm sabit,
seyyar, mobil ve tafl›nabilir üniteleri sevk ve idare eden,
sorumluluk alan›nda monitör faaliyetlerini gerçeklefltiren
uygulama birimi, 7 adet.

Bölge Uzaktan Kumandal› Sabit Monitör ‹stasyonu
(RRS): ‹nsans›z olarak RMC’den iflletilen ve daha önce
tan›mlanan monitör görevlerinin tamam› için alma, ön-
analiz ve iflleme noktas›, 17 adet.

Bölge Uzaktan Kumandal› Seyyar Monitör ‹stasyonu
(TRRS): RRS ile anten konfigürasyonu d›fl›nda ayn›
özelliklere sahip olup araç üzerine monteli olmas› nedeniyle
yeri de¤ifltirilebilmekte ve bu suretle esnek bir kaplama
alan› tesis edilmesini mümkün k›lmakta, 13 adet.

Mobil Yön Kestirme ve Monitör ‹stasyonu (MOBDF):
As›l olarak DF kabiliyetlerini flehir içi alanlarda
uygulayabilecek flekilde TRRS’lere göre daha küçük (Van
tip) araçlara monteli istasyonlar, 19 adet.

Mobil Radyo-TV Yay›nlar› Ölçüm Sistemi (MOBBC):
Radyo ve TV’lerin özel ölçümlerini gerçeklefltirecek flekilde
donan›ma sahip yine Van tip araçlar, 2 adet.

Kontrol, Bak›m-Onar›m ve ‹kmal Arac› (CMSV): Arazi
ifllemlerini desteklemek, gerekti¤inde yerinde bak›m-
onar›m hizmeti vermek üzere tasarlanm›fl araçlard›r. Bu
araçlardaki bak›m-onar›m tesisat› ayn› zamanda RMC
bak›m-onar›m atölyesinde de kullan›lmakta, 7 adet.

Portatif DF ve Monitör Teçhizat› (PDFM): MOBDF’lerle
yap›lan DF homing çal›flmalar›nda arac›n giremedi¤i dar
alanlar ile bina içlerinde homing yetene¤i sa¤lamak üzere
portatif DF sistemi ve yerinde enterferans ölçümlerini
yapacak flekilde cihaz ve antenlere sahip Enterferans Analiz
Setinden oluflur, 7 adet.

fiekil 1. Milli Monitör Sistemi Konfigürasyonu



• Tüm servis ve bantlarda frekans planlama, tahsis, sistem kurma, koordinasyon
görevleri ile izin verilmifl telsiz sistemlerinin MMS iflletiminde ihtiyaç duyulan
verilerini ihtiva eden veritaban› ortam› oluflturan,

• ITU usul ve uygulamalar› ile uyumlu ve say›sal arazi modeli üzerinde spektrum
mühendisli¤i hesap ve analizlerini yapabilen,

"Milli Frekans Yönetimi Sistemi (MFYS)" de bulunmakta ve müfltereken
kurulumu devam etmektedir.

MFYS veritaban› bafll›ca afla¤›daki yaz›l›m modüllerinden oluflmaktad›r:

• Amatör ve yabanc› amatör telsizcilik belgeleri takibi
• Amatör telsiz istasyon ruhsatlar› takibi
• ‹flletmeci ehliyetleri takibi
• Enterferans flikayetleri takibi
• Sistem kontrol ve takibi
• Standardizasyon faaliyetleri deste¤i
• Telsiz istasyon ruhsatlar› takibi
• Halk band› telsiz sertifikalar› takibi
• Hukuki ifllemler ve takibi
• Ücretlendirme ve takibi
• MFYS yönetici deste¤i

MMS ile MFYS aras›ndaki entegrasyon ise:
• Monitör Destek Sistemi ve
• Spektrum Mühendisli¤i Sistemi 
yaz›l›mlar› ile gerçeklefltirilmektedir.

Monitör Destek Sistemi Yaz›l›m› ile;
• MMS den MFYS kaynaklar›na veri iletiflim a¤› üzerinden eriflim,
• Monitör görüntüleme,
• Ön belirlemeler,
• Ruhsatl› kullan›c›lar listesi,
• Spektrum doluluk de¤erleri,
• ‹llegal yay›nlar›n tespiti,
• Monitör kay›tlar› 
gibi anl›k veya belirli zaman aral›¤›nda verilen görevler sonucu elde edilen
veriler üzerinde analiz ve de¤erlendirmeler yap›labilmektedir.

Spektrum Mühendisli¤i Sistemi Yaz›l›m› (SMSY) ile yap›lan ifllemler afla¤›daki
flekilde gösterilebilir:                                                                                           



Türkiye genelinde halen yedi bölgede kurulmakta olan MMS ve MFYS
altyap›lar›ndan, Ankara, ‹stanbul ve Diyarbak›r Bölge Müdürlüklerine ait olanlar
2001 y›l›nda iflletmeye al›nm›fl ve personel e¤itimleri yap›lm›flt›r.

3.10 Denetleme

Telekomünikasyon sektöründe Kurumca yap›lan düzenlemelerin etkin ve
baflar›l› olabilmesinin teminat› durumundaki denetleme; Kurumun asli görevleri
aras›ndad›r. Kurum, telekomünikasyon cihaz ve sistemlerini üreten, sat›fl›n›
yapan, bak›m-onar›m ve servis veren, bu tür sistemleri iflleterek üzerinden
hizmet üretimi ve pazarlamas› yapan, do¤rudan bu sistemleri kullanan özel ve
resmi kifli ve kurulufllar üzerinde gerekli denetim faaliyetlerini yerine
getirmektedir. 

Denetimler ilgili kanunlar ve Kurumun düzenlemeleri, ‹mtiyaz Sözleflmesi, Görev
Sözleflmesi Genel ‹zin ve Telekomünikasyon Ruhsat› hükümleri çerçevesinde
yürütülmektedir.

Kurum, telekomünikasyon sektöründe faaliyet yürüten firmalar› gerek re’sen
gerekse kendisine intikal eden flikayetler üzerine soruflturmaya yetkilidir. Bu
çerçevede Kurum, y›l içerisinde baz› firmalar hakk›nda soruflturmalar açm›flt›r.

Kurumun, yap›lan genel denetim ve soruflturmalarda, Kurulca uygun görülmesi
halinde oluflan fiilin durumuna göre;
• Bir iflletmecinin bir önceki takvim y›l›ndaki cirosunun %3’üne kadar idari para
cezas› uygulama, 
• Milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetlerinin gere¤i gibi yürütülmesi
amaçlar›yla gerekli tedbirleri alma ve bu çerçevede gerekti¤inde
telekomünikasyon tesislerini tazminat karfl›l›¤›nda devralma,
• A¤›r kusur halinde imtiyaz sözleflmesini, görev sözleflmesini, genel iznini iptal
etme yetkisi bulunmaktad›r.

Teknik Analiz

Ayr›ca, Frekans Planlama ve Tahsis ile Uluslararas› Koordinasyon Deste¤i, Frekans Yönetimi
maksad›yla istatiksel verilerin toplanmas›

Alan Kaplama

Noktadan-Noktaya

Analiz

Link Analizi

Say›sal Radyo/TV

ITU Yaz›l›mlar› (Muhtelif)

Enterferans

Kara Telsiz Sistemleri

FM Radyo/TV

Say›sal Radyo/TV

FM/Hava Seyrüsefer

‹ntermodülasyon

Sa¤›rlaflt›rma

Tablo 15. SMSY ile Yap›lan ‹fllemler



Bu kapsamda 2001 y›l› içinde, kamuoyu gündemine yans›yan yetkisiz telefon
dinleme ile ilgili olarak GSM iflletmecileri re’sen iki defa denetlenmifltir.
Denetimlerde telefonlar›n yetkisiz dinlendi¤ine dair yeterli delil
bulunamad›¤›ndan, Kurumun görev alan› içinde soruflturma bafllat›lmas› yoluna
gidilmemifltir.

Ayr›ca, radyo frekans spektrumunun kullan›m flekli ve yay›l›m ortam›n›n bütün
kullan›c›lar›n istifadesine ve çevresel etkilere aç›k olmas› nedeniyle haberleflmeyi
kesintiye u¤ratan, kalitesini düflüren veya ortadan kald›ran etkiler ve
enterferanslar ile usulsüz ve yasal olmayan cihaz ve sistem kullan›m› konusunda
cihaz ve di¤er türlü teknik imkanlar›n kullan›lmas›yla ilgili olarak teknik
denetimler yap›lmaktad›r.

Öte yandan, Kurumdan lisans veya ruhsat almak yoluyla tahsis edilen
frekanslarda yap›lan haberleflmenin kesintisiz ve istenen kalite düzeyinde
gerçekleflmesini teminen yurt içi ve yurt d›fl› enterferans flikayetleri
de¤erlendirilerek en k›sa sürede enterferans›n giderilmesi sa¤lanmaktad›r.
MMS’nin faaliyete geçmesiyle birlikte spektrumun sürekli ve düzenli bir flekilde
izlenmesi ve denetlenmesi sa¤lanaca¤›ndan enterferans flikayetlerinin azalmas›
beklenmektedir.

Kurumun merkez ve bölge müdürlüklerine 2001 y›l›nda yurt içinden 140 adet FM
Radyo, 60 adet televizyon ve 98 adet di¤er telsiz iletiflim sistemleri; yurt d›fl›ndan
ve ço¤unlu¤u HF band›nda olmak üzere 14 adet enterferans flikayeti ulaflm›fl ve
enterferanslar›n tamam› giderilmifltir.

Sistem kontrolleri kapsam›nda ise, yeni kullan›ma verilen veya faaliyette bulunan
telsiz iletiflim sistemlerinin, cihaz ve sistemlerinin standartlara ve Sistem Kurma
‹zinlerine uygunlu¤unun tespiti bak›m›ndan 53 kullan›c› ile ald›¤› yetki belgesine
istinaden faaliyetini sürdüren 81 bayi ve bak›m-onar›m servisi denetlenmifltir.

Kurumdan Ölçüm Yetki Belgesi alan toplam 20 adet kurum ve kurulufl, ölçüm
yöntemleri ve mevcut cihazlar›n›n yeterlili¤i konusundaki denetimleri son olarak
05/03/2002 tarihinde Teknik Düzenleme ve Standardizasyon Dairesine ba¤l›
bulunan test ve ölçüm laboratuvar›nda yap›lm›flt›r. 

Yap›lan denetim sonucunda ekipmanlar› bak›m›ndan 10 kHz - 60 GHz frekans
aral›¤›n› kapsamad›¤› tesbit edilen 9 kurum ve kuruluflun ölçüm yetkileri,
eksikliklerini tamamlamalar› bak›m›ndan, 01/09/2002 tarihine kadar
dondurulmufl ve bunlar›n isim ve adresleri Kurumun resmi internet sayfas›ndan
ç›kart›lm›flt›r. Ayr›ca bu kurum ve kurulufllarca Türkiye genelinde yap›lm›fl
olunan tüm ölçümlerin do¤rulu¤unun teyidi bak›m›ndan Kurum bölge
müdürlüklerine ba¤l› teknik ekiplerce örnekleme metodu kullan›larak yeniden
ölçümler yap›lm›flt›r.



Mahkemelere ‹ntikal Eden Konular

Soruflturma sonucu mahkemeye intikal eden bir dava bulunmamakla birlikte
ulusal dolafl›m yükümlülü¤ü konusunda Kurumca tesis edilen 18.10.2001 tarihli
iflleme karfl› öncelikle Asliye Hukuk Mahkemelerine 2 ihtiyati tedbir talebinde
bulunulmufl, sonra Ankara 9. ‹dare Mahkemesinde 1, Uluslararas› Tahkim
Divan›nda 2 dava aç›lm›flt›r.

2813 say›l› Telsiz Kanununun 32’nci maddesine ve 406 say›l› Telgraf ve Telefon
Kanunun Ek-18’inci maddesine muhalefet edenler hakk›nda Kurumca suç
duyurusunda bulunulmufl ve 21 kamu davas›  aç›lm›flt›r. Ayr›ca, Kuruma borcunu
ödemeyen iflletmeciler ve kullan›c›lar hakk›nda 22 icra takibi yap›lm›flt›r.

GSM iflletmecilerinin sözleflme ve kanun gere¤i brüt gelir üzerinden ödemeleri
gereken hazine pay› ve bu pay›n matrah›na dahil edilmemesi istenilen kalemlerle
ilgili olarak, öncelikle iflletmecilerce 2 ihtiyati tedbir talebinde bulunulmufl ve 2’si
Uluslararas› Tahkim Divan›nda, 5’i Dan›fltay’da olmak üzere toplam 7 dava
aç›lm›flt›r.

3.11 Uluslararas› ‹liflkiler

H›zl› bir küreselleflmenin yafland›¤› günümüzde sektörde yaflanan geliflmeleri
etkin ve verimli bir flekilde takip edebilmek amac›yla uluslararas› iliflkilere büyük
önem verilmektedir. Kurum, Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i (ITU),
Avrupa Birli¤i ile Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birli¤i (CEPT) baflta olmak
üzere, tüm  önemli uluslararas› kurulufllarla ortak faaliyetlerde bulunmufl ayr›ca
bu kurulufllar›n çal›flmalar›na da aktif bir flekilde kat›l›m sa¤lam›flt›r.

3.11.1 Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i (ITU)

Kurum, Birleflmifl Milletlere ba¤l› olarak telekomünikasyon alan›nda faaliyet
gösteren devletleraras› tüzel kiflili¤e sahip bir uzmanl›k kuruluflu olan ve  2001
y›l› itibariyle 189 üye ülke ve 650 sektör üyesi bulunan ITU’nun faaliyetlerine
kat›l›m konusunda hassasiyet göstermektedir. ITU’nun bafll›ca karar organlar›,
ifllevleri ve yürütülen faaliyetler afla¤›daki flekilde özetlenebilir:

Tam Yetkili Temsilciler Konferans› (PP-Plenipotentiary Conference)

ITU organizasyonunda en üst karar organ› durumunda bulunan ve üye ülkelerin
kat›l›m›yla dört y›lda bir gerçeklefltirilen Konferans s›ras›nda;

• ITU'nun temel politikalar› ile iki Konferans aras› 4 y›ll›k Stratejik Plan›n kabul
edilmesi, geçmifl dönem çal›flmalar› ile ilgili raporlar›n gözden geçirilmesi ve
di¤er uluslararas› kurulufllarla yap›lan anlaflmalar›n karara ba¤lanmas›,



• Konsey'de yer alacak üye ülkeler ile Genel Sekreter, Genel Sekreter Yard›mc›s›,
ITU sektörlerinin büro yöneticileri ve Radyo Düzenleme Kurulu üyelerinin seçim
ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi,

• ITU Anayasas› ve Tüzü¤ü (Constitution & Convention) için üye ülkeler
taraf›ndan teklif edilen de¤iflikliklerin de¤erlendirilmesi gibi önemli konular
karara ba¤lanmaktad›r. 

23 Eylül-18 Ekim 2002 tarihlerinde Fas’›n Marakefl flehrinde yap›lacak olan
Konferans için haz›rl›klar sürdürülmektedir. 

1994 y›l›nda Kyoto’da yap›lan ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferans›nda al›nan
karar gere¤ince telekomünikasyon alan›nda meydana gelen geliflmelere cevap
verebilecek politikalar›n belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yap›labilmesini
teminen üye ülkeler ve sektör üyeleri aras›nda bilgi al›flveriflinin sa¤lanmas› ve
ortak görüfllerin oluflturulmas› amac›yla ITU Dünya Telekomünikasyon Politika
Forumu (WTPF) kurulmufltur. WTPF’nin 2001 y›l› içerisindeki toplant›lar›na
Kurumca kat›l›m sa¤lanm›fl, IP telefon teknolojisi, ülkemiz ve dünya
ülkelerindeki geliflmeler, teknik ve iktisadi düzenleme boyutuyla geliflmeleri ele
alan "IP Telefon Dünya Ülkeleri ve Türkiye Analizi" bafll›kl› rapor haz›rlanm›flt›r. 

