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Elektronik haberleflme sektörünün ekonomideki önemi giderek artmaktad›r. Kriz ortamlar›nda dahi
büyümesi durmayan bu sektör, ülkelerin geliflmifllik düzeyini art›rmada önemli bir araç haline
gelmifltir. Tüketicilerin bu sektörde üretilen hizmetlere gösterdi¤i ilgi ve talep sürekli artmaktad›r.
Artan bu talep iflletmecileri daha yenilikçi ve daha etkin teknolojileri kullanmaya yönlendirmektedir.
Her gün yeni bir hizmetin ortaya ç›kt›¤› bu sektörde hem teknolojiler hem de iflletmeciler aras›nda
sürekli bir rekabet yaflanmakta ve bu rekabet ise daha ucuz, daha kaliteli ve daha yenilikçi
hizmetleri beraberinde getirmektedir. Tüketici faydas›n›n her geçen güç artt›¤› bu sektörde do¤ru
stratejilerin belirlenmesi ve yerinde düzenlemelerin yap›lmas› sektörün gelece¤i için büyük önem
arz etmektedir. 

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu sektörün ülke ekonomisine katk›s›n›n fark›nda olarak, daha
geliflmifl ve daha rekabetçi bir elektronik haberleflme sektörü oluflturma yönündeki çal›flmalar›na
devam etmektedir. 2009 y›l› içerisinde sektörün üç y›ll›k stratejisini ortaya koyan Stratejik Plan
yay›mlanm›flt›r. BTK 2010-2012 Stratejik Plan› befl ana hedef üzerinde durmufltur. Befl ana hedef
“Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi”, “Etkin rekabet ortam›n›n sa¤lanmas› ve gelifltirilmesi”,
“Yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi”, “Bilgi toplumu oluflumunun desteklenmesi” ve
“Kurumsal yap›n›n güçlendirilmesi”  olarak belirlenmifltir. Bu befl ana hedef alt›nda ise alt hedeflere
yer verilmifltir. Bu hedeflere ulaflabilmek için yap›lmas› gereken faaliyetlere ‹fl Planlar›m›zda yer
verilecektir. Nitekim 2010 y›l› ‹fl Plan›nda bu hedeflere ulaflmak üzere 42 adet faaliyet belirlenmifltir. 
Stratejik Plan›n yay›mlanmas›n›n yan› s›ra 2009 y›l›nda Türkiye elektronik haberleflme sektöründe

ÖNSÖZ
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çok önemli geliflmeler yaflanm›flt›r. Kas›m 2008’de Elektronik Haberleflme Kanununun
yay›mlanmas›n› müteakip birçok ikincil düzenlemede güncelleme yap›lm›flt›r. Bunun yan› s›ra
iflletmeci say›s›nda h›zl› bir art›fl yaflanm›fl 2008 y›l›nda 259 olan iflletmeci say›s› %35 oran›nda
artarak 2009 y›l›nda 357’e ulaflm›flt›r. Kas›m 2008’de uygulamaya geçen numara tafl›nabilirli¤i
tüketicilerin yo¤un ilgisiyle karfl›laflm›fl ve 2009 y›l›nda tafl›nan numara say›s› 9 milyonu geçmifltir.
2009 y›l› içinde gerçekleflen bir di¤er önemli uygulama 3G hizmetlerinin sunulmaya bafllamas›d›r.
Çok k›sa süre içerisinde 3G’den yararlanan abone say›s› h›zla artm›fl ve 7 milyonu geçmifltir. 3G
hizmetlerinin uygulamaya geçmesiyle birlikte mobil internet hizmetlerinden yararlanan kullan›c›
say›s›nda da h›zl› bir art›fl yaflanm›flt›r. Mobil sektörde görülen geliflmelerin yan› s›ra geniflbant
sektöründe de önemli geliflmeler kaydedilmifltir. ADSL’de 2008’de yaflanan ilerleme 2009 y›l›nda
da devam etmifl, bunun yan› s›ra kablo internet abone say›s›nda da önemli bir art›fl yaflanm›flt›r.  

