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1.1. Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği
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1.1 ADI

: Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği

KONU

: 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu gereğince Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin
çıkarılması.

AMAÇ

: Kullanıcıların makul bir ücret karşılığında telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyapısından azami ölçüde yararlanmasını
sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi, telekomünikasyon sektöründe verimliliğin ve serbest rekabet ortamının
sağlanması ve uzun vadede kullanıcıların yararına olacak rekabetçi altyapılara yatırımların desteklenmesi için şebekelerarası
erişim ve arabağlantıya ilişkin usûl ve esasların belirlenmesi ve ülkemizde rekabetçi bir telekomünikasyon piyasası
oluşmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır.

KAPSAM

: Telekomünikasyon şebekesi işletmecilerinin erişim ve arabağlantıya ilişkin hak ve yükümlülükleri ile söz konusu
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uygulanacak usûl ve esaslar.
MEVCUT DURUM
: Taslak Yönetmelik hazırlanmış olup, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmak üzere Kurumumuz internet sitesinde
yayımlanmıştır. Görüşler değerlendirilerek, Taslak Yönetmelik nihai hale getirilmesini müteakip yayınlanacaktır.
DEĞERLENDİRME : Söz konusu çalışmanın planlanan tarihte tamamlanacağı düşünülmektedir.
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1.2

ADI

: Standart Arabağlantı Referans Ücretlerinin Tespiti

KONU

: Arabağlantı ücretlerinin tespitinde tarafların referans olarak alabilecekleri ücretlerin tespit edilerek yayınlanması.

AMAÇ

: İşletmeciler açısından öngörülebilir ve güvenli bir sektör ortamının sağlanması.

KAPSAM

: İşletmecilerin maliyetleri dikkate alınarak, PSTN ve GSM şebekeleri için referans arabağlantı ücretlerinin tespit
edilmesi.

MEVCUT DURUM

: Standart arabağlantı referans ücretlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

DEĞERLENDİRME : Referans arabağlantı ücretlerinin tespit edilmesiyle sektörde belirlilik ve güvenin sağlanması temin edilecektir.
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1.3

ADI

: Tesis Paylaşımı ve Ortak Yerleşime İlişkin Düzenleme

KONU

: Bir işletmecinin tesislerini kamuya veya üçüncü şahıslara ait bir arazinin üzerine veya altına yerleştirme veya bu tür
kamu veya üçüncü kişi arazilerini kamu telekomünikasyon hizmeti ile ilgili olarak kullanma hakkına sahip olduğu
veya ilgili idarenin kamu yararı kararı uyarınca istimlak müessesesinden yararlandığı veya çevrenin korunması, kamu
sağlığı ve güvenliği, şehir ve bölge planlaması gerekleri gibi hallerin diğer işletmecileri alternatif çözümlerden mahrum
bıraktığı hallerde Kurum ilgili işletmeciye söz konusu tesisleri ve/veya araziyi makul bir bedel karşılığında diğer
işletmecilerle paylaşma yükümlülüğü getirilmesi.
: Ekonomik koşullar ve yasal mevzuat açısından Ülkemize en uygun olan Tesis Paylaşımı ve Ortak Yerleşime ilişkin
usul ve esasları ortaya koyan bir Yönetmeliğin çıkarılması amaçlanmaktadır.
: Tesis Paylaşımı ve Ortak Yerleşime ilişkin esas ve usulleri ortaya koyan bir Yönetmeliğin çıkarılması, dünyadaki ilgili
uygulamalar açısından tesis paylaşımı ve ortak yerleşimin faydalarını ve risklerini içeren bir araştırma yapılarak tesis
paylaşımının kurulması ve devamının sağlanmasına dair önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılması.

AMAÇ
KAPSAM

MEVCUT DURUM

: Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

DEĞERLENDİRME : Tesis paylaşımı ve ortak yerleşime ilişkin usül ve esasların Ülkemiz kaynaklarının en etkin şekilde kullanımının
sağlanması prensibi gözönünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.
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1.4

ADI

: Geçiş Hakkına İlişkin Düzenleme

KONU

: PSTN sektöründe serbestleşme döneminde pazara yeni girecek lisans sahiplerinin ve rekabete açık mobil pazarında
faaliyetlerini yürüten işletmecilerin hizmet sunumunda hizmetin gerektirdiği altyapı tesisini kurmasını kolaylaştıracak
düzenlemelerin yapılması.
AMAÇ
: Serbestleşme sonrası etkin rekabet şartlarının oluşturulabilmesi amacıyla işletmecilerin kamu veya özel mülkiyetteki
araziden geçiş hakkına ilişkin düzenlemelerin yapılması.
KAPSAM
: Lisans sahibi işletmenin şebeke ekipmanlarının (hizmetin gerektirdiği altyapı ve tesisin) inşa edilmesi, şebeke
devamlılığının sağlanabilmesi için kamu ve özel arazilere girilmesi ve kullanılmasını kapsayan geçiş hakkına ilişkin
usul ve esasları kapsayacaktır.
MEVCUT DURUM
: Konuya ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.
DEĞERLENDİRME : Geçiş hakkı konusunda düzenleme yapılmadan verilen altyapı lisanslarının piyasada rekabetin tam olarak oluşmasına
katkı sağlayamayacağı düşünülmektedir.
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1.5