Konsey

ITU Anayasas› gere¤ince dört y›lda bir yap›lan Tam Yetkili Temsilciler Konferans›
s›ras›nda yap›lan seçimler sonucu oluflturulan Konsey; bir sonraki Konferans’a
kadar kendisine tan›nan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde ITU'yu temsil etme
ve kendi çal›flma kurallar›n› tayin etme yetkisine sahiptir. 

Ülkemiz,

• ITU’nun 1865 y›l›nda kurulufluna öncülük eden 19 üye ülke aras›nda yer alm›fl
ancak geçen 140 y›l zarf›nda sadece 1951 y›l›nda 1 defa Konsey üyeli¤i yapm›fl,
1989 ve 1994 y›l›nda aday olmufl ancak seçilememifltir.
• ITU üyesi olarak telekomünikasyon alan›nda etkin ve verimli iflbirli¤ini
gerçeklefltirebilmek amac›yla gerekli kat›l›mlar› gerçeklefltirmektedir. ITU’nun
düzenledi¤i iki önemli konferans olan Dünya Radyokomünikasyon
Konferans›’na (WRC 2000) baflar› ile ev sahipli¤i yap›lm›fl ve ‹stanbul’da
düzenlenecek olan Dünya Telekomünikasyon Kalk›nma Konferans› (WTDC
2002) için ise gerekli olan haz›rl›klar sürdürülmektedir. 

Türkiye’nin Konsey üyeli¤inin ITU’ya yeni bir bak›fl aç›s› kazand›raca¤›
de¤erlendirilerek, 2002-Ekim’inde Fas’›n Marakefl flehrinde düzenlenecek
Konferans s›ras›nda yap›lacak olan Konsey seçimlerine adayl›¤›n› koymufltur.
Ülkemizin Konsey üyeli¤ine adayl›¤› ile ilgili olarak, üye ülkeler nezdinde 2001



y›l›nda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmufl ve diplomatik kanallarla
ülkemizin adayl›k konusundaki tezleri üye ülkelere aktar›lm›flt›r.

Radyokomünikasyon Sektörü (ITU-R)

Radyo-frekans spektrumu ve uydu yörünge pozisyonlar›n›n bütün
radyokomünikasyon servisleri taraf›ndan eflit, verimli ve iktisadi kullan›m›n›
sa¤lamak üzere gerekli düzenlemeler, ITU-R taraf›ndan çal›flma gruplar›
arac›l›¤›yla gelifltirilmekte ve Dünya Radyokomünikasyon Konferans›’nda (World
Radiocommunication Conference-WRC) onaylanmas›n› takiben yürürlü¤e
girmektedir.

Kurum 2001 y›l›nda ITU-R bünyesindeki yedi çal›flma grubunun faaliyetlerini
izlemifl ve gerekli kat›l›mlar sa¤lam›flt›r. 

Telekomünikasyon Standardizasyon Sektörü (ITU-T)

Telekomünikasyon standardizasyonu konusunda küresel faaliyet gösteren tek
kurulufl durumundaki ITU-T, telekomünikasyon sektörü ile ilgili tavsiye kararlar›
gelifltirme, iflletme ve tarife konular›nda teknik çal›flmalar yapma,
standardizasyona yönelik sektör hedeflerini gerçeklefltirme amac› do¤rultusunda
stratejik planlar haz›rlama görevlerini yürütmektedir.

Kurum 2001 y›l›nda ITU-T bünyesindeki on üç çal›flma grubunun faaliyetlerini
yak›ndan takip etmifl ve bunlardan baz›lar›na kat›l›m sa¤lam›flt›r. Kat›l›m
sa¤lan›lan ve ITU-T’nin önemli çal›flma gruplar›ndan birisi olan "Uluslararas›
Tarife ve Muhasebe Prensipleri ve bunlarla ilgili di¤er ekonomik ve politik
konularda çal›fltay" (SG3) toplant›lar›na aktif bir flekilde kat›l›m sa¤lanm›flt›r. SG3,
uluslararas› tarife ve muhasebe prensipleri ve bunlarla ilgili iktisadi ve politik
konularda çal›flmalar yapmak amac›yla oluflturulmufl bir gruptur. 

3.11.2 Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birli¤i (CEPT)

CEPT, Avrupa'da, posta ve elektronik haberleflme alanlar›nda üyeler aras›nda
güçlü iliflkiler gelifltirmek, iflbirli¤i ve dinamik bir pazar oluflumu sa¤lamak ve bu
alanlarda ortak görüfller, öncelikler ve hedefler gelifltirmek üzere 44 üyesi ile
faaliyet göstermektedir. 

Teknolojik geliflmeler do¤rultusunda telsiz ve telekomünikasyon konular›
birlefltirilmek suretiyle CEPT bünyesinde yeniden yap›lanmaya gidilerek
Elektronik Haberleflme Komitesi (ECC) kurulmufl ve Kas›m 2001’de yap›lan ilk
toplant›s›na da Kurumumuz ev sahipli¤i yapm›flt›r.
Ülkemizin telekomünikasyon alan›ndaki politikalar›n›n CEPT çerçevesinde
oluflturulmas› nedeniyle aktif kat›l›m sa¤lanan CEPT çal›flmalar› aras›nda; ECC



Çal›flma Gruplar› WGRR (Working Group on Radio Regulation), WGFM, WGSE
(Working Group on Spectrum Engineering) ve R&TTE Direktifi ile ilgili di¤er alt
gruplar›n çal›flmalar› Kurum taraf›ndan takip edilmektedir.

ITU’nun Dünya Kalk›nma Konferans› ile Tam Yetkili Temsilciler Konferans›na
haz›rl›k yapmak ve Avrupa Ortak Görüfllerini oluflturma amaçl› CEPT/ECC
bünyesinde kurulan, WGITU (Working Group on ITU) grubunun çal›flmalar›
yak›ndan takip edilerek WTDC Konferans›na ve Tam Yetkili Temsilciler
Konferans›na Avrupa görüflü olarak gidecek ECP’lere ülkemizdeki planlama ve
çal›flmalar çerçevesinde katk› sa¤lanm›flt›r.

3.11.3 Avrupa Telekomünikasyon Standartlar› Enstitüsü (ETSI)

CEPT taraf›ndan kurulan Avrupa Telekomünikasyon Standartlar› Enstitüsünün
amac›, üye ülkeler aras›nda telekomünikasyon altyap›lar›n› birlefltirmek, terminal
donan›mlar›n›n uyumlulu¤unu sa¤lamak ve Avrupa telekomünikasyon a¤›n›
oluflturmakt›r. Ülkemizin "tam üye" ve Kurumun da "‹dare" statüsüyle yer ald›¤›
ETSI faaliyetlerine ayr›ca özel sektör temsilcileri de kat›lmaktad›r.

Ülkemizden TTAfi 1989 y›l›nda idare ve flebeke operatörü statüsünde, mülga
Telsiz Genel Müdürlü¤ü ise 1992 y›l›nda idare statüsünde Enstitüye üye
olmufllard›r. Ancak kurumlar›n yap›s›n›n de¤iflmesi nedeniyle bu durum ETSI 38.
Genel Kurul Toplant›s›nda ele al›nm›fl ve TTAfi’›n idare statüsü Kuruma
devredilmifl ve üyeli¤ine "flebeke operatörü" statüsünde devam etmesi sa¤lanm›fl,
TGM ifadesi de TA (Telecommunication Authority) olarak de¤ifltirilmifltir. Ayr›ca
Ulusal Standartlar Organizasyonu görevi de TTAfi’tan Kuruma devredilmifl olup,
Kurum ve ETSI aras›nda Mutabakat Zabt› (Memorandum of Understanding-MoU)
imzalanarak ETSI’ye iletilmifltir. 

Üye Üyelik Kategorisi

Telekomünikasyon Kurumu ‹dare

TTAfi fiebeke ‹flletmecisi

TELS‹M fiebeke ‹flletmecisi

TURKCELL Gözlemci Üye

ASELSAN Üreticiler Kategorisi

KAREL Üreticiler Kategorisi

ALCATEL/TELETAfi Üreticiler Kategorisi

SETKOM Servis Sa¤lay›c›

Tablo 16. Ülkemizdeki ETSI Üyesi Kurum ve Özel fiirketler



3.11.4 ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› (OECD)

Ülkemizin de üyesi bulundu¤u ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› bünyesinde
faaliyet gösteren Kamu Yönetimi Komitesi taraf›ndan 1997 y›l›nda yay›mlanan
"Yasal ve ‹dari Düzenlemelerde Reform" raporunun ard›ndan, OECD 1998
y›l›nda "Düzenlemelerde Reform Gönüllü Ülke ‹ncelemeleri" çal›flmas›
bafllatm›flt›r. Sözkonusu incelemeler kapsam›nda ülkemiz 2001 y›l›nda Kanada,
‹ngiltere ve Polonya ile birlikte incelenecek ülkeler aras›na al›nm›flt›r.

Düzenlemelerde Reform Program›; yap›lacak yasal ve idari düzenlemelerle
yönetimde kalitenin art›r›lmas›, serbestlefltirme program› çerçevesinde
piyasalar›n sa¤l›kl› ifllemesini sa¤layacak rekabet politikas›n›n
kurumsallaflt›r›lmas›, iflletmelerin ve iktisadi büyümenin önünde engel oluflturan
hukuki düzenlemelerin ortadan kald›r›lmas›, karar alma sürecinde fleffafl›k ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili sektörlerle dan›flma sürecinin yayg›n bir
flekilde kullan›m›, idari formalitelerin azalt›lmas› ve düzenlemelerin iktisadi ve
sosyal etki analizlerinin yap›lmas› hususlar›n› amaçlamaktad›r.

Gönüllü ülke incelemeleri yukar›da belirtilen hususlar kapsam›nda
gerçeklefltirilmekte, incelenen ülkenin mevcut düzenlemeleri gözden
geçirilmekte, bunlar›n gelifltirilmesine yönelik ad›mlar at›lmakta, rekabet
politikas›n›n reform program›ndaki rolü ve etkileri ele al›nmakta, reformun
makroekonomik çerçevesine iliflkin genel bir de¤erlendirme yap›lmakta, spesifik
olarak da enerji, telekomünikasyon ve ulaflt›rma gibi sektörlerin reform
programlar› ortaya konmaktad›r. ‹ncelenen ülkeye herhangi bir sorumluluk
yüklemeyen bu incelemeler, üye ülkelerin reform çal›flmalar›nda
yararlanabilecekleri bir dan›flma hizmeti niteli¤i tafl›maktad›r. Sözkonusu
çal›flmalar Avrupa Birli¤ine üyelik sürecinde olan ülkeler için de mevzuatlar›n›
gözden geçirme f›rsat› vermekte, AB mevzuat›na uyumlar›n› kolaylaflt›rmaktad›r.

Düzenlemelerde Reform Program› kapsam›nda Kurum olarak baflkanl›¤›n›
yapmakta oldu¤umuz  Telekomünikasyon Sektörü Çal›flma Grubunda;  Rekabet
Kurumu, Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›, TTAfi, Devlet Planlama Teflkilat›,
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) temsilcileri yer
alm›fllard›r. OECD taraf›ndan haz›rlanan 11 konu bafll›¤› alt›nda temelde
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Telekomünikasyon Kurumu ve Rekabet Kurumuna iliflkin
kurumsal hususlar, fiyat düzenlemeleri, geçifl hakk›, frekans tahsisi, kablo TV,
yak›nsama, pazara girifl, araba¤lant›, evrensel hizmetler, numaraland›rma ve
hizmet kalitesine iliflkin konular› içeren sorulara cevap haz›rlanmas› amac›yla
Telekomünikasyon Sektörü Çal›flma Grubu  bir dizi  çal›flmalar yapm›fl  ve
haz›rlanan cevap metni  OECD’ye bildirilmifltir.



3.11.5 AB Müktesebat›na Uyum Çal›flmalar›

Helsinki Zirvesinde ülkemize aday ülke statüsü tan›nmas›yla Türkiye-Avrupa
Birli¤i (AB) iliflkilerinde yeni bir döneme girilmifltir. Bu dönem, Avrupa
Konseyi'nin 8 Mart 2001 tarihinde Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesini kabulü ve
Türkiye'nin 19 Mart 2001 tarihinde AB Müktesebat›n›n kabul edilmesine iliflkin
Ulusal Program› haz›rlamas›yla devam etmifltir. 

Ülkemizin taahhütlerinin yer ald›¤› Ulusal Programda telekomünikasyon
sektörüne iliflkin iki ana bafll›k yer almaktad›r. Ulusal Programda
telekomünikasyon sektörü ile ilgili birinci bölüm ‘Mallar›n Serbest Dolafl›m›’
bafll›¤› alt›nda yer alan bölümdür. Burada sorumlu kurum olarak Kurum
gösterilmifl ve 99/5/EC say›l› R&TTE direktifine özellikle de¤inilmifltir. Bu
anlamda AB taraf›ndan teknik mevzuat uyumu konusunda benimsenen Yeni
Yaklafl›m Direktiflerinden birisi olan sözkonusu R&TTE direktifi çerçevesindeki
uyum çal›flmalar› sürdürülmekte ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› koordinasyonundaki
çal›flmalara kat›l›m sa¤lanmaktad›r. 

Ulusal Programda "Telekomünikasyon" bafll›¤› alt›nda yer alan ikinci bölümde
ise k›sa vadede uyumlaflt›r›lmas› gereken "bilgi güvenli¤i, kiflisel bilgilerin
ifllenmesi ve serbest dolafl›m" konusunda Türk mevzuat›n›n AB müktesebat›yla
uyumlu hale getirilece¤i belirtilmektedir. Orta vadede ise Türk mevzuat›nda
yap›lmas› gereken de¤ifliklik ve yeniliklerin genel olarak tamamlanaca¤› ifade
edilmifltir. Ayr›ca bilgi güvenli¤i, elektronik ticaret, say›sal yay›nc›l›k konular›nda
da gerekli hukuksal düzenlemelerin yap›laca¤› ifade edilmifltir. 

Bu çerçevede AB Müktesebat›na iliflkin olarak mevzuat uyum çal›flmalar›nda
önceliklerin belirlenmesi amac›yla bir Kurul Karar› al›nm›fl ve gerekli çal›flmalara
bafllanm›flt›r. Örne¤in yürürlü¤e giren Tarife Yönetmeli¤i, AB’nin Tarifelerle ilgili
Direktifinde yer alan maliyet esasl›, adil, fleffaf, ayr›mc› olmayan ve çapraz
sübvansiyona yer vermeyen temel ilkeler çerçevesinde haz›rlanm›flt›r. Ayn›
flekilde, 2002 y›l› için planlanan Ulusal Dolafl›m Anlaflmas› Yap›lmas› ile ‹lgili
Usul ve Esaslar Hakk›ndaki Yönetmelik, Türk Telekomünikasyon A.fi.
Tarifelerine Tavan Fiyat Yönteminin Uygulanmas›na Yönelik Usul ve Esaslara
‹liflkin Tebli¤ ve 2.Tip Telekomünikasyon Ruhsat› ve Genel ‹zin Verilmesine
‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤ ile ileride haz›rlanacak mevzuat AB
Müktesebat›yla uyumlu olarak ç›kar›lacakt›r.   

Türkiye, henüz kat›l›m müzakerelerinin ön aflamas› olarak de¤erlendirilebilecek
olan tarama sürecine girmemifl olup, uyumlaflt›rma çal›flmalar›, 11 Nisan 2000
tarihli 39’uncu Türkiye-AB Ortakl›k Konseyinin, 3/2000 say›l› karar›yla Ortakl›k
Komitesine ba¤l› olarak kurulan 8 adet alt komite arac›l›¤›yla sürdürülmektedir.
Bu alt komitelerden biri olan Teknolojik Yenilik, E¤itim ve ‹flbirli¤i Alt



Komitesinin Kas›m 2000’de Ankara’da, May›s 2001’de de Brüksel’de
gerçeklefltirilen toplant›lar›nda, Kurum telekomünikasyon sektöründe uyum
konusunda kaydedilen ilerlemeler ve gerçeklefltirilmesi düflünülen hedefler
konusunda bilgi vermifltir. 