2009 y›l› içerisinde di¤er bir önemli geliflme 3G yat›r›mlar›na getirilen yükümlülüktür.  Buna göre,
“IMT2000/UMTS Hizmet ve Altyap›lar›na ‹liflkin Yetkilendirme Plan›” ve Kurum ile IMT2000/UMTS
Hizmet ve Altyap›lar›na ‹liflkin yetkilendirme sahibi iflletmeciler aras›nda imzalanan imtiyaz
sözleflmesi gere¤ince, iflletmecilerin altyap›ya iliflkin yat›r›mlar›n›n belirli bir bölümünü Türkiye’de Ar-
Ge merkezi bulunan tedarikçilerden ve bir k›sm›n› da Türkiye’de ürün veya sistem gelifltirmek üzere
kurulmufl olan KOB‹ niteli¤indeki tedarikçilerden sa¤lamas› gerekmektedir. Sözkonusu
yükümlülü¤ün nas›l yerine getirilece¤ine ve incelemenin nas›l yap›laca¤›na iliflkin Usul ve Esaslar
2009 y›l› Mart ay›nda yay›mlanm›flt›r. 

BTK, 2010-2012 Stratejik Plan›na uygun olarak ve di¤er ülkelerdeki geliflmeleri göz önünde
bulundurarak sektörün daha rekabetçi ve yenilikçi hale gelmesi için çal›flmalar›na devam edecektir.
Bu süreç içersinde sektördeki Ar-Ge potansiyelinin artmas› ve yerli üretimin desteklenmesi için de
azami gayreti gösterecektir. Tüm vatandafllara yüksek kalitede, h›zl› ve ucuz hizmet sunumu,
serbestleflmifl bir elektronik haberleflme sektörü ve güçlü bir telekomünikasyon pazar› ve adil
rekabet elektronik haberleflme sektörümüzün temel prensipleri olmaya devam edecektir. 10.
Ulaflt›rma fiuras›nda belirlenen 2023 hedeflerine ulaflmada BTK üzerine düflen görevi en iyi flekilde
yapmaya çal›flacakt›r. 

Elektronik haberleflme sektörümüzün ülke içerisinde kalk›nmas›n› sa¤lan›n yan›nda uluslar aras›
düzeyde de rekabet edebilir bir düzeye getirmek, tüketicilerimizin bu sektörden azami fayday› elde
etmesini sa¤lamak, iflletmecilerimizi ve üreticilerimizi küresel flirketler haline getirmek en önemli
amaçlar›m›zdan baz›lar›d›r. Bu amaçlar› gerçeklefltirme yolunda yapaca¤›m›z düzenleme
çal›flmalar›nda tüm paydafllar›m›z›n da de¤erli katk›lar› al›nmaya devam edilecektir. 

Önemli de¤iflimlerin ve geliflmelerin gözlemlendi¤i 2009 y›l› içindeki faaliyetlerimizi içeren bu
Raporu bilgilerinize sunuyor ve bundan sonraki y›llar›n Ülkemiz ve sektörümüz için daha da verimli
geçmesini diliyorum.

Sayg›lar›mla,
Dr. Tayfun ACARER

Kurul Baflkan›
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Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu’nun mensubu olmaktan mutluluk duyan ve konusunda
kariyer sahibi personelimizle hizmet vermek, küreselleflen dünyan›n itici gücü iletiflim sektörünün
bütününü içeren düzenleyici ifllemleri uluslararas› norm ve standartlara uygun olarak yerine
getirmek, hizmet veren ve hizmet alanlar›n memnuniyet düzeylerini yükseltmek, misyon ve
vizyonumuzun fark›nda olarak sorumluluk bilinci içinde hizmetlerimizden faydalanan herkese eflit
ve adil davranmak, bilim ve teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli
gelifltirmek, kalite yönetim sisteminin flartlar›na uyarak sistemin etkinli¤ini sürekli iyilefltirmek ve en
iyi olmakt›r.

Kalite Politikam›z

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu düzenleyici otorite olarak yapm›fl oldu¤u düzenleme,
yetkilendirme ve denetim faaliyetlerinde ça¤dafl bir yönetim sistemi ile hizmet verebilmek için bu
alanda baflar›s›n› uluslararas› düzeyde kan›tlam›fl olan Toplam Kalite Yönetimi felsefesini esas
alm›flt›r.

BTK, “Kalite Yönetim Sistemi”ni kurmufl ve bunu ba¤›ms›z belgelendirme kuruluflu olan Türk
Standartlar› Enstitüsü (TSE)’ne 11.12.2002 tarihinde onaylatm›flt›r. Böylece BTK, TSE-ISO-EN 9001:
2000 KYS belgeli ilk özerk kurum olmufl ve Kalite yönetim sistemini; Düzenleme, Denetleme, ‹zin
ile Yönetim ve Destek adl› 4 ana süreçten oluflturmufltur.