ADI

: Yerel Ağın Paylaşıma Açılması

KONU

: Yerel Ağın Paylaşıma Açılmasının sektöre getireceği faydalar, rekabet açısından önemi, uygulama yöntemleri gibi
hususlarda detaylı araştırma ve düzenlemelerin yapılması.
AMAÇ
: Telekomünikasyon sektöründe rekabet ortamının oluşturularak kaynakların etkin ve verimli kullanılması, tüketiciye
hizmetlere erişimde alternatifler sunulması ve altyapıda darboğaz oluşturan kısımların sektörün gelişimine engel
olmasının önlenmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.
KAPSAM
: AB ülkeleri mevzuat ve uygulamalarının incelenmesi, sektör temsilcilerinin konuya ilişkin görüş ve önerilerinin karar
sürecinde dikkate alınması ve Türkiye için en uygun yöntem ve modelin geliştirilmesi hususundaki çalışmaları
kapsamaktadır.
MEVCUT DURUM
: Konuya ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.
DEĞERLENDİRME : Sektörün gelişimi, rekabet ve genel ekonomi açısından yerel ağın paylaşıma açılması önemli olduğundan Kurumumuz
öncelikleri arasında yer almaktadır.
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1.6

ADI

: Ulusal Numaralandırma Planı ve Numaralandırma Yönetmeliği

KONU

: Ulusal Numaralandırma Planı ve Numaralandırma Yönetmeliği’nin hazırlanması.

AMAÇ

: Halihazırda yürürlükte olan numaralandırma planının telekomünikasyon sektöründe tam serbestleşme ile piyasaya
yeni girecek muhtemel işletmeciler ve numara tahsisi gerektirecek yeni hizmetler de dikkate alınmak suretiyle gözden
geçirilmesi ve oluşturulacak plan dahilinde adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan kriterlere dayalı olarak numara kaynağının
etkin ve verimli bir şekilde yönetiminin sağlanması hedeflenmektedir.
KAPSAM
: Ulusal Numaralandırma Planı, ulusal anlamlı numaranın yapılanması, bölümleri ve ilgili olduğu hizmet kategorilerini
kapsayacaktır. Numaralandırma Yönetmeliği ise söz konusu plan dahilinde numara tahsisi ve kullanımına ilişkin usul
ve esaslar ile numara kullanımının denetlenmesi ve uygulanacak cezai müeyyideleri kapsayacaktır.
MEVCUT DURUM
: Halihazırda Türk Telekom tarafından 1993 yılında geliştirilen numaralandırma planı kullanılmaktadır. Ulusal
Numaralandırma Planının gözden geçirilmesi ve bu kapsamda Numaralandırma Yönetmeliği hazırlık çalışmaları
başlatılmıştır.
DEĞERLENDİRME : Yapılan çalışmaların 2003 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
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1.7

ADI

: Tüketici Hakları ile İlgili Düzenleme

KONU

: Muhtelif hususlarda Tüketici Haklarının düzenlenmesine yönelik Yönetmelik çalışması.

AMAÇ

: Telekomünikasyon sektöründeki tüketici memnuniyetinin azami şekilde sağlanması için işletmecilere karşı tüketici
haklarının korunması.
: Engelli ve belirli bir yaşın üzerinde olan vatandaşların telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanabilmeleri için
abonelik gibi çeşitli işlemlerde birtakım faktörlere dikkat edilmesi ve birtakım kolaylıkların getirilmesi; tüketici
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve menfaatlerinin korunması amacıyla telekomünikasyon sektörüne özgü özellikler göz
önüne alınarak Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu olarak tüketicileri korumaya yönelik düzenlemelerin
yapılmasını kapsayacaktır.
: Uluslararası boyutta tüketici hakları ile ilgili düzenlemeler incelenmekte ve bu konuda yapılması gereken
düzenlemeler tespit edilmektedir.

KAPSAM

MEVCUT DURUM

DEĞERLENDİRME : Bu konudaki çalışmalara 2003 yılında devam edilecektir.
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1.8

ADI

: Tip Abonelik Sözleşmelerine İlişkin Düzenleme

KONU

: Tip Abonelik Sözleşmelerini düzenleme çalışmaları ve mevzuata uygunluğunun incelenmesi.

AMAÇ

: Sektörde faaliyette bulunan işletmecilerin abonelik sözleşmeleri kapsamında tüketicilere sunacakları veya sundukları
hizmetin mevzuata ve Kurum düzenlemelerine uygunluğunun sağlanması ve tüketici menfaatinin korunması
amaçlanmaktadır.
: İşletmecilerinin abonelerle imzaladığı abonelik sözleşmeleri Bakanlık tarafından onaylanmış ancak bundan sonra
işletmecilerin yapmak istedikleri değişiklerin mevzuata ve tüketici haklarına uygunluk kapsamında düzenlenmesi ile
işletmecilerin aboneleri ile arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenleyen sözleşmelerde yeknesaklığı sağlamak ve
tüketici menfaatlerinin korunması amacı ile Tip Abonelik Sözleşmesinde bulunması gereken hususlara ilişkin bir
düzenleme yapılması gerekmektedir.