Kurum taraf›ndan ülke içindeki koordinasyon çal›flmalar› çerçevesinde Avrupa
Birli¤i Genel Sekreterli¤i bünyesinde bulunan ‹ç Koordinasyon ve Uyum
Komitesinin (‹KUK) 8 Eylül 2000 tarihli karar› ile kurulan alt komite toplant›lar›na
da kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Avrupa Komisyonu taraf›ndan dördüncüsü 13 Kas›m
2001 tarihinde yay›mlanan ‹lerleme Raporu için  Kurumun sektöre iliflkin
de¤erlendirmeleri gönderilmifltir.  

3.11.6 G-Rex Projesi

ITU-D’nin önemli faaliyetleri aras›nda yer alan G-Rex Projesinin amac›, ITU üyesi
ülkelerin düzenleyici otoriteleri aras›nda afla¤›da belirtilen dokuz kategoride bilgi
ve fikir al›flveriflini sa¤layacak elektronik bir forum oluflturulmas›d›r.

• Araba¤lant›,
• Etkili idari düzenlemeler için gerekli araçlar,
• Düzenleyici otoritenin ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›,
• Mobil haberleflme,
• Teknolojik geliflmeler,
• Asgari servis / eriflim,
• ‹dari düzenlemelerde tüketicinin rolü,
• Rekabet için gerekli olan ifl çerçevesi,
• Frekans planlamas› yönetimi.

Bu kategorilerden "Frekans Planlamas› Yönetimi"nin moderatörlü¤ü Kurum
Baflkan› taraf›ndan yürütülmektedir. Bu Proje kapsam›nda Kurum dünyadaki
telekomünikasyon düzenleyici ve denetleyici otoritelere frekans planlamas›
yönetimi konusunda dan›flmanl›k yapmakta ve tavsiyelerde bulunmaktad›r. G-
Rex projesi ile ilgili olarak 2001 y›l› içerisinde de¤iflik konularda ‹sviçre,
Hindistan, Fas, Singapur, Venezuella, Peru, Bhutan, Ürdün ve Kolombiya’dan
gelen sorular Kurum taraf›ndan cevapland›r›lm›flt›r. 

3.11.7 2003 Dünya Radyokomünikasyon Konferans› (WRC-03) Haz›rl›k
Çal›flmalar›

Frekans spektrumunun dünya genelinde planlanmas› amac›yla yap›lan en
önemli çal›flmalardan biri ITU bünyesinde düzenlenen Dünya
Radyokomünikasyon Konferanslar›d›r. 09 Haziran – 04 Temmuz 2003 tarihleri
aras›nda Venezuella’da düzenlenecek olan WRC 2003 Dünya



Radyokomünikasyon Konferans›na haz›rl›k çal›flmalar›na Telekomünikasyon
Kurumu koordinatörlü¤ünde bafllan›lm›fl ve ilgili kurulufllar Genelkurmay
Baflkanl›¤›, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu, Türk Telekomünikasyon A.fi., Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü,
Denizcilik Müsteflarl›¤›n›n kat›l›m›yla bir çal›flma grubu oluflturulmufltur.
Oluflturulan bu proje gruplar›, çal›flmalar›n› Kurumun resmi internet sitesinde bu
gruplara özel olarak oluflturulan ortamdan yararlanarak karfl›l›kl› toplant›lar
yapmak suretiyle sürdürmektedir. Avrupa Ortak Görüfllerini oluflturmak üzere
çal›flan bu gruplar toplam 7 genel, 4 proje grubu toplant›s› yapm›flt›r.

3.12 Çeflitli Etkinlikler

ITU/SAT ICC Toplant›s›

ITU’nun radyokomünikasyon, telekomünikasyon standardizasyonu ve kalk›nma
birimlerince  yürütülen uydu faaliyetlerinin koordinasyonu amac›yla y›lda bir kez
düzenlenen "Uydu Konusunda Sektörler Aras› Koordinasyon Grubunun"
(Intersector Coordination Group on Satellite Matters ICG-SAT) 2001 y›l›
toplant›s›, Kurumun evsahipli¤inde Haziran 2001’de Ankara-K›z›lcahamam’da
yap›lm›flt›r. Sözkonusu toplant›n›n sonucunda;

- ICG-SAT’›n bir sonraki toplant›s›n›n baflar›lan projelere ba¤l› olarak
belirlenmesi, 
- Uydu konular› ile ilgili bir çal›fltay (workshop) düzenlenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

CEPT/ECC

Ülkemizin de üyesi bulundu¤u Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birli¤inin
(CEPT) çal›flmalar›, Avrupa Telekomünikasyon Düzenleme ‹flleri Komitesi
(ECTRA), Avrupa Posta Düzenleme Komitesi (CERP) ve Avrupa
Radyokomünikasyon Komitesi (ERC) vas›tas›yla yürütülmüfltür. Telsiz
sektöründeki teknolojik geliflmeler ve ECTRA’n›n faaliyetlerinin azalmas›,
CEPT’in yap›s›nda reform yap›lmas›n› zorunlu k›lm›fl ve 2000 y›l›nda yap›lan
CEPT Genel Kurulunda ECTRA ve ERC komiteleri birlefltirilerek tek bir komitenin
oluflturulmas› öngörülmüfl ve bu husus Eylül 2001’de yap›lan CEPT Genel
Kurulunda karara ba¤lanm›flt›r. Bu yeni komitenin ad› "Electronic
Communications Committee-ECC" olarak belirlenmifl ve bu komitenin
kurulmas›na ba¤l› olarak da CEPT Kural ve Düzenlemeleri içerisinde geçen
"Telecommunication" terimi "Electronic Communication" olarak de¤ifltirilmifltir.
Kurumun ev sahipli¤inde Kas›m 2001’de Antalya’da yap›lan bu toplant›ya
CEPT’in 44 üyesinden, 32 ülkenin telekomünikasyon idarelerinden ve
kurulufllar›ndan 107 kifli kat›lm›flt›r.



Toplant›da;

•ECC Çal›flma ve Proje Gruplar›n›n çal›flmalar› ile ilgili raporlar de¤erlendirilmifl,

•ECC proje gruplar›ndan biri olan "Milestone Review Committee"-MRC
komitesinin, Kiflisel Uydu Haberleflme Sistemleri için frekans k›s›tl›l›¤›n›n art›k
olmamas›, bu bantlarda ileride olabilecek ihtiyaçlar›n ECC Proje Grubu JPT-SAT
taraf›ndan de¤erlendirilmesinin daha uygun olaca¤› de¤erlendirilerek MRC
grubunun iptal edilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

•ERO ile ETO’nun biraraya gelmesi ile oluflan yeni ofisin ad›n›n Avrupa
Komünikasyon Ofisi-ECO olmas›na karar verilmifltir.



4.1 Say›sal Uçurum

Say›sal Uçurum (Digital Gap) olarak da ifade edilebilen Say›sal Bölünme (Digital
Divide) kavram› uluslararas› platformlarda tart›fl›lan bir konu olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Geliflmekte olan ülkelerde göze çarpan bu husus, geliflmifl ülkelerde
de kendisini hissettirmektedir. Bu nedenle, tüm dünya ülkelerinin say›sal uçurum
konusundaki hassasiyetlerini izlemek mümkün olmaktad›r. 

Say›sal uçurumun azalt›lmas› ile ilgili oluflturulacak stratejilerde, bir tak›m
konular›n detayl› analizinin yap›lmas› gerekmektedir. Teknoloji üreten bir
ülkenin say›sal bölünmüfllük düzeyinin asgari seviyede olmas› ne kadar mant›kl›
ise, söz konusu ülkelerin teknolojilerini geliflmekte olan ülkelere satmalar› da o
kadar do¤ald›r. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ‘say›sal uçurum’ ad›
alt›nda bir tak›m ülkelerin teknoloji çöplü¤üne dönüfltürülebilmesi tehlikesidir. 

Ülkemizde de di¤er ülkelerde oldu¤u gibi say›sal uçurum konusunda bir tak›m
olumsuz göstergeler bulunmaktad›r. Ancak, ülkemiz gibi geliflmekte olan
ülkelerin, say›sal uçurumun azalt›lmas› amac›yla oluflturacaklar› stratejilerde son
derece dikkatli davranmalar› gerekmektedir. Teknoloji transferi girdi olarak
de¤erlendirilip, verimlilik seviyesinin yükseltilmesinde ve ihracat›n art›r›lmas›nda
etkin bir araç olarak kullan›lamad›¤› takdirde, söz konusu hususun ülkeye
kazanç yerine zarar getirece¤i aflikard›r. 

Say›sal uçurumun önemine binaen haz›rlanan raporda, uluslararas›
organizasyonlar›n politikalar› ve ülke örnekleri incelenmifltir. Ayn› zamanda,
ülkemizin mevcut durumu ve imkanlar› de¤erlendirilerek, say›sal uçurumun
azalt›lmas›nda finansman kayna¤› olarak kullan›labilecek fonlar araflt›r›lm›fl;
altyap›, cihaz fiyatlar›, eriflim ücretleri, araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile
e¤itim konular›nda k›sa ve orta vadede uygulanmas› gereken eylem plan›n›n
temel prensipleri belirlenmifltir. 

4Bölüm

Araflt›rma ve Raporlar;
Telekomünikasyon
Stratejileri Araflt›rma
ve Gelifltirme Vakf›



4.2 Telekomünikasyonda Tam Serbestleflme

4502 say›l› Kanunda, Türkiye’nin telekomünikasyon alan›nda yasal yükümlü
iflletmecisi TTAfi’›n telekomünikasyon flebekeleri üzerinden sundu¤u ulusal ve
uluslararas› ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini, 31.12.2003 tarihine
kadar tekel olarak yürütece¤i ve tüm telekomünikasyon altyap›s›n›n kurulmas›
ve iflletilmesinin de tekel kapsam›nda oldu¤u ifade edilmektedir. 4673 say›l›
Kanun ile bu konuda de¤ifliklik yap›lm›fl ve "Türk Telekomdaki kamu pay›n›n
%50'nin alt›na düflmesi durumunda, Türk Telekomun tüm tekel haklar›n›n
31.12.2003 tarihinden önce de olsa ortadan kalkm›fl olaca¤›" hükme ba¤lanm›flt›r.
Bu durumda, yasal yükümlü iflletmecinin özellefltirilmesi sa¤lanamad›¤› takdirde
sektördeki ses iletimini ihtiva eden hizmetler ile altyap› hizmetlerindeki tekel
konumu 2003 y›l› sonuna kadar devam edecektir.

Bu çal›flmayla, ülkelerin telekomünikasyon sektörlerini rekabete açma
durumlar›n›n incelenmesi, tam rekabetin telekomünikasyon sektörünün
geliflimine olan etkilerinin ortaya konulmas› ve Türkiye için belirlenen tam
serbestleflmeye geçifl tarihinin de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.

Özellikle mobil telefon teknolojisinin geliflmesi ve yeni teknolojiler ile, sabit
altyap› üzerinden farkl› hizmet türlerinin sunulma olana¤›n›n artmas› sonucunda,
telekomünikasyon altyap›s›n›n do¤al tekel konumu ciddi biçimde sars›lm›fl,
ABD, ‹ngiltere ve Japonya’n›n öncülü¤ünü yapt›¤› bir grup devlet taraf›ndan
telekomünikasyon sektöründe rekabetin gelifltirilmesi çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.
Telekomünikasyon sektöründe rekabetle birlikte yaflanan önemli geliflmeler
bütün dünyada h›zl› bir özellefltirme ve serbestlefltirme ak›m›n›n oluflmas›na
neden olmufltur. Avrupa Birli¤inin alm›fl oldu¤u kararla tüm üye ülkelerin 1998
y›l›ndan itibaren telekomünikasyon sektörlerinde tam rekabete geçmeleri
zorunlu¤u getirilmifl ve bu karar, bir kaç istisnai gecikmeyle birlikte, flu anda
tamamen hayata geçirilmifl bulunmaktad›r. ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat›
(OECD) ülkelerine bak›ld›¤›nda, yine benzer bir e¤ilim gözlenmektedir. fiu anda,
Türkiye,  telekomünikasyon sektöründe tekelin devam etti¤i tek ülke olarak
kalm›fl bulunmaktad›r.

Telekomünikasyon pazar›n›n serbestlefltirilmesi e¤ilimi çeflitli faktörlerin sonucu
ortaya ç›km›flt›r. Bunlar aras›nda afla¤›daki unsurlar› s›ralamak mümkündür:

• Liberal telekomünikasyon piyasalar›n›n daha h›zl› büyüdü¤ünü, geliflti¤ini ve
tüketicilere daha iyi hizmet verdi¤ini gösteren kan›tlar›n ço¤almas›.

• Telekomünikasyon a¤lar›n› geniflletmek ve gelifltirmek ve yeni hizmetleri
piyasaya sunmak için özel sektör sermayesini çekme ihtiyac›n›n do¤mas›.



• Birçok ülkede veri trafi¤inin ses trafi¤inden daha yo¤un olmas›na sebep olan
internet hizmetlerinin h›zla geliflmesi ve bunun sonucu olarak yeni hizmet
sa¤lay›c› say›lar›n›n artmas›.

• Sabit flebekelere alternatifler sa¤layan ve telekomünikasyon pazar›na yeni
hizmet sa¤lay›c›lar›n› getiren mobil ve di¤er telsiz hizmetlerinde geliflme
kaydedilmesi. 

• Telekomünikasyon hizmetlerinde uluslararas› ticaretin h›zla geliflmesi.

Yaflanan bu h›zl› de¤iflim sürecinin etkilerine bak›ld›¤›nda, genellikle, hizmet
tarifelerindeki düflmeye ra¤men yat›r›m ve gelirlerin artt›¤›, baflka bir deyiflle
telekomünikasyon hizmetlerinin yayg›nlaflt›¤› ve pazar›n büyüdü¤ü
gözlenmektedir. Tam serbestleflmeye geçen ülkelerde, telekomünikasyon ve
bilgi teknolojileri sektörü sa¤lad›¤› istihdam imkanlar› ile de dikkat çekmektedir.

Türkiye’de sektörün serbestlefltirilmesi ve rekabetin oluflturulmas›n›n sa¤layaca¤›
muhtemel faydalar afla¤›da belirtilmifltir:

i. Rekabetle birlikte ortaya ç›kacak teknolojik geliflme; birinci ad›mda
telekomünikasyon hizmetleri ücretlerinin düflmesini, ikinci ad›mda ise, tüketiciye
yeni, kaliteli, zengin içerikli hizmetlerin sunulmas›n› ve mevcut a¤lar›n verimli
biçimde kullan›lmas›n› sa¤layacak,

ii. Tekelin kald›r›lmas› ülkemizdeki telekomünikasyon pazar›n› büyütecek,
yat›r›mlar› art›racak, iktisadi büyümeye ve istihdama katk› sa¤layacak yeni
servislerin hizmete girebilmesi için d›fl finans kaynaklar›ndan yararlan›lmas›n›
sa¤layacak,

iii. Tekelin kald›r›lmas› durumunda, piyasaya girmek isteyen yeni iflletmecilere
lisans vermek yoluyla lisans ücretleri ve vergi gibi yeni gelir kalemleri ile
hazineye ek gelir kazand›rmak mümkün olabilecek,

iv. TTAfi, asgari (evrensel) hizmet yükünü baflka bir iflletmeciyle paylaflabilecek,

v. TTAfi’›n bir an önce rekabet eden bir flirkete dönüflmesi ve uluslararas› alanlara
aç›larak gelirlerini art›rmas› sonucu Avrupa ve Asya’da etkin bir güç olabilecek
stratejiler gelifltirmesi sa¤lanacakt›r.