Kalite Yönetim Sistemimiz
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Kurumun karar organ› bir kurul baflkan› ve alt› üyeden oluflan Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurulu’dur. Kurul Baflkan›, Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve temsilinden
sorumludur. Kurul, baflkan›n teklifi üzerine üyelerden birini ikinci baflkan olarak seçmektedir.
Üyeler, telekomünikasyon hizmetlerini, telekomünikasyon sektörünü, telsiz hizmetlerini ve tüketici
haklar›n› temsil etmektedir.

Kurum; Kanunlarla öngörülen yetki ve sorumluluklar› uygulamak ve verilen di¤er görevleri yapmak
üzere kamu tüzel kiflili¤ini ve idari ve mali özerkli¤i haiz özel bütçeli bir kurulufltur. Kurum
görevlerini yerine getirirken ba¤›ms›zd›r. Kurumun iliflkili oldu¤u bakanl›k Ulaflt›rma Bakanl›¤›d›r.

BTK Kurul Baflkan› ve Üyeleri

Misyon, Vizyon ve Temel De¤erlerimiz
MMiissyyoonnuummuuzz

Bilgi teknolojileri ve iletiflim alan›nda düzenleme ve denetlemeler yoluyla, etkin ve
sürdürülebilir rekabeti tesis etmek, ilgili tüm taraflar›n hak ve menfaatlerini korumak.

VViizzyyoonnuummuuzz

Bilgi teknolojileri ve iletiflim alan›nda, teknolojinin geliflmesine katk› sa¤layan ve uluslararas›
ölçekte kurulufllara sahip bir sektör oluflturmak.

TTeemmeell  DDee¤¤eerrlleerriimmiizz

• Tarafs›zl›k ve Güvenilirlik, 

• Aç›kl›k ve fieffafl›k, 

• Öngörülebilirlik ve Tutarl›l›k, 

• Kat›l›mc›l›k ve Ekip Çal›flmas›, 

• Bilime ve Bilgiye Dayal› Olma, 

• Yenilikçilik ve Sürekli ‹yilefltirme, 

• Kaynaklar›n Verimli Kullan›lmas›, 

• Toplumsal Sorumluluk ve Duyarl›l›k,

• Son Kullan›c› (Tüketici) Odakl›l›k.
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Telekomünikasyon sektörünün temel kanunlar› olan 406 ve 2813 say›l› Kanunlarda de¤ifliklik yapan

27 Ocak 2000 tarih ve 4502 say›l› Kanun ile politika belirleme, düzenleme yapma ve iflletmecilik

faaliyetleri birbirinden ayr›flt›r›lm›flt›r. Politika belirleme yetkisi Ulaflt›rma Bakanl›¤›’nda tutulurken

düzenleme yapma yetkisi ba¤›ms›z bir düzenleyici kurum olarak Telekomünikasyon Kurumuna

verilmifltir. 2000 y›l›nda kurulan Telekomünikasyon Kurumu, Türkiye’nin ilk sektörel düzenleyici

kurumudur. Kurum, dünya genelindeki benzerleri aras›nda kurulufl s›ras›na göre 102. s›ray›

alm›flt›r. 

Mevzuat da¤›n›kl›¤›n›n önüne geçilmesi, sektörde rekabetin tesisi, iflletmecilerin önündeki

belirsizli¤in azalt›lmas› ve Ar&Ge’ye kaynak aktar›lmas› amac›yla haz›rlanan Elektronik Haberleflme

Kanunu 10.11.2008 tarihinde yürürlü¤e girmifl ve Telekomünikasyon Kurumu’nun ad› Bilgi

Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu (BTK) olarak de¤ifltirilmifltir. 

5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanununda BTK’ya verilen görevler afla¤›daki gibi özetlenebilir:

• Sektörde rekabeti tesis etmek ve korumak. 

• Abone, kullan›c›, tüketici ve son kullan›c›lar›n haklar›n› korumak.

• ‹flletmeciler aras›nda uzlaflt›rma prosedürleri iflletmek.

• Sektördeki geliflmeleri takip etmek, sektörün geliflimini teflvik etmek.