KAPSAM

MEVCUT DURUM
: Konu hakkında çalışmalar devam etmektedir.
DEĞERLENDİRME : Abonelik sözleşmeleri işletmeci ile abone arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemektedir. Bu sözleşmelerin aboneler
tarafından iyi bilinmemesi veya abonelerin değişiklik yapmasının mümkün olmaması nedeni ile birtakım ihtilaflara
neden olmaktadır. Bu nedenle sözleşmelerin Kurum tarafından gözden geçirilmesi ve tip abonelik sözleşmesinde yer
alacak hususlara ilişkin bir düzenleme yapılması önem taşımaktadır.
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1.9

ADI

: Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

KONU

: Özel hayatın gizliliğine ilişkin temel hakların korunması amacıyla genel nitelikli olarak hazırlanan 95/46/EC sayılı AB
Direktifi ve mezkur Direktifte öngörülen güvencelerin, telekomünikasyon sektöründe tam ve etkin bir biçimde
uygulamaya konulması amacıyla yayımlanan 97/66/EC ve 2002/58/EC sayılı AB Direktifleri esas alınarak Kurum
görev ve yetki alanına giren hususlarda düzenleme yapılması.
AMAÇ
: İşletmecilerin faturalandırma işlemleri için kullanıcılar hakkında tuttukları her türlü kişisel bilgi ile arama trafiğine
yönelik verilerin, saklanma sürelerinin ve kimlere hangi şartlarda açıklanacağına ait esasların belirlenmesi,
haberleşmenin güvenli ve gizli bir biçimde sağlanabilmesi için altyapı ve işletmecilik konularında alınması gereken
önlemlerin tespit edilmesi.
KAPSAM
: Kullanıcıların telefon ya da veri iletimi şeklindeki haberleşme bilgilerinin mahremiyeti ile rehber basım ve dağıtım
esaslarının belirlenmesi; kullanıcıların, rehberde yer alacak bilgilerinin muhteviyatı, arayan taraf ve aranan taraf
kimliklerinin açıklanması veya gizlenmesi ile ilgili kural ve hakların tanımlanarak, Anayasa ile güvenceye alınmış
bulunan haberleşme gizliliğinin sağlanması ile ilgili yönetmeliğin hazırlanması.
MEVCUT DURUM
: Adalet Bakanlığı, 95/46/EC sayılı AB Direktifi doğrultusunda halen bir Kanun taslağı hazırlamaktadır. Kurum
tarafından da konuya ilişkin olarak bir Yönetmelik çalışması başlatılmıştır.
DEĞERLENDİRME : Avrupa Birliği’ne mevzuat uyumunun ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan haberleşmenin gizliliğinin
telekomünikasyon sektöründe tam olarak gerçekleşmesi amacıyla gerekli düzenlemeler oluşturulan bir Çalışma Grubu
marifetiyle 2003 yılı Kasım ayı sonuna kadar bitirilecektir.
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1.10

ADI

: Telsiz imalatı ve ithalatı yapan firmalar hakkındaki 02.08.1994 tarih ve 22009 sayılı Tebliğ Değişikliği

KONU

: 02 Ağustos 1994 tarih ve 22009 sayılı Tebliğ Değişikliği.

AMAÇ

: Mevcut mevzuatlar çerçevesinde yetersiz kalan tebliğ ile ilgili gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılması.

KAPSAM

: Telsiz ve Telekomünikasyon terminal ekipmanlarının imalat ve ithalatına ilişkin, İthal, İmal, Satış ve Bakım-Onarım
Yetki Belgelerini de kapsayacak şekilde usul ve esasların düzenlenmesi.

MEVCUT DURUM

: Konuya ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

DEĞERLENDİRME : Çalışmaların 01 Kasım 2003 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
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1.11

ADI

: Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik

KONU

: Onaylanmış Kuruluşun sahip olması gereken kriterleri ve faaliyetleri ile ilgili uygulanacak usul ve esasları kapsayan
Yönetmelik.

AMAÇ

: Onaylanmış Kuruluşların çalışma usul ve esasları, taşıması gereken kriterler ve faaliyetleri ile ilgili uygulanacak usul ve
esasları belirlemek.

KAPSAM

: TTTE Yönetmeliği kapsamında bulunan ve piyasaya arz edilmesi hedeflenen ürünlerin Yönetmeliğe uygunluğunun
test edilmesi, muayene edilmesi veya belgelendirilmesi amacıyla faaliyette bulunacak Onaylanmış Kuruluşların
taşıması gereken kriterler ve faaliyetleri ile ilgili uygulanılacak usul ve esasların belirlenmesi.

MEVCUT DURUM

: Konuya ilişkin çalışmalar başlatılmış olup, Taslak Yönetmelik hazırlanmıştır.

DEĞERLENDİRME : Çalışmaların 01 Haziran 2003 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
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1.12

ADI
KONU

AMAÇ
KAPSAM
MEVCUT DURUM

: Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair Yönetmelik
: Piyasa gözetim ve denetimi faaliyetleri kapsamında idari ve teknik düzenlemelerin yapılması, piyasa gözetim ve
denetimine ilişkin yönetmeliğin hazırlanması, piyasa denetimine esas teşkil edecek denetim prosedürlerinin
hazırlanması, piyasa denetim grubunun teşkili ve denetime ilişkin eğitim hizmetlerinin alınması, piyasa denetim
grubu donanımlarının tespiti ve temininin sağlanması, piyasa gözetim prosedürlerinin belirlenmesi.
: Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği- TTTE kapsamında gözetim ve denetim
faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, gözetimle ilgili test prosedürlerinin hazırlanması.
: Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamındaki ve dışındaki cihazların piyasa
gözetimi ve denetiminin yapılması.
: İdari ve teknik düzenlemeler için araştırmalar devam etmektedir. Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin piyasa
gözetim ve denetimi uygulamaları incelenmektedir. Yönetmelik çalışmaları başlatılmış olup, Taslak Yönetmelik
hazırlanmıştır.