Dünyadaki durumu ve potansiyel yararlar› düflünüldü¤ünde, tam serbestleflmeye
geçiflte gecikilmemesi önem tafl›maktad›r. Telekomünikasyon hizmetlerinin
gelifltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› sadece telekomünikasyon sektörü için de¤il,
tüm endüstriyel ve sosyal geliflimin temelini etkilemesi aç›s›ndan önemlidir. Bilgi



toplumuna geçifl sürecinde, en önemli parametre olan iletiflim altyap›s›n›n
gelifltirilmesi ve telekomünikasyon hizmetlerinin uygun koflullarda ve herkesi
kapsayacak biçimde yayg›nlaflt›r›lmas› için tam serbestleflmeye geçiflin itici
gücünden yararlan›lmas› gerekti¤i de¤erlendirilmektedir. Bu nedenle,
ülkemizdeki mevcut durumun ivedilikle de¤iflmesi ve tüm sektörde tam rekabet
ortam›n›n bir an önce tesis edilmesi gereklili¤i sonucunu içeren rapor, teklif
olarak, Ulaflt›rma Bakanl›¤›na sunulmufltur.

4.3 Yerel A¤›n Kullan›ma Aç›lmas› (LLU-Local Loop Unbundling)

TTAfi, flu anda 32 milyonun üzerindeki hat kapasitesi ile çok genifl bir yerel a¤›n
kontrolünü elinde bulundurmaktad›r. Tekel kalk›ncaya kadar, baflka bir
iflletmecinin telekomünikasyon altyap›s› gelifltirmesi mümkün olmad›¤› gibi,
tekel kalkt›ktan sonra da bu flekildeki çok büyük bir altyap›n›n bir ikincisinin
kurulmas›, yer, zaman ve iktisadi koflullar nedeniyle mümkün gözükmemektedir.

Bu çal›flmada, rekabetin en yavafl geliflti¤i alan olan yerel a¤da, bir baflka deyiflle
a¤›n son kullac›lar› içine alan k›sm›nda, rekabetin gelifltirilmesi ile yeni
iflletmecileri ve yeni hizmetleri ço¤altman›n bir yolu olarak kullan›lan yerel a¤›n
kullan›ma aç›lmas›n›n incelenmesi hedeflenmifltir. 

Yerel A¤ Nedir? : Yerel a¤, abonenin konutu ve iflletmecinin yerel devre anahtar›
veya eflde¤er olana¤› aras›ndaki fiziksel devreyi ifade etmektedir. Geleneksel
olarak, bak›r tel çiftlerinin kullan›c›larda sonlanan uç k›s›mlar›n›n oluflturdu¤u a¤
grubudur.

Telekomünikasyon a¤lar›n›n en uç noktalar›ndan oluflan yerel a¤›n yeniden
kurulmas› ekonomik de¤ildir. Bunun yerine, genellikle ana iflletmecinin
kontrolünde bulunan yerel a¤›n, di¤er iflletmeciler taraf›ndan da kullan›lmas›
makul bir çözüm olarak düflünülmektedir. Son y›llarda geliflen teknoloji sabit
bak›r hatlar üzerinden sadece ses iletimi de¤il, ses ile beraber büyük h›zlarda veri
iletimine de olanak sa¤lamaktad›r. Böylece, bir evsahibi, evine ba¤lanan bir çift
bak›r tel üzerinden birden fazla iflletmecinin abonesi olabilmekte, yani, ses
hizmetlerini bir iflletmeciden al›rken, internet ve di¤er veri iletim hizmetlerini
baflka iflletmecilerden sa¤layabilmektedir. Bu olanakla birlikte, yerel a¤›n
kullan›ma aç›lma gere¤i ve iste¤i de artm›fl bulunmaktad›r. AB, üye devletlerde,
yerel a¤›n kullan›ma aç›lmas›n›, Ocak 2001’den itibaren zorunlu hale getirmifltir.

Yerel A¤›n Kullan›ma Aç›lmas› Nedir? : Yerel a¤›n kullan›ma aç›lmas›; zorunlu
iflletmecinin,  kendi yerel flebekesini, di¤er iflletmecilerin kullan›m›na haz›r hale
getirdi¤i ifllem ve süreçtir. 



Baflka bir deyiflle; hakim iflletmecinin, flebekesinin özel bir bölümüne eriflimi,
yeni iflletmecilerin sat›n almas›na izin vermesi demektir. Tipik olarak, eriflimin
kullan›ma aç›lmas›; yeni iflletmecilere cihazlar›n› do¤rudan zorunlu iflletmecinin
yerel a¤ altyap›s›na, flebeke yap› ve binas›na yasal sahip olma hakk› vermeksizin
ba¤lant› izni verilmesidir. Bunun sonucu,  iflletmeciler, do¤rudan aboneye
yüksek h›zl› internete eriflim hizmetleri sunmak için DSL teknolojisi kullanarak,
kiflisel hatlar› art›rabilmektedirler.

Kullan›ma açma uygulamalar›n›n farkl› biçimlerde gerçeklefltirilebildi¤i tespit
edilmifltir. Baz› ülkeler sadece veri iletimi için yerel a¤›n baflka bir iflletmeci
taraf›ndan kullan›lmas›na olanak tan›rken, baz› ülkelerde ses ve veri birlikte tüm
hizmetler için yerel a¤›n paylafl›m› zorunlu hale getirilmifl bulunmaktad›r.
Kullan›ma açma uygulamalar›nda, ba¤lant› yap›lacak santral›n teknik yap›s›n›n
uygunlu¤u, kapasitesi, ba¤lant› için gereken fiziksel yerin sa¤lanmas› yan›nda,
bir çeflit araba¤lant› olarak düflünülebilecek bu paylafl›mda kullan›lacak
fiyatland›rma prosedürü gibi konular hakk›ndaki esaslar›n düzenleyici
kurumlarca belirlenmeleri gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r. 

Yerel a¤›n kullan›ma aç›lmas›, yeni iflletmecilere çeflitli avantajlar sunmaktad›r.
Bunlardan biri, yerel telekomünikasyon hizmetlerine eriflim ücretlerinin düflerek
tüketici refah›n›n artmas›d›r. Bir di¤eri, hizmet çeflitlili¤inin artmas› ve geniflbant
hizmetlerinin yayg›nlaflmas›d›r. 

Konuya iliflkin haz›rlanan raporda, tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de
yak›nda uygulanmas› kaç›n›lmaz olarak gündeme gelecek olan yerel a¤›n
kullan›ma aç›lmas›na iliflkin tan›mlar verilmifl, ülke tecrübeleri incelenerek
kullan›ma açma türleri tan›t›lm›fl, kullan›ma açma esaslar›n› etkileyen unsurlar
ortaya konmufltur. Ülkemizde telekomünikasyonun geliflmesini olumlu yönde
etkileyecek kullan›ma açma uygulamalar›n›n gecikmeden bafllat›lmas› için
gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik çal›flmalara bir an önce
bafllanmas› gerekti¤i aktar›lm›flt›r. Kurumda bu alandaki çal›flmalara bafllanm›fl
bulunulmaktad›r.

4.4 ‹nternet Protokolü (IP) Tabanl› fiebekeler 

TTAfi, 18 milyonun üzerindeki abonesi ile dünyan›n 12. büyük iflletmecisi
konumundad›r. Ancak elinde bulunan a¤ daha çok PSTN a¤›rl›kl› olup,
gelirlerinin büyük bir ço¤unlu¤unu ses iletimi hizmetlerinden sa¤lamaktad›r. Son
y›llarda artan veri iletimi taleplerini karfl›layabilmek için, TURPAK ve TTNet gibi
veri altyap›s› projeleri yürütülmektedir. Bu altyap›lar üzerinden hizmet alan
toplam abone say›lar› 200.000 civar›ndad›r. Ayr›ca mevcut PSTN altyap›s›
üzerinden daha h›zl› veri iletimi sa¤lamak üzere ISDN ve ADSL (Asymmetric
Digital Subscriber Line)  teknolojilerinin yayg›nlaflmakta oldu¤u görülmektedir.



PSTN-IP tabanl› flebekeler konusunda bir rapor haz›rlanm›flt›r. Bu çal›flmada,
artan veri iletimi ve h›zl› veri iletimine dayanan de¤iflik hizmetlerin sunulmas›
için uygun bir teknik olan internet protokolü esas›na dayal› a¤lar›n incelenmesi
ve Türkiye’de yap›lacak altyap› yat›r›mlar›nda göz önünde bulundurulmas›
gereken hususlar›n araflt›r›lmas› hedeflenmifltir.

Son y›llarda telekomünikasyon sektöründe gözlenen en önemli geliflmelerden
biri, veri trafi¤inin ses trafi¤inden çok daha yüksek h›zda artmas› olmufltur.
Gelirler incelendi¤inde, flimdiye kadar tüm gelirlerin a¤›rl›kl› bir k›sm›n›
oluflturan ses iletiminin yan›nda, veri gelirlerinin de h›zl› bir art›fl e¤iliminde
oldu¤u görülmektedir. Artan veri ihtiyac›n› karfl›lamak için, ses iletimi odakl›
olarak tasarlanm›fl a¤ yap›lar›ndan daha çok, veri iletimi odakl› a¤lar›n tercih
edilmesi ola¤an olarak de¤erlendirilmektedir. IP tabanl› flebekeleri cazip hale
getiren iki önemli unsurdan birincisi, sa¤lad›¤› maliyet tasarrufu, ikincisi de yeni
gelir kaynaklar›n› ortaya ç›karmas›d›r. IP tabanl› flebekeler paket anahtarlamal›
iletim tekni¤ini kulland›klar› için, a¤›n paylafl›m›n› kolaylaflt›rmakta ve daha
verimli olarak kullan›m›n› sa¤lamaktad›rlar. Ayr›ca ayn› a¤ üzerinden ses dahil,
bir çok veri iletim hizmeti, özellikle de kifliye özel hizmetler sunabilmesi
nedeniyle iflletmecilere yeni gelir kaynaklar› sa¤layabilmektedir. 

Pazar›n rekabete aç›ld›¤› ülkelerde yeni iflletmecilerin öncelikle, IP tabanl› a¤lara
yöneldikleri görülmektedir.

Gelecek nesil a¤lar›n›n, üzerinden farkl› hizmet türlerinin sunulmas›na olanak
tan›yan tek bir yap›da oluflaca¤› ve bu yap›n›n büyük oranda IP tabanl› olaca¤›
ifade edilmektedir. Önümüzdeki dönemde rekabete aç›lacak Türkiye pazar›nda,
ana iflletmeci TTAfi’›n pazardaki konumunu koruyabilmesi için, yeni
teknolojilere yönelmesi ve yat›r›m planlar›n› gözden geçirmesi önem
tafl›maktad›r.

Haz›rlanan raporda, IP tabanl› a¤lar›n özellikleri ve dünyada bu a¤lara geçiflte
uygulanan stratejiler incelenmifltir. Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤inin
(ITU) konunun önemini belirten ve tüm ülkelerde gelifltirilmesini tavsiye eden
karar›n› da dikkate alarak, ana iflletmecinin gelecekteki yat›r›mlar›nda IP tabanl›
a¤lara yönelmesinin yararl› olaca¤› de¤erlendirilmektedir. Bu konuda haz›rlanan
tavsiye niteli¤indeki rapor, TTAfi’›n dikkatine sunulmufltur. 

4.5 Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Pazar›:
Mevcut Durum ve 10 Y›ll›k Bir Perspektif Çal›flmas›

Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri pazar›n›n mevcut durumu ve 10 y›ll›k bir
perspektif çal›flmas› ile pazar›n büyüklü¤ünün ortaya konulmas›, geçmifl
y›llardaki geliflimi esas alarak oluflturulacak modeller ile gelecekteki geliflmeler
hakk›nda öngörülerde bulunulmas› hedeflenmifltir.  



Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri pazar›n›n yap›s›n›n ortaya konmas› ve
geliflmelerin yak›ndan takip edilmesi, uygulanan düzenlemelerin baflar›s›
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Hedeflerin belirlenmesinde, flu an
bulunulan konum ve geçmiflte yaflanan tecrübelerin etkisi göz önünde
bulundurulmal›d›r. Bununla ilgili olarak, pazar›n takip edilmesi için
kullan›labilecek göstergelerin tan›mlanmas› ve gerçekleflen de¤erlerin bir araya
getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, ITU taraf›ndan kullan›lan göstergeler esas
al›narak belirlenen, nüfus, milli gelir, sabit abone say›s›, mobil abone say›s›,
internet kullan›c› say›s›, kiflisel bilgisayar say›s› gibi de¤iflkenlerin son 11 y›ll›k
dönemdeki de¤iflimlerine ba¤l› olarak oluflturulan modeller yard›m›yla,
önümüzdeki y›llarda yaflanmas› öngörülen de¤ifliklikler ortaya konabilmektedir.
Bu modellere dayanarak toplam pazar büyüklü¤üne yönelik öngörüler yapmak
da mümkün olmaktad›r.

Bu çal›flmada yap›lan analizler sonucunda, muhtemel tüm senaryolar için toplam
pazar›n büyümeye devam edece¤i tahmin edilmektedir. Büyüyen pazardaki en
büyük art›fl›n ise mobil hizmetler sektöründe gerçekleflmesi beklenmektedir.
Sabit telefon pazar›n›n da büyümeye devam edece¤i, ancak daha h›zl› büyüyen
toplam pazar içindeki nispi pay›n›n azalaca¤› öngörülmektedir.
Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri pazar›n›n, siyasi ve iktisadi geliflmeler
yan›nda, Telekomünikasyon Kurumunun performans›ndan büyük ölçüde
etkilenece¤i de¤erlendirilmektedir.

4.6 IP Üzerinden Ses ‹letimi (VoIP)

Ülke ekonomisine ve teknolojik aç›l›mlara katk› sa¤layacak, sektörde hizmet
çeflitlili¤ini ve istihdam seviyesini art›racak olan VoIP hizmetinin ülkemizde de
k›sa süre sonra gündeme girece¤i, bu nedenle yap›lacak düzenleme ve izlenecek
stratejilerin flimdiden oluflturulmas›n›n faydal› olaca¤› düflüncesi ile konuya
iliflkin bir rapor haz›rlanm›flt›r.

‹nternet ve di¤er IP tabanl› flebekeler, gittikçe artan oranda kullan›lmakta, pek
çok uygulamada  devre anahtarlamal› flebekeler ile birlikte veya alternatif olarak
tercih edilmektedir. Pek çok iflletmeci IP tabanl› flebekelere geçifl yaparak, trafik
maliyetlerini daha alt noktalara çekebilmektedir.

IP Telefon uygulamalar›na bak›ld›¤›nda, servis sa¤lay›c›lar›n yasal zorunlu
iflletmecilerden devre kiralama suretiyle müflterilerine hizmet verdikleri
görülmektedir. Genel olarak veri tafl›ma maksatl› kurulmufl teçhizatlarla ve
kiralanan hatlarla yap›lan ses iletiminde, paket gecikmeleri ve veri paket
kay›plar› veri hizmetinde aboneler taraf›ndan fazlaca dikkate al›nmazken, ses
iletiminde meydana gelecek 150ms’den daha fazla gecikme sesin
anlafl›labilirli¤ini azaltacakt›r. Ses iletimi esnas›nda meydana gelen paket



kay›plar› ve gecikmeler nedeniyle oluflan düflük hizmet kalitesi dolay›s›yla, kimi
ülkeler IP telefonun gerçek zamanda ses iletimi olmad›¤› sonucuna varmakta ve
bu hizmeti  katma de¤erli bir hizmet olarak tan›mlamaktad›r.
Ülkemizin bilgi toplumu olma yönündeki stratejilerine ivme katacak VoIP
teknolojisi ile, ilave istihdam›n yarat›lmas› ve ses-veri entegrasyonunun ivedilikle
gerçeklefltirilmesi hedeflenmektedir. Bilhassa ilk etapta uluslararas› telefon
görüflme ücretlerinde radikal bir indirime imkan tan›yacak olan VoIP konusunda
yap›lacak düzenlemeler, halihaz›r durum itibariyle yasal olmayan yollarla
verilmekte olan IP telefon hizmetinin kontrol alt›na al›nmas› ve kay›t d›fl› trafik
aktar›m›n›n engellenmesini de sa¤layacakt›r.

VoIP teknolojisinin sa¤lad›¤› yararlar ve bu hizmeti sa¤layacak iflletmecilerin
regülasyon flartlar›n›n incelendi¤i rapor çal›flmas› bafllat›lm›flt›r.