• Frekans, uydu pozisyonu ve numara planlar›n› yapmak ve uygulamak.

• Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n strateji ve politikalar› çerçevesinde sektörde ihtiyaç duyulan

afla¤›dakilerin de dâhil oldu¤u düzenlemeleri yapmak ve denetlemek:

• Yetkilendirme,

• Tarifeler,

• Eriflim,

• Geçifl hakk›,

• Numaraland›rma,

• Spektrum yönetimi,

• Telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi,

• Spektrumun izlenmesi ve denetimi, 

• Piyasa gözetimi ve denetimi.

• Elektromanyetik giriflimi tespit etmek ve önlemek.

• Araflt›rma, gelifltirme ve e¤itim faaliyetlerinde kullan›lmak üzere belirli bir kayna¤› Bakanl›¤a

aktarmak.

• Tarifeleri onaylamak ve denetlemek.

• Referans eriflim tekliflerini onaylamak.

• Her çeflit sistem ve cihaz›n, uyumlaflt›r›lm›fl ulusal standartlar›n› yay›mlatmak ve uygulanmas›n›

sa¤lamak.

• Radyo ve televizyon yay›nc›l›¤›nda kullan›lacak frekanslar›n planlama, tahsis ve tescil ifllemlerini

yürütmek.

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu
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• Elektronik haberleflme sektöründe tesis, ölçüm ve bak›m-onar›m yapacak kurulufllar›n

yetkilendirmesini bu konuda görevli kurulufllarla koordine etmek.

• Pazar analizleri yapmak, ilgili pazar› ve ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip iflletmeci veya

iflletmecileri belirlemek.

• Uluslararas› birlik ve kurulufllar›n çal›flmalar›na kat›lmak, kararlar›n uygulanmas›n› takip etmek.

• Millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gere¤i gibi yürütülmesi amac›yla mevzuat›n

öngördü¤ü tedbirleri almak.

• Evrensel hizmet de dâhil olmak üzere, her türlü hizmet kalitesi ve standartlar›n› belirlemek,

denetlemek, denetlettirmek ve buna iliflkin usul ve esaslar› belirlemek.

Kurum 4 Kurum Baflkan Yard›mc›l›¤›na ba¤l› 13 Daire Baflkanl›¤› ile Telekomünikasyon ‹letiflim

Baflkanl›¤›na ba¤l› 4 Daire Baflkanl›¤›ndan oluflmaktad›r. Kurumun Ankara, ‹stanbul, ‹zmir,

Diyarbak›r, Mersin, Samsun ve Erzurum’da olmak üzere toplam 7 bölge müdürlü¤ü

bulunmaktad›r. Kurumun organizasyon flemas› afla¤›da verilmektedir. 

fiekil 1: BTK Organizasyon fiemas›

2009 y›l› itibar›yla merkez birimlerinde 478, bölge müdürlüklerinde 174 olmak üzere toplam 652

personel Kurumda çal›flmaktad›r. Kurumda Biliflim Uzman› ve Biliflim Uzman Yard›mc›lar›n›n say›s›

162 olup bunlar›n 123’ü Biliflim Uzman›d›r. Çal›flanlar›n 390’› lisans diplomas›na sahip olup yüksek

lisans› bulunan 77, doktora derecesi olan 12 personel bulunmaktad›r. 
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fiekil 2: Çal›flanlar›n E¤itim Durumuna Göre Da¤›l›m›

Çal›flan personelin 453’ü erkek, 199’u ise kad›nd›r. Erkek personel yüzdesi yaklafl›k %69’dur. 

fiekil 3: Çal›flanlar›n Cinsiyete Göre Da¤›l›m›
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1.    Elektronik Haberleflme Pazar›

Türkiye elektronik haberleflme sektörü 1 Ocak 2004 tarihinde yaflanan serbestleflme sürecinden
sonra h›zla geliflme göstermifltir. Serbestleflme sürecinin bafllamas›yla sektördeki iflletmeci say›s›
sürekli bir art›fl e¤ilimine girmifltir. Türkiye elektronik haberleflme sektöründe fiubat 2010 itibariyle
365 iflletmeci faaliyet göstermektedir. 