DEĞERLENDİRME : Çalışmaların 01 Eylül 2003 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
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1.13

ADI

: Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları-TTTE Yönetmeliği

KONU

: Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Yayımlanması.

AMAÇ

: TTTE Yönetmeliğinin amacı telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının sahip olması gereken asgari
güvenlik koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini teminen takip edilmesi
gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini, onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate
alınacak asgari kriterleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

: Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının
tasarımı, üretimi, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı ve denetimi ve ilgili faaliyetleri
kapsayan Taslak Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanması.

MEVCUT DURUM

: Taslak Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Ulaştırma Bakanlığına iletilmiştir.

DEĞERLENDİRME : Taslak Yönetmeliğin 01 Haziran 2003 tarihine kadar yayımlanması planlanmaktadır.
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1.14

ADI

: Radyo ve Televizyon Ulusal Frekans Planı

KONU

: Radyo ve Televizyon Ulusal Frekans planlarının yapılması.

AMAÇ

: Radyo ve Televizyon yayıncılık ihalelerinin yapılması amacıyla 4756 sayılı Kanun gereği Kurumumuzun Radyo ve
Televizyon Ulusal Frekans planlarını hazırlayarak Haberleşme Yüksek Kuruluna sunması gerekmektedir.
KAPSAM
: 4756 sayılı Kanun gereği Radyo ve Televizyon Ulusal Frekans planları hazırlanarak 20 Eylül 2002 tarihinde
HYK’ya sunulmuştur. Söz konusu Kanun doğrultusunda HYK’nın 21 Ekim 2002 tarih ve 2002/3 sayılı Kararı
gereğince Kurumumuz koordinatörlüğünde TRT ve RTÜK’ün talepleri doğrultusunda planların yeniden gözden
geçirilerek HYK’ya sunulması.
MEVCUT DURUM
: 10 Şubat 2003 tarihi itibariyle çalışmalar tamamlanmış olup hazırlanan plan, Haberleşme Yüksek Kurulu’na
gönderilmiştir.
DEĞERLENDİRME : Çalışmalar tamamlanmıştır.
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1.15

ADI
KONU

: Maliyet Modellerinin Hazırlanması
: Arabağlantı ve son kullanıcı ücretlerinin tespit edilmesine yönelik olarak PSTN ve GSM şebekeleri için maliyet
modellerinin geliştirilmesi.

AMAÇ

: Maliyet esaslı ücretlendirme ilkelerinin uygulanması için gerekli altyapının oluşturulması.

KAPSAM

: PSTN ve GSM işletmecilerinin maliyet yapılarının analiz edilerek çağrı başlatma, transit ve sonlandırma arabağlantı
ücretleri ile son kullanıcıya uygulanan ücretlerin tespit edilebilmesi için maliyet modellerinin oluşturulması.

MEVCUT DURUM

: Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

DEĞERLENDİRME : Söz konusu maliyet modellerinin geliştirilmesi için kapsamlı bir çalışmaya ve işletmecilerden alınacak doğru verilere
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden maliyet modellerinin hazırlanması uzun bir süreci gerektirmektedir.
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1.16

ADI

: Hesap Ayrımı

KONU

: Yasal yükümlü işletmeci ve etkin piyasa gücüne sahip işletmeciler için hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi
hususlarında belli standartların geliştirilmesi ve maliyet ve gelir dağıtımının nasıl yapılacağına ilişkin çalışmaların
yapılması.

AMAÇ

: Özellikle, makul arabağlantı ücretlerinin hesaplanması, kiralık hatların fiyatının tespit edilmesi, çapraz sübvansiyon
ve yıkıcı fiyatın tespiti ve işletmecilerin rekabete aykırı uygulamalarından vazgeçirilmesi gibi önemli konularda sağlıklı
kararların verilebilmesi için her bir hizmetin maliyetinin ve gelirlerinin ayrıntılı bir şekilde muhasebeleştirilmesi.

KAPSAM

: Hesap ayrımı kapsamının belirlenmesi, transfer fiyatlamasının ilkeleri, maliyetlerin dağıtımının nasıl yapılacağı, işletme
giderlerinin dağıtım kriterleri, sermaye maliyeti ve kullanılan sermayenin maliyetlerle ilişkisinin kurulması ve
kriterlerin belirlenmesi, gelirlerin her bir hizmetle ilişkisi ve ayrımı, söz konusu hususlara ilişkin raporlama
kriterlerinin belirlenmesi.

MEVCUT DURUM

: Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

DEĞERLENDİRME : Söz konusu çalışma gelecekte muhtemelen karşılaşılacak olan rekabet ihlali iddialarının tespit edilmesi açısından da
gerekli görülmektedir.
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1.17 ADI

: Hakim Konumda Bulunan veya Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ

KONU

: 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 29 uncu maddesi uyarınca Hakim Konum ve/veya Etkin Piyasa Gücü’ne sahip
işletmeci ve/veya işletmecilerin belirlenerek sektörel düzenlemelere tabi tutulmasını sağlamak.

AMAÇ

: Telekomünikasyon sektöründe etkin rekabetin sağlanması.