4.7 Sanal Mobil Operatörlük  (MVNO)

Uluslararas› mobil pazarlarda; hizmetlerin çeflitlendirilerek tarifelerin
düflürülmesine imkan veren sanal mobil operatörlük konusuna olan ilgi gün
geçtikçe artmaktad›r. Sanal operatörlü¤ün piyasadaki maliyetleri düflürüp kar
marj›n› art›rmas› dolay›s›yla h›zla yay›laca¤› tahmin edilmektedir. 

Ülkemizde en son olarak GSM1800 sistemine ait iki adet lisans imtiyaz
sözleflmesinin imzalanm›fl olmas› dolay›s› ile mobil haberleflmede faaliyet
gösterecek firma say›s› dörde yükselmifltir. Rekabet ortam›n›n gelifltirilmesi;
hizmet çeflitlili¤inin art›r›larak yat›r›m, istihdam ve gelir aç›s›ndan önemli
avantajlar yakalanmas›, abonelerin ald›klar› birden çok hizmet için tek fatura ile
muhatap olma rahatl›¤› gibi hususlar dikkate al›nd›¤›nda, sanal mobil
operatörlük konusunun di¤er ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizde de k›sa süre
sonra gündeme girece¤i, bu nedenle yap›lacak düzenleme ve izlenecek
stratejilerin flimdiden oluflturulmas›n›n faydal› olaca¤› düflüncesi ile konuya
iliflkin bir rapor haz›rlanm›flt›r.

Raporda, GSM sistemi ve sanal operatörlük kavram›n›n geliflimi ve teknolojileri
incelenmifl olup, sanal operatörlük konusu ile ilgili yurtd›fl› düzenleyici
kurulufllar›n çal›flmalar› ve pazar›n geliflimi de¤erlendirilmifltir.

Bir spektrumu kullanmak için lisansa sahip olmayan, ancak bir ya da birden fazla
mobil operatörün mobil flebekesini kullanarak müflterilere hizmet veren ve
abonelik ifllemlerini gerçeklefltiren sanal mobil operatörlük kavram›nda, sanal
operatörün mobil flebeke üzerinden hizmetlerini sunabilmesi için, en az 1 mobil
operatör ile ticari ba¤lamda anlaflma yapmas› gerekmektedir. Abonelerin ise,
sanal operatör hizmetlerinden yararlanabilmesi için yaln›zca sanal operatör
iflletmecisi ile sözleflme yapmas› yeterlidir. HLR (Home Location Register), MSC
(Mobile Switching Center), AuC (Authentication Center), EIR (Equipment



Identity Register) ve ilgili iflaretleflme özelliklerine sahip olan sanal operatörler,
"tam sanal operatör" olarak tan›mlan›r. Bir sanal operatörün SIM (Subscriber
Identification Module) kart› kontrol edebilmesi en önemli olgulardan birisi olup,
mobil operatörün vermifl oldu¤u hizmetlerin d›fl›nda, kendisine ait abonelere
katma de¤erli hizmetleri sa¤lamak için ço¤unlukla Ak›ll› fiebeke (Intelligent
Network - IN) kurduklar› görülmektedir. 
Sanal operatörlük konusunda dikkat edilmesi gereken 3 temel nokta
bulunmaktad›r. Bunlar; altyap› maliyeti, pazara ulaflma ve araba¤lant›
ücretleridir. Sanal operatörlerin büyük operatörler gibi yüksek mebla¤larda
altyap› yat›r›m› yapamayacaklar›ndan ötürü üretici firmalar›n özel
indirimlerinden yararlanamama dezavantaj›na karfl›n, altyap› maliyetinin
azl›¤›n›n sanal operatörler üzerinde olumlu etki b›rakt›¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r.
Bununla birlikte pazara yeni girecek sanal operatörlerin, abone elde etme
maliyeti ve pazarlama aktiviteleri için yapaca¤› yat›r›mlar, bafllang›ç
harcamalar›nda önemli bir yüzdeyi oluflturacakt›r. Üçüncü önemli unsur olan
araba¤lant› ücretlerinin ise, sanal operatörün performans›na ba¤l› olarak gelir ve
gider kalemlerinde önemli bir büyüklü¤ü oluflturabilece¤i tespit edilmifltir.

Raporda, sanal operatörlerin geliflimini zorlayacak, afla¤›da s›ralanan birtak›m
engellerin bulundu¤una da dikkat çekilmifltir:

• Operatörlerin, sanal operatörleri bir tehdit olarak görmeleri ve yasal olarak
muhtemelen oluflabilecek engelleme giriflimleri,

• Mobil sektöründeki çok yüksek pazarlama ve abone elde etme maliyeti,

• Mobil sektöründe, penetrasyonun doyuma ulaflmas›nda dolay› rekabetin
artmas›,

• Operatörün kabul edebilece¤i bir fiyattan air-time al›m›na karfl›n, sanal
operatör karl›l›k oranlar›nda bulunan belirsizlik.

Ülkemiz mobil pazar›nda, hizmet çeflitlili¤i ve rekabetin tam olarak
sa¤lanamamas›ndan dolay› ço¤u bölgede kapasite kullan›m oranlar›nda önemli
büyüklükte at›l kapasitelere rastlamak mümkün olabilmektedir. Yerel flebekenin
kullan›ma aç›lmas› olay›nda oldu¤u gibi, sanal operatörlük kavram› da mobil
flebekelerin kullan›ma aç›lmas›nda önemli bir görev üstlenecektir. Bu ba¤lamda,
mobil operatörler taraf›ndan yap›lan parasal aç›dan büyük ve önemli  yat›r›mlar›n
geri kazand›r›lmas›, k›t kaynaklar›m›zdan olan frekans›n etkin ve verimli
kullan›lmas›, at›l kapasitenin en aza indirilmesi ve tam rekabet piyasas›n›n
oluflturulmas› amac›yla mobil flebekelerin sanal operatörlere aç›lmas›n›n faydal›
olaca¤› düflünülmektedir. 



4.8 E-Devlet Uygulamalar› ve Say›sal ‹mza

E-Devlet, "Devletin vatandafllara karfl› yerine getirmekle yükümlü oldu¤u görev
ve hizmetler ile vatandafllar›n buna karfl›l›k devlete karfl› olan görev ve
hizmetlerinin karfl›l›kl› olarak elektronik ortamda kesintisiz ve güvenli olarak
yürütülmesidir."

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› koordinatörlü¤ünde yürütülen ''Elektronik Belge,
Sözleflme ve e-‹mzan›n Esas ve Usulleri Hakk›nda Yasa Tasar›s›'' ile ilgili
çal›flmalara; Kurumun da aralar›nda bulundu¤u baz› kamu kurulufllar› ile
oluflturulan ''Elektronik Ticaret Hukuk Grubu'' faaliyetleri kapsam›nda destek
verilmekte ve yasa tasar›s› haz›rl›k çal›flmalar› sürdürülmektedir.

4.9 UMTS, Üçüncü Nesil (3G) Mobil Telekomünikasyon Sistemleri

"3G" gelecek nesil kablosuz iletiflim teknoloji ve hizmetlerini tan›mlamak için
kullan›lan genel bir terimdir ve bütün dünyay› kapsayan ortak iflletim özelli¤iyle
kiflisel mobil iletiflimi sa¤lamay› amaçlamaktad›r. Üçüncü nesil servisleri gerek
teknolojik altyap› gerekse mobil terminaller taraf›ndan tam anlam›yla hayat›m›za
girdi¤inde, mobil servislerden son derece yüksek h›zlarda iletiflim ve çoklu ortam
veri nakli (resim, grafik, görüntü, animasyon, müzikler ve sesler) ve hizmetlerin
yak›nsamas›n› beraberinde getirecektir. 3G sistemlerin sundu¤u 2Mbps’l›k
yüksek h›zlar üstün kalitede görüntü ve ses ak›fl›na imkan verecektir. UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System) ise temel radyo eriflim tekni¤i
olarak WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) tabanl›, ITU
taraf›ndan çerçevesi tan›mlanan ve küresel 3G mobil sistemler ailesinin bir üyesi
olan üçüncü nesil mobil haberleflme sisteminin Avrupa vizyonudur. UMTS,
günümüz ikinci nesil sistemlerini izleyecek ve sadece Avrupa içinde de¤il, dünya
çap›nda dolafl›m serbestisini sa¤layacak bir sistem olarak tan›mlanmaktad›r.

Üçüncü nesil telekomünikasyon sistemleri hakk›nda haz›rlanan sözkonusu rapor
Kurumca, Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile Hazine Müsteflarl›¤›na sunulmufltur. Raporda,
Dünya ve Türkiye ölçe¤inde mobil telekomünikasyon sektörünün analizi
yap›lm›fl, üçüncü nesil sistemlere yönelik dünya ülkelerinde yetkilendirmenin
nas›l yap›ld›¤›, lisans verme yöntemleri, lisans say›lar› ve benzeri konulara yer
verilerek, Türkiye’deki duruma yönelik öneriler getirilmifltir. 

Üçüncü nesil telekomünikasyon sistemlerinin (UMTS) ülkemizde iflletilmeye
bafllanmas› için yap›lacak yetkilendirmeye yönelik çal›flmalara yön verilmesi
aç›s›ndan, Kurumca bir "Ulusal Koordinasyon Kurulu" oluflturulmas›
çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. 



Say›sal ses, görüntü, veri iletimi, multimedia gibi servisleri do¤rudan
radyokomünikasyon ortam›nda sunan ve artan yüksek h›z ve küresel dolafl›m
talepleri do¤rultusunda gelifltirilmekte olan üçüncü nesil mobil sistemler ile uydu
ve yer birimlerini kullanacak olan UMTS için 2 GHz band›nda frekans tahsisi
yap›lacakt›r. UMTS’in CEPT (Conference on European Postal and
Telecommunications) bünyesinde  kullan›lacak bantlar› tan›mlayan
ERC/DEC(97)07 no’lu Karar› ile bu bantlar›n kullan›ma aç›lmas›n›n sa¤lanmas›n›
öngören ERC/DEC(00)01 no’lu Karar gere¤ince; karasal kullan›m›n planland›¤›
1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz ve 2110-2170 MHz bantlar›n›n boflalt›lmas›
çal›flmalar› halen devam etmektedir.

4.10 xDSL Teknolojisi 

Bilginin say›sal iletimi ile birlikte geliflen teknoloji, veri iletifliminde h›zl› ve
hemen hemen hatas›z aktar›m teknolojilerini ortaya ç›karm›flt›r. Bu teknolojiler
kullan›larak, bant geniflli¤inde ve veri iletiminde kapasite art›r›m›na
gidilmektedir. H›zl› ve güvenli bilgi al›flveriflinin abonelere; basit, iktisadi ve k›sa
sürede sa¤lanmas› hedeflendi¤inde en iyi seçenek olarak DSL teknolojileri göze
çarpmaktad›r. 

Telekomünikasyon teknolojilerinin sürekli araflt›r›lmas›, sektörün geliflimine
getirece¤i etkilerin ortaya konmas› bak›m›ndan önem arzetmektedir. Bu nedenle
xDSL teknolojisi konusunda haz›rlanan rapor, sektör ve abone aç›s›ndan son
derece önemli olan bu yeni teknoloji hakk›nda teknik bilgi vermeyi, DSL
teknolojisinin kullan›m alanlar›n› ve avantajlar›n›, Türkiye’deki kullan›m
durumunu ortaya koymay› amaçlam›flt›r.

Ayr›ca, telekomünikasyon altyap›s› bir k›t kaynak olarak de¤erlendirildi¤inde,
yerel a¤›n di¤er iflletmecilerin kullan›m›na aç›lmas› xDSL hizmetlerinin sunulmas›
olarak alg›lanmaktad›r. 

xDSL nedir? DSL; hat boyunca çok say›da verinin s›k›flt›r›larak say›sal olarak
gönderilmesini sa¤layan bir teknolojidir. xDSL k›saltmas›, özel bir protokolü
belirtmeksizin bütün olarak teknolojiyi tan›mlamaktad›r.

xDSL, yerel santral ile kullan›c› aras›nda telefon altyap›s›nda kullan›lan tek bak›r
ba¤lant› üzerinden yüksek h›zl› veri ve ses iletiflimini ayn› anda
sa¤layabilmektedir. Ses ça¤r›s› normal olarak 0-4 kHz spektrum üzerinden, veri
ise daha yüksek frekanslar kullan›larak, bir LAN/WAN (Local Area Network /
Wide Area Network) ba¤lant›s› üzerinden sa¤lanmaktad›r.

Eriflim için herhangi bir ça¤r› numaras› çevrilmesine ihtiyaç duyulmamakta,
ba¤lant› daima bilgileri al›p/göndermeye haz›r bulunmaktad›r.



xDSL teknolojisinin ülkemizde kullan›m›n›n artmas› sektörün ve bilgi
toplumunun gelifliminde flu nedenlerden dolay› önemlidir:

• Yap›lan mevcut yat›r›mlar› verimli kullanma, verilecek hizmet çeflitlili¤i
imkan›n› art›rmaktad›r, 

• Ülkemizde döflenmifl 32 milyon civar›nda bak›r a¤ kapasitesi bulunmaktad›r.
Bunlar›n büyük ço¤unlu¤u, özel herhangi bir mühendislik gerektirmeksizin DSL
teknolojileri kullan›larak genifl bant haberleflmesini destekleyebilmektedir.

• Konut cihazlar›n›n tesis kolayl›¤›, mevcut ve gelecek altyap› sistem omurgas›
ile bütünleflmesi kabiliyetinin olmas›,

• Genifl alanda kurum içi iletiflim,

• ‹nternetle ilgili hizmetlere genifl bant eriflimi,

• Kurumlararas› h›zl› iletiflim,

• H›zla geliflen ve çok büyük hacimlere eriflmesi beklenen elektronik ticaret,

• E¤itim, ö¤retim,

• Bant geniflli¤i konusunda hassas, kendine özgü uygulamalar›n sa¤lanmas›,

• Çal›flanlar›n evlerinden ifl görmelerini sa¤layacak hizmetler, 
fleklinde s›ralanabilir.

DSL Teknolojisinin Çeflitleri 

• Yüksek bit oranl› Say›sal Abone Hatt› - HDSL

• Asimetrik Say›sal Abone Hatt› – ADSL

• Çok Yüksek H›zl› Say›sal Abone Hatt› – VDSL

• Tek-hat Yüksek H›zl› Say›sal Abone Hatt› - HDSL

Türkiye’de yasal zorunlu iflletmecinin (TTAfi) halen ses ve altyap› konular›nda
tekel haklar›n›n bulunmas›, yerel a¤›n tam olarak kullan›ma aç›lmas›n›
engellemektedir.



4.11 Telekomünikasyon Stratejileri
Araflt›rma ve Gelifltirme Vakf› (TSAGV)

Türkiye’de, adil ve serbest rekabete dayal› dinamik bir telekomünikasyon
sektörü oluflturulmas›, sektör ile ilgili genel stratejilerin belirlenmesi ve
uygulanmas› ile sektörün tüm ilgili taraflar› aras›nda sa¤l›kl› bir bilgilenme
ortam›n›n yarat›lmas›; sektör ile ilgili tüm konularda görüfl al›fl verifli,
bilgilendirme ve koordinasyonun sa¤lanmas›, Türkiye’de telekomünikasyon
sektörünün k›sa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi, bu hedeflere
eriflmek için gerekli stratejik kararlar›n al›nmas› ve uygulanmas› ile uygulamada
beliren aksakl›klar›n giderilmesine yönelik tavsiye kararlar›n› oluflturacak
"Telekomünikasyon Politikalar› Dan›flma Konseyi" kurulmas› maksad›yla, Kurum
taraf›ndan 14 Mart 2001 tarihinde Ankara Hilton Otelinde düzenlenen "1. Ulusal
Telekomünikasyon Düzenlemeleri Sempozyumu" kamu, özel sektör ve
üniversitelerden genifl bir kat›l›mla gerçeklefltirilmifltir.

Toplant›da sektör temsilcilerinin büyük ço¤unlu¤unun deste¤i ile öncelikle bir
vakf›n kurulmas› ve konseyin bu vak›f çat›s› alt›nda hayata geçmesi kabul
edilmifltir. Bu maksatla Kurum ve sektör temsilcilerinden 11 kiflilik Kurucu ve 38
kiflilik Mütevelli Heyetten oluflan "Telekomünikasyon Stratejileri Araflt›rma ve
Gelifltirme Vakf›" adl› vak›f kurma çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. 