KAPSAM

: Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren birimlerin tam bir rekabet ortamı içerisinde çalışmalarını sağlamak ve bu
hususta teşvik edici tedbirleri almak, sektörde bir işletmecinin hakim durumda olup olmadığını tespit etmek üzere
düzenleyici işlemlere yönelik çalışmalar yapmak ve konuyla ilgili olarak Hakim Konum ve/veya Etkin Piyasa Gücü
kapsamında addedilebilecek işletmecilerin belirlenmesi.

MEVCUT DURUM
DEĞERLENDİRME

.
: Taslak tebliğ tamamlanmış olup, Kurumumuz internet sitesinde yayınlanmıştır. 03 Nisan 2003 tarihine kadar askıda
kalacak olan Taslak Tebliğ’e ilişkin sektör görüşleri değerlendirilecektir.
: Söz konusu çalışmanın planlanan tarihte tamamlanacağı düşünülmektedir.
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2. YETKİLENDİRME
2.1. Yetkilendirme Yönetmeliği
2.2. Ortak Kullanımlı Telsiz Sistemlerine İlişkin Yetkilendirme
2.3. İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletimi (VoIP) Hizmetine İlişkin Yetkilendirme
2.4. Kablo TV Hizmetlerine İlişkin Yetkilendirme
2.5. Sabit Telsiz Erişim (FWA) Sistemleri Hizmetine İlişkin Yetkilendirme
2.6. Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletim Hizmeti İşletmeciliğinin Yetkilendirilmesi
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2.1

ADI
KONU
AMAÇ

KAPSAM

: Yetkilendirme Yönetmeliği
: Yetkilendirme Yönetmeliği’nin Hazırlanması.
: Mevzuat; sektör ihtiyaçları, AB düzenlemeleri ve uluslararası uygulamalar göz önünde bulundurulmak suretiyle, Türk
telekomünikasyon sektörünün sağlıklı gelişimini, teknolojik yeniliklerin takip edilebilmesini ve etkin rekabet
ortamının sağlanmasını temin edecek hükümleri ihtiva eden bir Yetkilendirme Yönetmeliğinin hazırlanması
planlanmaktadır.
: 4673 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28 Mart 2003 tarihinde
Resmi Gazetede yayımlanan Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği, 4673 sayılı Kanunun 7nci maddesinde yer
alan hükümler doğrultusunda halen geçerli kabul edilmektedir. Bununla birlikte, söz konusu Yönetmeliğin değişen
mevzuat, değişen sektör ihtiyaçları ve AB müktesebatına uyum gereklilikleri doğrultusunda değiştirilme ihtiyacı
bulunmakta, ancak anılan Yönetmeliğin Ulaştırma Bakanlığı tarafından çıkartılmış olması nedeniyle maddelerinde
Kurum tarafından değişiklik yapılması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, Kurum tarafından yeni bir
Yetkilendirme Yönetmeliği hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Söz konusu Yetkilendirme Yönetmeliği’nde esas itibariyle, her bir yetkilendirme türüne yönelik olarak başvuru
yöntemleri, başvuruda bulunacak sermaye şirketlerinde aranacak şartlar, başvuru dosyasında yer alacak bilgi ve
belgeler, yetkilendirme ücretlerinin ödenmesi, ihaleler, yetki belgelerinin verilmesi, işletmecilerin hakları ve
yükümlülükleri ile müeyyideler konularına yönelik usul ve esaslar düzenlenecektir.

Yetkilendirme Yönetmeliği hazırlık çalışması yukarıda kapsamı verilen genel hükümleri ve halihazırda
yetkilendirilmekte olan hizmet türlerine ilişkin ekleri içerecek olup, yetkilendirilmesi planlanan her bir hizmet türüne
yönelik olarak hazırlanacak ve söz konusu hizmet türlerine ilişkin özel hükümleri ihtiva edecek yetkilendirme usul ve
esasları, bu çalışma ile koordineli olarak yürütülecek olan ayrı birer çalışma konusunu teşkil etmektedir.
MEVCUT DURUM
: Yetkilendirme Yönetmeliği taslağı hazırlanmış olup, taslakla ilgili Kurum içi birimlerden görüşler alınmıştır.
Halihazırda söz konusu görüşler değerlendirilmektedir.
DEĞERLENDİRME : Çalışmaların, hukuk danışmanlığı hizmeti ve sektörden görüş almak suretiyle yürütülmesi ve tamamlanması
planlanmaktadır.
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2.2

ADI

: Ortak Kullanımlı Telsiz Sistemleri Hizmetine İlişkin Yetkilendirme

KONU

: Sayısal ve analog ortak kullanımlı telsiz sistemleri işletmeciliği kapsamında sermaye şirketleri tarafından verilecek
hizmetlerin yetkilendirilmesi.
: Bu çalışma ile sayısal ve analog ortak kullanımlı telsiz sistemleri işletmeciliği yapan veya yapmak isteyen sermaye
şirketlerine lisans verilerek etkin rekabet ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.

AMAÇ
KAPSAM

: Çalışma kapsamında, bu hizmetlere ülkemizce tahsis edilecek frekans bandları, hizmetlerin hangi tür yetki belgesi ile
yetkilendirileceği , lisans bölgelerinin ve lisans sayılarının belirlenmesi ile işletmecilere verilecek hak ve
yükümlülüklerin tespiti yapılacaktır.

MEVCUT DURUM

: Ortak kullanımlı telsiz sistemlerinin lisanslanmasına yönelik olarak bugüne kadar hizmetlerin tanım ve kapsamları
hazırlanmış, asgari bedellerinin tespitine yönelik uygulamalar incelenmiş ve frekans bandları konusunda
değerlendirmeler yapılmıştır. Yetkilendirmeye ilişkin diğer çalışmalar sürdürülmektedir.

DEĞERLENDİRME : Çalışmanın 2003 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
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2.3

ADI

: İnternet Protokolü üzerinden ses iletimi (VoIP) Hizmetine İlişkin yetkilendirme

KONU

: VoIP hizmetinin yetkilendirilmesi.

AMAÇ

: VoIP konusunda teknolojik, işletmeye ve pazara yönelik çalışmalar yaparak; lisans bedeli, lisans kapsamı ve lisans
miktarı hususlarının uluslararası uygulamalar ışığında incelenerek Ülkemizde söz konusu hizmetin yetkilendirilmesi
planlanmaktadır.

KAPSAM

: Telekomünikasyon sektöründe ses ve altyapı tekeli dikkate alınarak VoIP hizmetinin Türk Telekomünikasyon A.Ş
dışında başka işletmeciler tarafından da yapılabilmesi hususu incelenecektir. Aynı zamanda tekel süresinin bitim tarihi
itibariyle söz konusu işletmecilik alanında uygulanması gereken hususlar belirlenecektir.

MEVCUT DURUM

: Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

DEĞERLENDİRME : VoIP’nin uluslararası telefon tarifelerinin düşürülmesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.
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2.4

ADI

: Kablo TV Hizmetlerine İlişkin Yetkilendirme.

KONU

: Kablo TV lisanslarının verilmesine yönelik çalışma yapılması.

AMAÇ

: Kablo TV sektöründe hizmet verme yönünde talepte bulunan şirketlere lisans verilmesi suretiyle, bu sektörde tam
rekabetin ve serbestliğin sağlanması hedeflenmektedir.
KAPSAM
: Kablo TV altyapısı; altyapı işletiminde kiralık hatların, telefon hizmetinde ana telekomünikasyon şebekesinin ve
yayıncılık hizmetleri itibarıyla da uydu platform sistemlerinin en büyük alternatifi durumundadır. Bu nedenle, Kablo
TV sektörünün bir an önce rekabete açılması zorunluluğu mevcuttur. Bu çerçevede, yapılacak çalışma ile Kablo TV
hizmetine ilişkin yetkilendirme türü, asgari lisans bedeli ve yetkilendirme sayısı gibi hususlar belirlenecektir.
MEVCUT DURUM
: Kablo TV hizmeti, farklı bölgelerde gelir paylaşım sözleşmesi yaptığı şirketler ile birlikte Türk Telekom tarafından
sunulmaktadır. Sözkonusu hizmetin yetkilendirilmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.
DEĞERLENDİRME : Kablo TV lisanslarının verilmesini müteakip sektör rekabete açılacak, sunulan hizmetlerde çeşitlilik ve kalite artacak
ve sektörün yapısı netlik kazanacaktır.
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2.5

ADI

: Sabit Telsiz Erişim (FWA) Sistemleri Hizmetine İlişkin Yetkilendirme

KONU

: Ses iletimi yanında genişbant hizmetlerin de sunumu için alternatif bir altyapı olanağı sağlayan Sabit Telsiz Erişim
(Fixed Wireless Access) sistemleri için yetkilendirme esaslarının belirlenmesi.

AMAÇ

: Türkiye’de Sabit Telsiz Erişim hizmetlerinin sunulabilmesi için gerekli koşulların ortaya konarak, yetki belgesi
türünün, yetki verilecek işletmeci sayısının, işletmecilerin hak ve yükümlülüklerinin, hizmetin başlama tarihinin, asgari
yetkilendirme bedellerinin ve telekomünikasyon hizmetleri yönetmeliğindeki genel şartlar dışında bu hizmet türüne
has özel şartların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

: Tek bir altyapı ve erişim noktası üzerinden yüksek hızda veri iletimini destekleyerek, kullanıcıların aynı anda ses, veri,
ve görüntü hizmetlerinden yararlanmasını sağlamasından dolayı genişbant hizmetlerin önemi giderek artmaktadır.
Avrupa’daki uygulamalara baktığımızda, DSL, Kablo TV ve Sabit Telsiz Erişim altyapılarının genişbant hizmetlerin
sunulmasında en çok kullanılan araçlar olduğu görülmektedir. Sabit Telsiz Erişim sistemleri, Avrupa’da genişbant
hizmetlerin sunulmasında yaygınlık olarak üçüncü sırada yer almaktadır. Özellikle mevcut sabit altyapının yetersiz
olduğu kırsal kesimler yanında, yoğun yerleşimin bulunduğu kentsel bölgelerde de altyapıdaki kurulma kolaylıkları
nedeniyle Sabit Telsiz Erişim sistemleri tercih edilmektedir.

MEVCUT DURUM

: Yetkilendirme konusundaki mevcut mevzuata ek olarak, bu hizmete yönelik özel şartların belirlenmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

DEĞERLENDİRME : Sabit telsiz erişim sistemlerinin, devam eden tekel kapsamı nedeniyle altyapı alternatiflerinin sınırlı kaldığı Ülkemizde,
altyapı ve hizmetler alanında rekabetin artması ve telekomünikasyon hizmetlerinin, özellikle de genişbant hizmetlerin
yaygınlaştırılması için önemli bir fırsat olacağı değerlendirilmektedir.
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2.6 ADI

:

Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletim Hizmeti İşletmeciliğinin Yetkilendirilmesi

KONU

:

Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletim Hizmetine ilişkin asgari lisans değerinin belirlenerek Bakanlar Kuruluna
gönderilmesi.