"Telekomünikasyon Stratejileri Araflt›rma ve Gelifltirme Vakf›", amaçlar›n›
gerçeklefltirmek için flu faaliyetlerde bulunacakt›r:

• Türkiye’nin telekomünikasyon alan›ndaki ihtiyaçlar›n› karfl›lama ve bu
alandaki mevcut yetenek ve kapasiteyi gelifltirme yollar›n› araflt›rmak, bu amaçla
gerekli çal›flma gruplar›n› oluflturmak ve yap›lacak çal›flmalar›n sonuçlar›n› ilgili
yerlere iletmek,

• Telekomünikasyon sektörü ile ilgili en uygun strateji ve politikalar› belirlemek,
gerekti¤inde görüfllerini rapor halinde ilgili yerlere iletmek,

• Genel strateji içerisinde öngörülen hedeflere ulafl›labilmesi için sektördeki
araflt›rma ve gelifltirme (AR-GE) faaliyetlerinin gelifltirilmesi amac›yla tavsiyelerde
bulunmak ve bu konuda destek ve özendirme araçlar›na iliflkin ilkeleri
belirleyerek ilgili yerlere öneride bulunmak,

• Uygulamada al›nan sonuçlar› ve ilgili taraflar›n bu sonuçlara iliflkin görüfllerini
dikkate alarak, Ana Plan ve Uygulama Plan›nda gerekli görülen de¤ifliklik
önerilerini ilgili yerlere iletmek,

• Sektörel rekabeti özendirecek mekanizmalar›n oluflmas› için gerekli bilimsel
çal›flmalar yapmak, rapor haz›rlamak, ilgili yerlere iletmek, 



• Telekomünikasyon sektör kurulufllar› ve mensuplar›na da Vak›f amac›n›n
gerçekleflmesi için yarar ve gerek görüldü¤ü ölçüde ayn› hizmetleri vermek ve
iflbirli¤i yapmak,

• Sektörün e¤itilmifl insan kayna¤› ihtiyac›n› karfl›lamak üzere e¤itim ve sektör
kurumlar›yla iflbirli¤i yapmak, telekomünikasyon sektörüne hizmet üretmek
üzere ö¤renci yetifltiren yurt içi ve yurt d›fl› üniversitelerin; fizik, elektrik-
elektronik, elektronik, haberleflme ve telekomünikasyon bilim dallar›nda lisans,
yüksek lisans, doktora ö¤renimi yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandafl›
ö¤rencilere burs vermek, uygun görülen projelerin uygulanabilmesi için maddi
ve manevi destek vermek,

• Bu faaliyetleri gerçeklefltirmek için mevcut malvarl›¤›n› yasal her türlü yolla
iflletmek, sektör içinden ve d›fl›ndan her türlü ba¤›fl ve hizmeti kabul etmek,
bilimsel toplant›lar, konferanslar inceleme gezileri düzenlemek,

• Bilimsel ve mesleki kurum ve kurulufllarla (üniversite, bakanl›k, yerel
yönetimler, flirketler vb) iliflki kurarak, gerek bukurulufllar ve mensuplar›ndan
gerekse hiçbir kurum ve kurulufla ba¤l› olmad›¤› halde uzmanl›¤›ndan
yararlan›lacak kiflilerden yararlanmak.

Vakf›n içerisinde oluflturulacak Politika Konseyinin ana ifllevi,
Telekomünikasyon Kurumuna tavsiyelerde bulunmak  olan Telekomünikasyon
Politikalar› Dan›flma Konseyinin görevleri flunlar olacakt›r:

• Telekomünikasyon sektörü ile ilgili genel strateji ve politikalar› belirlemek,
görüfllerini rapor halinde Kuruma iletmek,

• Kurum taraf›ndan oluflturulacak Ana Plan ve Uygulama Plan›na yönelik
tavsiyelerde bulunmak,

• Genel Strateji içerisinde öngörülen hedeflere ulafl›labilmesi için sektördeki AR-
GE faaliyetlerinin gelifltirilmesi amac›yla tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda
destek ve özendirme araçlar›na iliflkin ilkeleri belirleyerek Kuruma tavsiye
etmek,

• Uygulamada al›nan sonuçlar› ve ilgili taraflar›n bu sonuçlara iliflkin görüfllerini
dikkate alarak, Ana Plan ve Uygulama Plan›nda gerekli görülen de¤ifliklik
önerilerini haz›rlayarak Kuruma tavsiye etmek,

• Türkiye’nin telekomünikasyon alan›ndaki ihtiyaçlar›n› karfl›lama ve bu
alandaki mevcut kabiliyet ve kapasiteyi gelifltirme yollar›n› araflt›rmak, bu amaçla
gerekli çal›flma gruplar›n› oluflturmak ve yap›lacak çal›flmalar›n sonuçlar›n›
Kuruma iletmek,



• Sektörel rekabeti özendirecek mekanizmalar›n oluflturulmas› için gerekli
koordinasyonu yapmak, raporlar haz›rlamak ve Kuruma iletmek,

• Sektörün e¤itilmifl insan kayna¤› ihtiyac›n› karfl›lamak üzere e¤itim
kurumlar›yla iflbirli¤i yapmak.

4.12 Veri Taban› Oluflturulmas›

Ülkemizdeki lisansl› iflletmecilere iliflkin altyap› (santral, baz istasyonu vb.)
kapasiteleri, sektördeki istihdam imkanlar› ile pazar büyüklüklerinin tespit
edilmesi ve bu bilgiler ›fl›¤›nda sektörün önünü açacak kararlar›n sa¤lam ve
bilimsel temellere dayand›r›lmas› amac›yla veri taban› oluflturulmas› çal›flmalar›
bafllat›lm›flt›r.

K›saltmalar

AB Avrupa Birli¤i European Union

ADSL Asimetrik Say›sal Abone Hatt› Asymmetric Digital Subscriber Line

AM Genlik Modülasyonu Amplitude Modulation

AOL America Online America Online

AP30 Ek 30 (ITU/R) Appendix 30 (ITU/R)

API Uygulama Programlama Ara Yüzü Application Programming Interface

ATM Asenkron Transfer Modu Asynchronous Transfer Mode

BSS Baz ‹stasyonu Alt-sistemi Base Station Subsystem

CA Yetkili Kurum Competent Authority

CAGR Bileflik Y›ll›k Büyüme H›z› Compound Annual Growth Rate

CB Halk Band› Citizen Band

CEPT Avrupa Posta ve Telekomünikasyon The Conference of European Postal

‹dareleri Konferans› and Telecommunications Administrations

CERN Avrupa Partikül Fizi¤i Laboratuvar› European Laboratory for Particle Physics

CLEC Rekabetçi Yerel Al›flverifl Tafl›y›c›s› Competitive Local Exchange Carrier

CSP Sertifika Hizmeti Sa¤lay›c›lar› Certification Service Provider

DARPA (ABD) Savunma Bakanl›¤› ‹leri (US) Defense Advanced 

Araflt›rma Projeleri Ajans› Research Projects Agency

DEC Karar Decision



DECT Avrupa Say›sal Kablosuz Digital European 

Telefon Sistemi Cordless Telecommunications

DNS Alan Adland›rma Sistemi Domain Name System

DSL Dijital Abone Hatt› Digital Subscriber Line

ECA Avrupa Ortak Tahsisleri European Common Allocations

ECC Elektronik Haberleflme Komitesi Electronic Communication Committee 

EDI Elektronik Veri De¤iflimi Electronic Data Interchange

EFIS ERO Frekans Bilgi Sistemi ERO Frequency Information System

ERC/ECC Avrupa Radyokomünikasyon Komitesi European Radiocommunications Committee

ERO Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi European Radiocommunications Office

ETSI Avrupa Telekomünikasyon European Telecommunications 

Standartlar› Enstitüsü Standards Institute

EU Avrupa Birli¤i European Union

FICORA Finlandiya Komünikasyon Finnish Communication 

Düzenleme Otoritesi Regulation Authority

FM Frekans Modülasyonu Frequency Modulation

FoIP ‹nternet Protokolü Üzerinde Faks Fax over Internet Protocol

FSS Sabit Uydu Servisi Fixed Satellite Service

FTP Dosya Aktar›m Protokolü File Transfer Protocol

GHz Giga Hertz Giga Hertz

GMPCS Uydular Üzerinden Global Mobile Personel 

Küresel Haberleflme Sistemi Communications by Satellite

GNP Gayr› Safi Milli Has›la Gross National Product

GPS Küresel Yer Belirleme Sistemi Global Positioning  System

G-Rex Küresel Düzenleyici On-line Bilgi Al›flverifli Global Regulator’s Exchange

GSM Küresel Mobil Komünikasyon Sistemi Global System for Mobile Communications

gTLDs Jenerik Birinci Düzey Alan ‹simleri Generic Top Level Domains

HF Yüksek Frekans High Frequency

http Hiper Metin Aktar›m ‹letiflim Protokolü Hypertext Transport Protocol

HYK Haberleflme Yüksek Kurulu Communication Supreme Board

Hz Hertz Hertz

IANA ‹nternet Atanm›fl Numaralar Kurumu Internet Assigned Numbers Authority

ICANN Internet Adlar› ve Say›lar› Atama Internet Corporation for Assigned Names 

Kuruluflu and Numbers

ICNIRP Uluslararas› ‹yonlaflt›rmayan International Commision on 

Radyasyondan Koruma Komitesi Non Ionizing Radiation Protection 

IDD Uluslararas› Do¤rudan Arama International Direct Dial



IETF ‹nternet Mühendisli¤i Görev Gücü Internet Engineering Task Force

IMT 2000 Uluslararas› Mobil International Mobile 

Telefon Standard›-2000 Telephone Standards-2000

IN Ak›ll› fiebeke Intelligent Network

IP Internet Protokolü Internet Protocol

ISDN Tümleflik Hizmetler Say›sal fiebekesi Integrated Switched Data Network

ISO Uluslararas› Standart Organizasyonu International Standardization Organisation

ISP ‹nternet Servis Sa¤lay›c› Internet Service Provider

ITU Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i International Telecommunication Union

ITU/D Uluslararas› Telekomünikasyon International Telecommunication

Birli¤i/Geliflme Sektörü Union/Development Sector

ITU/R Uluslararas› Telekomünikasyon International Telecommunication Union/

Birli¤i/Radyokomünikasyon Sektörü Radiocommunications Sector

ITU/RR Uluslararas› Telekomünikasyon International Telecommunication 

Birli¤i/Telsiz Tüzü¤ü Union/Radio Regulations

ITU/SAT ICC Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i/ International Telecommunication Union/

Uydu Konusunda Sektörler aras› Satellite Intersector Coordination Committee

Koordinasyon Komitesi

ITU/T Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i/ International Telecommunication Union/

Telekomünikasyon Standardizasyon Sektörü Telecommunications Standardisation Sector

IXP ‹nternet De¤iflim Noktas› Internet Exchange Point

kHz Kilo Hertz Kilo Hertz

LAN Yerel Alan A¤› Local Area Network

Mbps Mega bit/saniye Mega bit per second

MFYS Milli Frekans Yönetim Sistemi National Frequency Management System

MGCP Medya A¤ Geçidi Kontrol Protokolü Media Gateway Controller Protocol

MHz Mega Hertz Mega Hertz

MMS Milli Monitör Sistemi National Monitoring System

MSS Mobil Uydu Servisi Mobile Satellite Service

NAP A¤ Eriflim Sa¤lay›c›s› Network Access Provider

NEMKO Finlandiya Akredite Laboratuar› Nordic Accredited Laboratories

NMT Kuzey Ülkeleri için Mobil Telefon Nordic Mobile Telephone

(Araç Telefonu)

NPAA Mevzuat Uyumu Ulusal Program› National Program for Adoption of Acquis

NSF Ulusal Bilim Vakf› National Science Foundation

OECD ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Organization for Economic 

Kalk›nma Teflkilat› Co-Operation and Development



OKK Ortakl›k Konseyi Karar› Partnership Council Decision

OSI Aç›k Sistem Ba¤lant›lar› Open Standards Interconnection

PC Kiflisel Bilgisayar Personal Computer

PMR Kiflisel Mobil Telsizi Private Mobile Radio

PoP E-mail Ba¤lant› Noktas› Point of Presence

PP Tam Yetkili Temsilciler Plenipotentiary

PSTN Sabit Telefon fiebekesi Public Switched Telephony Network

PTO Ulusal Telekomünikasyon Operatörü Public Telecommunication Operator

PUMA Kamu Yönetimi Public Management

Res. Karar Resolution

RIPE Avrupa Alan Ad› Kay›t Kuruluflu Réseaux IP Européens

RK Rekabet Kurumu Competition Authority

R/L Radyo-link Radiolink

RLAN Yerel Alan Radyo fiebekesi Radio Local Area Network

RSVP Kaynak Ay›rma Protokolü Resource Reservation Setup Protocol

RTP Gerçek Zaman Protokolü Real Time Protocol

R&TTE Radyo Telekomünikasyon Radio&Telecommunications 

Terminal Ekipmanlar› Terminal Equipment

RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Radio and Television Supreme Council

Rx Al›c› Receiver

SIP Oturum Açma Protokolü Session Initiation Protocol

SLA Servis Düzeyi Anlaflmas› Service Level Agreement

SNG Uydu Üzerinden Haber Toplama Satellite News Gathering

SS7 Sinyal Sistemi 7 Signalling System 7

SSB Tek Yan Band Single Side Band

TCAM Telekomünikasyon Uygunluk De¤erlendirme Telecommunication Convenient Appreciate 

ve Piyasa Gözetimi Komitesi and Monetary Committee

TCP/IP ‹letim Kontrol Protokolü / ‹nternet Protokolü Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TETRA Karasal Trunk Radyo Sistemi Terrestrial Trunked Radio Systems

TGM Telsiz Genel Müdürlü¤ü General Directorate of Radiocommunications

TK Telekomünikasyon Kurumu Telecommunications Authority

TTAfi Türk Telekomünikasyon A.fi. Turkish Telecom

(Türk Telekom)

TURPAK Türkiye Paket Anahtarlamal› Data fiebekesi Turkish Packet Switching Network

TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi Consumer Price Indices

TV Televizyon Television



Tx Verici Transmitter

UDP Kullan›c› Veri Paketi Protokolü User Datagram Protocol

UMTS Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi Universal Mobile Telecommunication System

VANS Katma De¤er A¤› Hizmet Sunucusu Value Added Network Services

VoDSL Dijital Abone Hatt› üzerinde Ses Voice over Digital Subscriber Line

VoIP ‹nternet Protokolü üzerinde Ses Voice over Internet Protocol

VPN Sanal Özel A¤ Virtual Private Network

VSAT Çok Küçük Çapl› Terminal Very Small Aperture Terminal

WGFM Frekans Yönetimi Çal›flma Grubu Working Group Frequency Management

WGRR Radyo Regülasyonu Çal›flma Grubu Working Group Radio Regulation

WGSE Spektrum Mühendisli¤i Çal›flma Grubu Working Group Spectrum Engineering

WLAN Kablosuz Yerel Alan ‹letiflim A¤› Wireless Local Area Network

WRC Dünya Radyokomünikasyon Konferans› World Radiocommunication Conference

WTDC Dünya Telekomünikasyon World Telecommunication

Kalk›nma Konferans› Development Conference

WTO Dünya Ticaret Örgütü World Trade Organisation

WWW World Wide Web World Wide Web

XOIP ‹nternet Protokolü üzerinde "Her fiey" ‘Everything’ over Internet Protocol

Terimler Sözlü¤ü

A¤: Santraller, kablo linkleri (bak›r kablo, fiber optik), ve kara ya da uydu radyo aktar›m linkleri gibi

telekomünikasyon kaynaklar›n›n birleflimi. 

A¤ Geçidi: Baflinde benzeri olmayan bir add›r. 

Alan Adland›rma Sistemi (DNS): Altta yatan IP say›lar› ile birlikte alan adlar›na göndermede bulunan tablolar

dahil, internet adland›rma bilgisi içeren internet içerisinde yer alan veri tabanlar›. Bir son kullan›c› alan ad›na

girdi¤inde, a¤ vard›¤› yere ait alan ad›n› karfl›l›k gelen IP numaras›na dönüfltürür ve bu IP numaras› yönlendirme

amaçlar› için kullan›l›r.

Al›c›-verici ‹stasyonu - BTS: Al›c›-verici üniteler (transceiver-receiver) ve antenden oluflan sistemlerdir. BSC’ler

taraf›ndan kontrol edilir.

Ana Makine: Veri aktar›mlar›n›n bafllang›ç ve bitifl noktas› olarak ifllev gören her türlü bilgisayar. Her bir internet

ana makinesi alan ad› ile birlikte özgün bir internet adresine (IP adresi) sahiptir.

Anahtarlama: Bir telekomünikasyon a¤›nda, anahtarlama bir veya iki a¤ noktas› aras›nda geçici ba¤lant›lar kurmak

yoluyla yönlendirme trafi¤ine verilen add›r. Bu ifllem anahtar (ya da santral) denilen, flebeke üzerinde farkl›

noktalarda bulunan cihazlar yard›m›yla yap›l›r.Telekomünikasyon a¤›n›n temel yap›s› bu nedenle santraller



arac›l›¤›yla birbirine ba¤l› transmisyon araçlar›n› içermektedir. "Paket" ve "devre" anahtarlama telekomünikasyon

a¤lar› taraf›ndan kullan›lan iki tekniktir. ‹lki IP a¤lar› taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Di¤erini ise geleneksel a¤lar (PSTN)

kullanmaktad›r. 

Analog: Kodlu bir sunum olan say›sal ile k›yasland›¤›nda dalga biçiminin do¤rudan sunumudur. 

Ara ba¤lant›: Bir organizasyonun kullan›c›lar›na ayn› veya di¤er organizasyonun kullan›c›lar› ile iletiflim kurma

olana¤› sa¤lamak veya di¤er organizasyonun sa¤lad›¤› hizmetlere eriflimi temin etmek üzere, ayn› veya farkl›

organizasyon taraf›ndan kullan›lan telekomünikasyon flebekeleri aras›ndaki fiziksel ve mant›ksal bir ba¤lant›.

Hizmetler dahil olan taraflarca veya flebekeye giren di¤er taraflarca sa¤lanabilir. 

Ara ba¤lant› ara yüzü: ‹ki flebeke aras›nda diyalog tesis etmek suretiyle, ara ba¤lant›n›n uygulanmas›nda gerekli

olan tüm teknik özellikler. ‹lgili flebekeler aras›nda eriflilebilir olan fiziksel ara ba¤lant› düzenlemelerini, hizmetleri

ve ileri düzeyli ifllevleri, bu hizmetlere yönelik kontrol mekanizmas›n› ve bunlar›n faturaland›rma ve iflletme

düzenlemelerini tan›mlar. 

Ara ba¤lant› sözleflmesi: ‹ki iflletmeci aras›nda ara ba¤lant›n›n flart ve koflullar›n› belirlemek üzere müzakere

edilen ve imzalanan özel sözleflme. Genelde, önemli pazar gücü olan bir iflletmeci ile bir sözleflme akdedildi¤inde bu,

iflletmecinin standart ara ba¤lant› teklifine dayal› olarak gerçeklefltirilir. Bu teklif içerisinde hizmet yer almad›¤›

takdirde, yeni ara ba¤lant› koflullar› öne sürülür. 

Ara yüz: ‹ki telekomünikasyon birimi aras›nda ba¤lant› noktas›n› tan›mlayan teknik özellikler; örne¤in, iki

telekomünikasyon flebekesi aras›nda, ya da bir telekomünikasyon flebekesi ile müflteri cihaz› aras›nda. 

Arama kart›: Farkl› bir telefona ya da kredi kart› hesab›na faturaland›r›lmak üzere bir telefondan arama yap›lmas›n›

sa¤layan hizmet. 

Asgari hizmet: Kamu telekomünikasyon hizmetinin yasa ile tan›mlanan temel unsuru. Telefon hizmetinin makul bir

ücret karfl›l›¤›nda herkese sa¤lanmas›n›, acil ça¤r›lar›n ücretsiz verilmesini, bilgi hizmeti ile telefon rehberinin bas›m

halinde ve elektronik olarak teminini ve kamu telefon kulübelerinin kamu alanlar›nda oluflturulmas›n› içerir. Ayn›

zamanda özel teknik koflullar› ile engelli ve düflük gelirli kullan›c›lar için ücretleri belirler. 

Asimetrik Say›sal Abone Hatt› - ADSL: Eriflim flebekelerinin, özellikle geleneksel telefon eriflim flebekesine ait

abone hatt›n›n performans›n› güçlendirmek için tasarlanm›fl bir xDSL teknolojisi. ‹ki modem kullan›lmaktad›r, veri

h›z›n› 70 kez artt›rmak için biri müflterinin bulundu¤u yere, di¤eri ise ana da¤›t›m hatt›ndan önce abone hatt›na

yerlefltirilir. ADSL ses, gönderilen veri (kullan›c›dan flebekeye) ve büyük çapta al›nan veri (flebekeden kullan›c›ya)

aktar›m› sa¤lamak üzere bir hat dalland›r›c› kullan›r. Hatt›n her iki ucunda filtreleme, parazitleri engelleyerek, kabul

edilebilir bir ses kalitesi temin eder. ADSL teknolojisi, veriler mesafeler aras›nda kayboldu¤undan dolay›, özellikle

yerel döngü için çok uygundur. Nispeten daha ucuz oldu¤undan yüksek h›zl› ‹nternet eriflimi sa¤layan kablolu a¤lar

için daha çok talep edilen bir alternatiftir. 

Avrupa Posta ve Telekomünikasyon ‹dareleri Konferans› - CEPT: Pek çok Avrupa ülkesinin üyesi oldu¤u

bölgesel düzenleyici telekomünikasyon organizasyonu. Düzenleme ve teknik iflbirli¤i gibi çal›flmalarda (özellikle

frekans konular›nda) yer almaktad›r. 

Avrupa Radyokomünikasyon Komitesi - ERC: Avrupa Posta ve Telekomünikasyon ‹dareleri Konferans›na (CEPT)

cevap veren, radyokomünikasyon konular›nda düzenleyici iflbirli¤inden sorumlu organizasyon. Merkez bürosu Avrupa

Radyokomünikasyon Ofisidir (ERO). 

Avrupa Say›sal Kablosuz Telefon Sistemi - DECT: Mobil veya sabit telefon iflletmecili¤inde (telsiz yerel döngü)

Avrupa say›sal radyo transmisyon standard›. 



Avrupa Telekomünikasyon Standartlar› Kuruluflu - ETSI: CEPT için telekomünikasyon standartlar›n›n

oluflturulmas›n› amaçlayan Avrupa Komisyonu taraf›ndan kurulmufl örgüt. 

Avrupa Telekomünikasyon fiebekesi ‹flletmecileri Birli¤i - ETNO: ‹flletmeciler aras›ndaki iflbirli¤ini teflvik

etmek amac›yla kurulmufl birlik. 

Avrupa Telekomünikasyon Düzenlemeleri Komitesi - ECTRA: CEPT’in telekomünikasyon ifllerinden sorumlu

komitesidir.Komitenin büro hizmetleri, Avrupa Telekomünikasyon Ofisi taraf›ndan yap›l›r. 

Bant geniflli¤i: Bilginin aktar›labilece¤i h›z› ifade eden telekomünikasyon sisteminin fiziksel özelli¤i. Analog

sistemlerde, saniyelik devirlerle (Hertz) ve say›sal sistemlerde saniyede ikili bitler (Bit/saniye) ile ölçülür.  

Basic X.25: Eriflim devrinin abonenin bulundu¤u konumdaki a¤a kal›c› ya da sürekli bir link yapt›¤› X.25 kamu

anahtarl› a¤a eriflim sa¤layan 3. derece paket veri iletiflim servisi. 

Baz ‹stasyonu - BS: Mobil telefonlar ile sürekli haberleflen, radyo arabirimini kontrol eden birimdir.

Baz ‹stasyonu Kontrolörü - BSC: Radyo kanal› tahsis etmeye, hücre data bilgilerini toplamaya yarayan sistemdir.

Radyo dalgalar› ile ilgili tüm fonksiyonlara kumanda eder. Ba¤l› bulundu¤u santral taraf›ndan kontrol edilir.

Birörnek Kaynak Konumlay›c› (URL): World Wide Web’in (WWW) bir parças› olan herhangi bir internet sitesine

ait adres ya da alan ad›n› vermenin standart yolu. URL hem uygulama protokolünü hem de internet adresini ifade

eder, örne¤in, http://itu.int. 

Bit ("‹kili Say›"): Bit elektronik, say›sal verilerin öncelikli birimidir. "1" ya da "0"  olarak baz-2, ikili dili fleklinde

yaz›l›r.

BT: Bilgi Teknolojisi (IT)

Büyük Bant: Genifl band›n tam kapasitesi olmaks›z›n, ara bir bant geniflli¤i. 

Byte (8 bit): (1) Tek bir karakteri temsil eden bitler toplam›. Bir byte 8 bitten oluflur. (2) Bir birim olarak üzerinde

çal›fl›lan bir bit dizisi ve tekrarlama ya da çerçeveleme tekniklerinden ba¤›ms›z büyüklük. 

Cep telefonu - MS: Baz istasyonlar› arac›l›¤›yla haberleflmeyi sa¤layan düflük güçlü RF vericilerdir.

Çerçeve aktar›c› hizmeti: Yerel Alan A¤lar›nda (LAN) araba¤lant› ve X.25 hizmeti sa¤layanlarla k›yasland›¤›nda

(2Mbit/s'ye kadar) yüksek h›z üzerinden sunucu bilgisayarlara eriflim sa¤layan bir paket anahtarlama veri hizmeti

(paket hizmetine bak›n›z). 

Çevrimiçi: Kullan›c›n›n bir da¤›t›m a¤› sayesinde do¤rudan bir sunucuya ba¤land›¤› ve bu sayede herhangi bir

zamanda bu sunucu ile etkileflime girebilece¤i yer. Örne¤in, düzenli olarak güncellefltirilen bir veri seçti¤inde

kullan›c›ya eriflim sa¤layan çevrimiçi veritaban›.

Çok Küçük Çapl› Terminal - VSAT: Düflük veya orta h›zl› veri iletimi aç›s›ndan dar k›s›ml› bir uydu kapasitesi ve

küçük çapl› al›c› ve verici kullanan uydu telekomünikasyon hizmetleri. 

Çok Yüksek Data H›z› - VDSL: Say›sal Abone Hatt› - DSL hizmet ailesinden biri. Nispeten k›sa mesafeler

üzerinden çok yüksek data h›z› temin eder (300 metre uzunlu¤unda bir hat üzerinden 55Mbit/s'ye kadar). 

De¤iflim Noktas›: IP paketlerinin ISP’ler aras›nda de¤iflti¤i a¤ içerisinde yer alan noktalar. 

Devre Anahtarlama: Arayan ve aranan taraf aras›nda devre ba¤lant›s› kurulan telefon görüflmesinin idaresinin

temeli. Bu ba¤lant›, herhangi bir veri (ses, veri, görüntü veya video) ak›fl› olmasa bile görüflme süresince aç›k kal›r.

Alternatif yöntem paket anahtarlamad›r.



Devre Anahtarl› Ba¤lant›: Serbest b›rak›lana kadar ba¤lant›n›n tek yetkili kullan›m›n› sa¤lamak üzere bir veya iki

istasyon aras›nda istek üzerine kurulan geçici bir ba¤lant›. 

E-posta Ba¤lant› Noktas› (PoPs): E-posta ba¤lant› noktas›, kullan›c›lara belirli bir telefon numaras› yoluyla

internete eriflim sa¤layan bir yöntemdir. Ba¤lant› noktas› numaras› ne kadar büyük olursa, kullan›c›lar›n da yerel

telefon ça¤r›s› kullanarak ba¤lanma olas›l›¤› o kadar artar. 

Eflzamanl› Say›sal Hiyerarfli - SDH: Verici ve al›c› uçlarda nispeten daha kolay bir modülasyon ve demodülasyon

sa¤layarak verilerin zaman içinde efl zamanl› hale getirilen konteyner içerisinde sakland›¤› say›sal teknikler kullanan

bir tür telefon iflletmecili¤i yöntemi. Bu teknik yüksek kapasiteli ses devrelerinin uzun mesafelere tafl›nmas›nda

kullan›l›r. 

Eflzamans›z Aktar›m Modu - ATM: Say›sal verilerin yüksek h›zda iletilmesini sa¤lamak üzere, hücre aktar›c›

aktar›m yöntemini, di¤er bir deyiflle, sabit boyutlu hücreleri, kullanan bir paket anahtarlama tekni¤i. ATM ultra h›zl›

aktar›m sa¤laman›n yan› s›ra özellikle yüksek h›zl› çok hizmetli a¤lar için daha uygun olmas›n› temin ederek hat

kapasitesini güçlendirir. Çekirdek a¤ performans›n› gelifltirmek ve a¤ kaynaklar›n› azami seviyeye ç›karmak suretiyle,

yüksek hizmet kalitesini sürdürürken a¤›r trafik ak›fl›n› destekler. 

E-Ticaret: Çevrimiçi sat›n alma ya da çevrimiçi al›flverifl eylemi. Ayn› zamanda, üretimden sevkiyata kadar her

aflamada ticari al›flveriflin h›zland›r›lmas› ve daha etkin hale getirilmesinde kullan›lan bir teknolojidir. 

Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi - UMTS: Geliflmifl yelpazede çok ortaml› hizmetler sa¤layacak olan

üçüncü nesil mobil iletiflim sistemi (örne¤in video, yüksek h›zda internet eriflimi). 

Genel Paket Radyo Servisi - GPRS: GSM ana flebekesine paket veri transmisyonunu getiren bir iyilefltirme.

Eriflilebilen radyo spektrumunun çok etkin flekilde kullan›m›n› sa¤layarak abonelere eriflimlerinde standart bir

ba¤lant›dan çok daha fazla bant geniflli¤i sa¤lar. 

Genifl Alan A¤lar› - WANS: Bir grup bilgisayar›n uzun bir mesafe üzerinden ara ba¤lant›s›n› ve birbiri ile iletiflim

kurmas›n› sa¤layan a¤. 

Genifl bant: Televizyon görüntüsü gibi, büyük çapta bilgi tafl›nmas›n› sa¤layan bir hizmet ya da ba¤lant›. Genelde

bant geniflli¤i > 2Mbit/s olarak tan›mlan›r.

HTML: Yard›ml› Metin Biçimleme Dili

Hücre: Santraller ve linkler arac›l›¤›yla haberleflmeyi sa¤layan baz istasyonu kapsama alan›d›r.

ICT: Bilgi ve ‹letiflim Teknolojisi

‹kinci Nesil - 2G: 2G 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz veya 1805-1880 MHz bantlar› içindeki

spektrumu ifade etmektedir. 

‹letim Kontrol Protokolü/‹nternet Protokolü (TCP/IP): ‹nterneti tan›mlayan ve bilginin bir a¤dan baflka bir a¤a

iletilmesini sa¤layan protokoller tak›m›.

‹nternet: TCP/IP protokolünü kullanarak tek bir sanal a¤ gibi çal›flan dünyan›n dört bir yan›nda kurulmufl olan a¤lar

ve gateway’lerin toplam›na verilen ad.

‹nternet Omurgas›: Önemli geçitler oluflturan ve internet içerisindeki toplam trafi¤i tafl›yan yüksek h›zl›, yüksek

kapasiteli hatlar ya da ba¤lant› serileri. 

‹nternet Protokolü: ‹nternet hizmeti veren a¤larda kullan›lan, bir sistem ucundan di¤erine mesaj›n tafl›d›¤› adres

bilgisine ba¤l› olarak data paketlerinin iletilmesini sa¤layan telekomünikasyon protokolü. Transmisyon Kontrol



Protokolü, kaynak ve var›lacak nokta aras›nda onay sa¤layarak güvenilir ak›fl ulafl›m› temin etmek için IP ile birlikte

kullan›l›r, bu nedenle iki protokol genelde birlikte an›l›r (TCP/IP). 