AMAÇ

:

Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletim Hizmetini sunmak isteyen sermaye şirketlerinin 2. Tip Telekomünikasyon
Ruhsatı ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında yetkilendirilebilmesi
amacıyla, söz konusu hizmetin tanım ve kapsamı, yetkilendirme türü ve asgari değerinin belirlenmesi ve Bakanlar
Kuruluna gönderilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

:

Bu çalışma kapsamında, Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletim Hizmetine ilişkin dünya uygulamaları incelenecek,
Türk telekomünikasyon sektörünün ihtiyaç ve talepleri değerlendirilecek, bu doğrultuda söz konusu hizmeti sunmak
isteyen sermaye şirketlerinin 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında yetkilendirilebilmesi amacıyla hizmetin tanımı ve kapsamı, yetkilendirme türü ve
asgari değeri belirlenecek ve Bakanlar Kuruluna gönderilecektir.

MEVCUT DURUM

:

Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletimi Hizmetine ilişkin lisansın asgari lisans değer tespit çalışmaları yapılmış ve
tespit edilen asgari değer Bakanlar Kurulu’na iletilmek üzere Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilmiştir. Bakanlar
Kurulu’nun asgari lisans bedelini onaylamasını müteakip Telekomünikasyon Kurulunca yetkilendirme ücreti
belirlenecek ve bu hizmet de yetkilendirilebilir hale gelecektir.

DEĞERLENDİRME

:

Projenin tamamlanmasını engelleyecek bir husus bulunmamaktadır.
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3. DİĞER ÇALIŞMALAR
3.1. Milli Monitör Sistemi Projesinin (MMS) Tamamlanması ve Uygulamaya Geçilmesi
3.2. İlgili Düzenlemeler Kapsamında Revize Edilecek Yönetmelikler
3.3. Kurum Laboratuarının Fiziksel Altyapısının Güçlendirilmesi
3.4. Elektronik İmzanın (e-imza) Düzenlenmesi Projesi
3.5. Türk Cumhuriyetleri ile İşbirliği Projesi
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3.1

ADI

: Milli Monitör Sistemi Projesinin (MMS) Tamamlanması ve Uygulamaya Geçilmesi

KONU

: MMS Projesi kapsamında bölgelerin işlerinin bitirilmesini takiben test ve muayenelerin tamamlanarak kısmi geçici
kabullerin ve sistem geçici kabulünün yapılması, uygulamaya geçilmesi, spektrum denetimin daha etkin bir şekilde
yapılması .
: MMS Projesinin sistem geçici kabulünün başarıyla sonuçlandırılmasının ardından spektrum izlemesi ve denetleme
faaliyetlerinde etkin kullanımının sağlanması .
: Kısmi geçici kabullerin yapılması ve MMS sisteminin etkin kullanımı için bölgelerde uygulamaya geçilerek, işletme
eğitimleri verilecektir.
Milli Monitör Sisteminin bölge kısmi geçici kabullerinin yapılması ve işletmeye alınmasının ardından günlük
aktivitelerin
planlanarak
yürütülmesi
sağlanacaktır.
Bu
kapsamda
enterferans
şikayetlerinin
değerlendirilmesi/çözümlenmesi, iş akış şeması ve müeyyideler bölümleri de ele alınarak bütün bir yapı
oluşturulacaktır.
Spektrum izleme ve denetleme faaliyetleri içerisinde temel oluşturan ölçüm ve analizler için yöntemler geliştirilerek,
ölçüm ihtiyaçlarının, ölçümlerin yapılacağı cihazların, ölçüm yapılırken dikkat edilecek hususların belirlenmesi ve
ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi için yöntemler geliştirilecektir. Öncelikle ihtiyacın belirlenmesi için
tanımlamaların yapılmasının ardından, saha çalışmaları ve deneme süreci başlatılacak konuyla ilgili Kurum içi/dışı
eğitim faaliyetleri düzenlenip maksimum bilgi düzeyine ulaşılarak dokümantasyon çalışmalarına başlanacak ve buna
paralel olarak bölgelerde bu usul ve yöntemler uygulamaya alınacaktır.

AMAÇ
KAPSAM

MEVCUT DURUM
: Halihazırda Ankara, İstanbul, Diyarbakır bölgelerinin kısmi geçici kabulleri yapılmış fiilen işletilmeye başlanmıştır.
DEĞERLENDİRME : MMS Projesinin 2003 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. Ardından 1 yıllık garanti dönemi başlayacaktır. Proje
halen devam ettiğinden işlerde beklenmedik gecikmeler olabilir.
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3.2

ADI

: İlgili Düzenlemeler Kapsamında Revize Edilecek Yönetmelikler.

KONU

: İlgili yönetmeliklerin gelişen teknoloji ve uygulamaların değişmesi nedeniyle revize edilmesi
a) ST-61 Planının Revizyonu
b) Telsiz Yönetmeliği
c) Amatör Telsizcilik Yönetmeliği
d) Telsiz Operatör Yönetmeliği
e) Telsiz Yayın Kontrol (TYK) Yönetmeliği
f) SRD (Kısa Mesafe Erişimli Sistemler) Yönetmeliği
g) Sınai, Bilimsel ve Tıbbi Elektronik Cihazların İmali ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik

AMAÇ

: Mülga TGM zamanında çıkarılan ve halihazırda uygulanan yönetmeliklerin büyük bir kısmı yıllar önce yürürlüğe
konulmuş olup, revize edilmesi gerekmektedir.

KAPSAM

: Mevcut teknolojik gelişmeler ve uygulamalar çerçevesinde ilgili mevzuatların Kurumumuz birimlerinde koordineli
olarak yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.

MEVCUT DURUM

: Bu amaçla bir çalışma grubu oluşturulmuş olup, çalışmalar devam etmektedir.

DEĞERLENDİRME : Söz konusu yönetmeliklerin revizyonu 2003 yılı Kasım ayı sonuna kadar bitirilecektir.
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3.3

ADI

: Kurum Laboratuarının Fiziksel Altyapısının Güçlendirilmesi

KONU
AMAÇ

: Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılacak kurum laboratuarının revize edilmesi.
: AB piyasa denetimi uygulamalarına uyumlu olacak şekilde, TTTE Yönetmeliği kapsamında piyasa gözetimi ve
denetimi faaliyetlerinde kullanılacak laboratuarın yeniden yapılandırılması.
KAPSAM
: Tüm ekipmanların kurum laboratuarlarında test edilmesini teminen laboratuarın TÜRKAK tarafından akredite
edilecek seviyede altyapı eksikliklerinin giderilmesi, spesifik sistemler, EMC ve LVD sistemlerini ölçebilecek
kabiliyette cihaz alımının yapılması.
MEVCUT DURUM
: Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla kullanılmak üzere laboratuarın yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar
devam etmektedir.
DEĞERLENDİRME : Piyasa gözetimi ve denetiminin etkin olarak yapılabilmesi için Kurum laboratuarının eksiklikleri tespit edilmiştir.
TTTE Yönetmeliği doğrultusunda piyasa denetimine ilişkin ölçümlerin başlatılabilmesi için laboratuar yeri temin
edilmiş, bina inşaatının tamamlanarak 31 Mart 2003 tarihinde hizmete sokulması ile ilgili görev tevdi edilmiştir.
Laboratuarda kullanılacak mekanik altyapı, test ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi yönünde çalışmalara
başlanmıştır. Ekim 2003 itibarıyla TÜRKAK’a akreditasyon başvurusunda bulunulması planlanmaktadır.
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3.4

ADI
KONU

: Elektronik İmzanın (e-imza) düzenlenmesi projesi
: Elektronik imzanın (e-imza) düzenlenmesi

AMAÇ

: Elektronik imzanın hukuki, teknik yönleri ve kullanımı için gerekli altyapının kurulmasına ilişkin esasların
belirlenmesi ve uygulanması.
KAPSAM
: Elektronik imzanın hukuki yapısı, elektronik imzayla ilgili işlemler ve sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri.
MEVCUT DURUM
: Elektronik imza yasa tasarısı taslağı hazırlanmış ve TBMM’nin görüşüne sunulmuştur.
DEĞERLENDİRME : Elektronik imza yasa tasarısı kanunlaştıktan sonra uygulamalar başlayacaktır.
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3.5

ADI
KONU
AMAÇ

: Türk Cumhuriyetleri ile İşbirliği Projesi
: Türk Cumhuriyetleri ile telekomünikasyon alanında işbirliğinin geliştirilmesi.
: Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesi alanında işbirliği tesis edip,
bunun derinleştirilmesi.
KAPSAM
: Türk Cumhuriyetleri ile telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesi alanında işbirliği tesis edip, bunun geliştirilmesi
amacıyla 3-4 yıl sürebilecek bir proje planlanmıştır. Bu bağlamda Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan,
Özbekistan ve Gürcistan’a yönelik bir işbirliği projesi çalışmaları 2002 yılı içerisinde başlatılmıştır. 22-24 Mayıs 2002
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 1. Uluslararası Hazar Telekomünikasyon Konferansı sırasında ETSI ile
ortaklaşa bir seminer yapılmış ve bu seminere Türk Cumhuriyetleri ile Gürcistan’ın yetkilileri katılmışlardır. Bu
toplantı sırasında, işbirliği projesi ilgili ülke temsilcilerine aktarılmış ve oldukça olumlu tepkiler alınmıştır. Bu
çerçevede, 2003 yılında ilgili ülkelerle Kurum arasında karşılıklı işbirliği protokollerinin imzalanması
hedeflenmektedir. Söz konusu işbirliği projesinde, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) gibi Türk
Cumhuriyetleri’ne yönelik çalışan kurumlardan destek alınması da planlanmaktadır.
MEVCUT DURUM
: Yukarıda bahsedilen ülkelerin temsilcileri ile 1. Uluslararası Hazar Telekomünikasyon Konferansı sırasında yapılan
görüşmelerde temsilcilerin, işbirliği projesine olumlu yaklaştıkları müşahede edilmiş ve bu konudaki her türlü teklife
hazır oldukları öğrenilmiştir.
DEĞERLENDİRME : Türk Cumhuriyetleri ile telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesi hususunda başlatılması planlanan işbirliği
projesi, taraflara yarar sağlayacak çok önemli ve kapsamlı bir projedir. Başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için kararlı
ve istikrarlı politikalar izlenmesi gerekmektedir.
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