Internet Protokolü üzerinden Ses Aktar›m› - VoIP: Internet Protokolü (IP) teknolojisi kullan›larak ses trafik

aktar›m›na iliflkin genel ad. VoIP trafi¤i özel olarak idare edilen bir a¤ veya kamu ‹nterneti (internet telefon

sunuculu¤una bak›n›z) ya da her ikisinin kombinasyonu üzerinden tafl›nabilir. Baz› organizasyonlar "IP telefon

iflletmeci¤i" terimini "VoIP"yerine kullanmaktad›r. 

‹nternet Servis Sa¤lay›c› (ISP): ISP’ler son kullan›c›lara ve di¤er ISP’lere internete eriflim sa¤lar. ISP’ler ayr›ca

kendi mülkiyetlerini ve eriflimlerini e-posta gibi çevrimiçi hizmetlere sunabilirler. 

‹nternet Telefon Sunuculu¤u: Sesin internet üzerinden aktar›m›. Bu terim öncelikle, özel ve yönetimli a¤lar

üzerinden de¤il, kamusal internet üzerinden tafl›nan ses için kullan›lmaktad›r (bak›n›z VoIP).

Intranet: Internet Protokolü kullanan, iç veri al›flverifli için sakl› tutulan birleflik bir a¤. Yard›ml› Metin Biçimleme Dili

(HTML) kullan›c›n›n ekrandaki sayfalar aras›nda (web sitesinde oldu¤u gibi) gezinti yapmas›n› temin etmek için sayfa

linki kullanarak kullan›m› kolay verilerin sunumunu yapar. 

IP numaralar›: Bir IP numaras› (ayr›ca internet adres numaras› olarak da an›l›r) internetteki ana makinelerin ya da

di¤er ak›ll› cihazlar›n adresleridir. ‹nternete ba¤l› tüm sunucular ve kullan›c›lar›n birer IP numaras› bulunmaktad›r. 

IP Telefon Sunuculu¤u: Sesin ‹nternet Protokol A¤lar› üzerinden aktar›m›na iliflkin genel bir terim.

‹SS: ‹nternet Servis Sa¤lay›c› (ISP)

Kablo hatt› a¤›: Metal kablolar›n veya fiber optiklerin iletim arac› olarak kullan›ld›¤› a¤.

Kamu Anahtarlamal› Telefon fiebekesi - PSTN: Kablolu telefon flebekesi.

Kiral›k hat: Teknik bir aç›dan bak›ld›¤›nda, (geçici olan anahtarl› bir linke göre) bir veya daha çok k›s›ml› kamu

a¤›ndan oluflan, kullan›c›ya münhas›ran sakl› tutulan, kal›c› bir linktir. ‹dari aç›dan bak›ld›¤›nda ise, ayn› zamanda

atanm›fl hat olarak da bilinen kiral›k bir hatt›r. Posta ve telekomünikasyon yasas›nda flu flekilde belirlenmifltir: Kamu

a¤›n›n belirli terminal noktalar› aras›nda aktar›m kapasitesinin teminine iliflkin kamu iflletmecisi ile kullan›c›

aras›ndaki sözleflme. Kullan›c› anahtar konusunda herhangi bir yetkiye haiz de¤ildir. Bu türden bir hizmet birleflik a¤

kullanan iflletmeler taraf›ndan ve ayn› zamanda kendi altyap›lar› olmayan veya kapasitelerini yükseltmek isteyen

telekomünikasyon hizmetleri sa¤lay›c›lar› taraf›ndan kullan›lmaktad›r. 

Mobil ‹letiflim için Küresel Sistem - GSM: Bafllang›çta s›n›rlar aras› roaming’i desteklemek üzere dijital hücresel

telefon flebekeleri için tüm Avrupa’da geçerli olacak bir standart olarak tan›mlanm›fl olan GSM, bugün dünyan›n ana

dijital mobil standard›d›r. TDMA hava arayüzünü kullan›r. 900 MHz, 1800 MHz ve 1900 MHz frekans bantlar›nda

uygulanmaktad›r.

Ortak eksenli: Genellikle televizyon görüntülerinin tafl›nmas›nda kullan›lan bir tür kablo. Paket Anahtarlama:

Gerekti¤i üzere, bir santral taraf›ndan, kullan›c› paket verilerinin kullan›lmas›, yönlendirilmesi, denetlenmesi ve

kontrolü ifllevi.

PIN: Kiflisel kimlik numaras›.

Portal: Henüz geliflmekte olan bir kavram olmas›na karfl›n, portal terimi genel olarak bafllang›ç noktas›na ya da

kullan›c›lar›n e-posta, forum, arama motoru ve al›flverifl siteleri gibi genifl yelpazede kaynak ve hizmetlere eriflim

temin ederek Web’de dolaflmas›n› sa¤layan bir a¤ geçidine göndermede bulunur. 

PRI: Öncelikli h›z arayüzü. 



Protokol: Özellikle bir a¤ üzerinden, verilerin ne flekilde aktar›laca¤›n› tan›mlayan resmi kurallar ve özellikler

toplam›. 

Radyo Spektrumu: Örne¤in radyo, kara televizyonu ve uydu televizyonu yay›n› için kullan›lan dalga boyu aral›¤›. 12

GHz'nin üzerinde herhangi bir yay›n olmamas›na ra¤men kullan›labilir dalga boyu aral›¤› yaklafl›k 100 KHz ile 400

GHz'dir. 

Router (Yönlendirici): Gelen paketleri alan ve var›fl adreslerini dahili yönlendirme tablolar› ile karfl›laflt›ran ve

yönlendirme politikalar›na ba¤l› olarak, paketleri uygun ara yüze gönderen uzman bilgisayarlar. Bu süreç, paketler

amaçlanan var›fl noktalar›na varana kadar pek çok kez tekrar edilebilir. 

Sanal Atanm›fl A¤ - VPN: Bunlar binalar aras›nda atanm›fl kiral›k hatlar varm›fl gibi telefon konuflmas› veya veri

için binalar aras› ba¤lant›lar gerçeklefltirmek üzere bir flirket ya da özel grup taraf›ndan kullan›l›r. Kullan›lan ekipman

kamu telekomünikasyon operatörlerinin bulundu¤u yerler içerisine yerlefltirilir ve kamu a¤›n›n bütünleflik bir

parças›n› teflkil eder, ancak özel bir a¤a izin vermek için kullan›lan yaz›l›mla ayr›l›r. 

Say›sal Abone Hatt› - DSL: Genel olarak DSL veya xDSL olarak ifade edilen, normal bir telefon hatt›n› yüksek h›zl›

bir say›sal hatta dönüfltürme yetene¤ine sahip bir teknoloji ailesi. Bunlar aras›nda ASDL (Asimetrik DSL), SDSL

(Simetrik DSL), HDSL (Yüksek data h›zl› DSL) ve VDSL (Çok yüksek data h›zl› DSL) bulunmaktad›r. DSL olanakl› hatlar

h›zl› ‹nternet eriflimi ve iste¤e ba¤l› olarak video ya da TV gibi hizmetlere destek verebilmektedir. 

Say›sal teknoloji: Her türden bilginin a¤ üzerinden say›sal formda aktar›lmas›n› sa¤lar. Analog sistemlere göre

daha h›zl›d›r. 

Sesli posta: Farkl› yerlerden eriflilebilecek olan sesli mesaj b›rakma olana¤›. 

Sesli telefon iflletmecili¤i servisi: Kamu anahtarl› a¤› ya da a¤lar› yoluyla gerçek zamanl› konuflman›n do¤rudan

aktar›lmas›n›n ticari olarak sa¤lanmas› için kamu aç›s›ndan eriflilebilir bir sistem. Bu sayede her kullan›c› sabit

noktadaki a¤a ba¤l› bilgisayar› sabit noktadaki a¤a ba¤l› bir baflka bilgisayar kullan›c›s› ile iletiflim kurmak için

kullanabilir. 

SIM: Abone Tan›mlama Modülü

Simetrik Say›sal Abone Hatt› - SDSL: DSL hizmetleri ailesinin bir üyesi. ADSL'nin aksine, hem al›rken hem de

gönderirken 2Mbit/s'lik ayn› veri h›z›n› temin eder. Mesken kullan›c›larla k›yasland›¤›nda iflletmeler için daha

uygundur. 

Sinyalleflme: Bir telekomünikasyon a¤›nda, sinyalleflme ça¤r› yönlendirme için gerekli iç flebeke verilerinin

al›flveriflini destekler. Bir yol a¤› üzerindeki yol iflaretleri ile k›yaslanabilir. Faturaland›rma ya da ça¤r› hatt›

tan›mlama aç›s›ndan kullan›c›n›n tan›mlanmas› için gerekli olan bilgiyi içerir. Ça¤r›lar› abonelere tafl›yan flebeke

taraf›ndan gerçeklefltirildi¤inde santrale entegre olur. Semafor a¤› denilen ayr› bir flebeke ile de gerçekleflebilir. 

‹flaretleflme Sistemi No 7: Kamu santralleri aras›nda ça¤r› ve devre kontrol sinyalleri tafl›mak üzere kullan›lan

ortak kanal iflaretleflme sistemi. Genelde CCITT No 7 ya da C7 iflaretleflme sistemi olarak tan›mlan›r. 

Sistem: Al›flveriflin gerçeklefltirilmesinde olanak ve düzenlemeler sa¤layan bilgisayarlar ve ba¤l› yaz›l›mlar ve

yaz›l›m ara yüzleri. 

Son kullan›c›: ‹nternet yoluyla tafl›nan bilgiyi yaratan veya bu bilginin nihai al›c›s› olan birey ya da organizasyon

(di¤er bir deyiflle, müflteri). 

Sunucu: (1) Talep veya sorulara cevaben saklanan bilgileri gönderen a¤ üzerindeki ana makine. (2) Sunucu terimi



ayr›ca hizmet sunma ifllemini olas› k›lan yaz›l›m için de kullan›l›r. 

Telekomünikasyon: Konuflma, müzik ve di¤er sesler ile, görsel imgeler veya sinyallerin elektrik, manyetik,

elektromanyetik, elektro kimyasal, veya elektro mekanik araçlar sayesinde tafl›nmas›. 

Telekomünikasyon a¤›: Sinyallerin tan›mlanan terminal noktalar aras›nda kablo, radyo, optik veya di¤er

elektromanyetik araçlar yoluyla tafl›nmas›na izin veren iletim sistemleri ve gerekti¤inde, anahtarlama ekipmanlar›

ile di¤er kaynaklar. 

Telekomünikasyon Tesis Sa¤lay›c›s›: Sat›fl ya da kiralama aç›s›ndan temel iletim kapasitesi temin eden ve bu

kapasiteyi ya hizmet sunmak için kullanan ya da baflkalar›na hizmet sunmak üzere sunan kurulufl. 

Telsiz yerel döngü: Altyap›n›n genifllemesinde büyük esneklik sa¤layarak, geleneksel bak›r tellerin telsiz a¤

teknolojisiyle yer de¤ifltirdi¤i yerel döngü a¤›. 

TETRA: Karasal trunk radyo sistemi.

Tümleflik Hizmetler Say›sal fiebekesi - ISDN: Görüntü, ses ve metin verilerini efl zamanl› olarak tafl›ma

yetene¤ine sahip dijital telekomünikasyon a¤›. 

Ulusal Numaraland›rma Plan›: Numaralar›n yeniden tahsisine iliflkin bir plan. 

Uluslararas› Mobil Telekomünikasyon 2000 - IMT-2000: Küresel telekomünikasyon altyap›s›na hem uydu hem

de karasal sistemlerle radyo eriflimi sa¤layarak, özel ve kamu flebekelerindeki sabit ve mobil kullan›c›lara hizmet

verecek bir servis için oluflturulan ITU inisiyatifi. 

Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i - ITU: Her türlü telekomünikasyona ba¤l› düzenleme, standart belirleme

ve gelifltirmeden sorumlu Birleflmifl Milletler bünyesindeki uzman kurulufl.

Üçüncü Nesil - 3G: Konuyla ba¤lant›l› olarak, 1900-1980 MHz, 2110-2170 MHz aral›¤›ndaki spektrum

anlam›ndad›r. 

VANS: Katma De¤erli A¤ Hizmetleri

VAS: Katma De¤erli Hizmetler

WAP: Telsiz Uygulama Protokolü

Web sitesi/sayfas›: Bir web sitesi (ayn› zamanda internet sitesi olarak da bilinmektedir) genelde bir alan ad›

yoluyla eriflilebilen tüm HTML dosyalar›n›n toplam› anlam›na gelmektedir. Bir web sitesi çerçevesinde, web sayfas›,

World Wide Web’de bir browser ile görüntüleniyorsa, birkaç ekran boyutu uzunlu¤unda olabilen tek bir HTML

dosyas› anlam›na gelmektedir. Bir "ana sayfa" herhangi bir organizasyona ait URL’nin kökünde yer alan web

sayfas›d›r. 

World Wide Web (WWW): (1) Teknik aç›dan, birlikte kar›flan metin, grafik ve ses dosyalar›na izin veren sunucular

olan hiper metin sunucular› (HTTP sunucular›) anlam›na gelmektedir. (2) Nadiren, eriflilebilen tüm kaynak türleri

anlam›na gelmekte olup bunlar›n aras›nda: HTTP; Gopher; FTP; Telnet; USENET ve WAIS gelmektedir. 

X.25 Servisi: Çerçeve Aktar›c›n›n sa¤lad›¤› h›zlar›n alt›nda çal›flan genifl çapta eriflilebilir, düflük h›zl›, paket

anahtarl› veri hizmeti (paket hizmetine bak›n›z). 

Yerel Çok Noktal› Da¤›t›m Servisi - LMDS: Ses, video ve veri aktar›m›nda k›sa dalga sinyalleri kullanarak yüksek

h›zda aktar›m sa¤layan ve böylelikle telefon hizmetine, Internete ve televizyon programlar›na eriflim olana¤› sunan

teknoloji. Bu aktar›m türü özellikle kablo a¤› olmayan nüfusu az bölgeler için çok uygundur. Ancak, radyo dalgas›n›n



yay›lmas›na müdahale eden bir taraftan hava muhalefeti (ya¤mur) ve di¤er taraftan gölgeli alanlar (binalar, yaprakl›

a¤açlar, tepeler) dolay›s›yla sinyalin zay›flamas› gibi teknik engeller geliflimini önlemektedir. 

Yerel döngü: Kullan›c›n›n bulundu¤u yer ile yerel santral aras›ndaki eriflim a¤›.  

Yerel Döngü Açma - LLU: LLU, AB taraf›ndan Aral›k 2000'de zorunlu k›l›nm›flt›r. Önemli piyasa gücü olan

operatörlerin kendi yerel a¤lar›n› (di¤er bir deyiflle kullan›c›n›n bulundu¤u yerden yerel telefon santraline kadar

çal›flan telefon hatlar›n›) di¤er telekomünikasyon flirketlerine açmalar›n› gerekli k›lar. 

Yerel Döngüde Radyo: Bak›r kablo veya fiber optik kullan›lan "kablolu" bir ba¤lant› sa¤lamak yerine, ev veya

kullan›c›n›n bulundu¤u yerden yerel santrale, sabit bir radyo linki arac›l›¤›yla kamu a¤›na kullan›c› ba¤lant›s›

sa¤layan teknik bir yaklafl›m. 

Yönetmelik: Telekomünikasyon sektöründe, yönetmelik yetkili kurumca, kanun taraf›ndan öne sürüldü¤ü üzere,

telekomünikasyon faaliyetlerinin serbest olarak yerine getirilmesini sa¤layan tüm yasal, ekonomik ve teknik

hükümlerin icras› olarak tan›mlanabilir.

Zaman Bölümlü Çoklu Eriflim - TDMA: Mevcut GSM, TDMA (ANSI-136) ve PDC hava arayüzlerinde kullan›lan bir

teknik.
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