Çizelge 1: Yetkilendirilmifl ‹flletmeci Say›lar›

Elektronik haberleflme sektörüne ait gelirlerin büyük bir k›sm›n› oluflturan, sabit ve mobil pazar
iflletmecilerine ait toplam net sat›fl gelirleri fiekil 4’te verilmektedir. Serbestleflme sürecinin bafllad›¤›
2004 y›l›ndan 2009 y›l›na kadar toplam net sat›fl gelirlerinde sürekli bir art›fl gözlemlenmektedir.
2009 y›l› sonu itibariyle Türk Telekom ve mobil iflletmecilerin net sat›fl gelirleri toplam› 20,5 milyar
TL.’ye ulaflm›flt›r. Toplam gelirlerdeki pay›n› sürekli art›ran mobil iflletmecilerin pazar pay› 2009
y›l›nda %63’ü bulurken, Türk Telekom’un pay› %37’e kadar gerilemifltir. 

YYeettkkiilleennddiirrmmee  TTüürrüü HHiizzmmeettlleerr ‹‹flfllleettmmeeccii  SSaayy››ss››

GGöörreevv  SSöözzlleeflflmmeessii Uydu ve Kablo TV Hizmetleri 1

‹‹mmttiiyyaazz  SSöözzlleeflflmmeessii GSM PAN Avrupa Mobil Telefon Sisteminin 
Kurulmas› ve ‹flletilmesi 3
IMT-2000/UMTS Altyap›lar›n›n Kurulmas› 
ve ‹flletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmas› 3
Çeflitli Telekomünikasyon Hizmetleri 1

BBiillddiirriimm  KKaappssaamm››nnddaa  Uydu Haberleflme Hizmeti 19
HHiizzmmeett  VVeerreenn ‹‹flfllleettmmeecciilleerr Uydu Platform Hizmeti 3

Altyap› ‹flletmecili¤i Hizmeti 45
‹nternet Servis Sa¤lay›c›l›¤› Hizmeti 103
Sabit Telefon Hizmeti       69
Kablolu Yay›n Hizmeti 10
GMPCS Mobil Telefon Hizmeti 3
Sanal Mobil fiebeke Hizmeti 11

KKuullllaann››mm  HHaakkkk››  GMPCS Mobil Telefon Hizmeti 2
KKaappssaamm››nnddaa  HHiizzmmeett  Ortak Kullan›ml› Telsiz Hizmeti 59
VVeerreenn  ‹‹flfllleettmmeecciilleerr Altyap› ‹flletmecili¤i Hizmeti 6

Sabit Telefon Hizmeti 19
Rehberlik Hizmeti 8
TTOOPPLLAAMM 336655

19
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fiekil 4: Net Sat›fl Gelirleri

Elektronik haberleflme sektöründe yaflanan geliflmeye paralel olarak, yap›lan yat›r›mlarda da genel
olarak art›fl e¤ilimi görülmektedir. fiekil 5’te sektörde son befl y›lda gerçekleflen yat›r›m miktar›, Türk
Telekom ve mobil yat›r›m miktarlar› fleklinde y›llar baz›nda k›yaslamal› olarak verilmifltir. Son y›llarda
art›fl trendi içerisinde olan yat›r›m miktarlar›n›n 2009 y›l›nda 3. Nesil mobil telekomünikasyon
hizmetleri yetkilendirmesinin yap›lmas›n›n ard›ndan mobil iflletmecilerin yapt›klar› yat›r›mlar ile
oldukça yükseldi¤i görülmektedir. 2009 y›l›ndaki toplam yat›r›m miktar› bir önceki y›la göre %46
artarak 5,8 milyon TL’ye ulaflm›flt›r. Türk Telekom’un 2009 y›l›ndaki yat›r›m miktar› yaklafl›k 1,2
milyon TL olurken bu miktar toplam yat›r›m›n %21’ini oluflturmaktad›r. Mobil yat›r›m miktar› ise
önceki y›la k›yasla %76 oran›nda artarak 4.606 milyon TL‘ye yükselmifltir. 

fiekil 5: Türk Telekom ve Mobil ‹flletmecilerin Yat›r›m Miktar›
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trafik miktar›na ve da¤›l›m›na y›llar itibariyle yer verilmektedir. fiekilde görülece¤i üzere; 2009 y›l›nda
mobil trafik miktar›nda belirgin bir art›fl yaflanm›flt›r.  2008 y›l›nda 74,9 milyar dakika olan mobil
trafik 2009 y›l›nda %44 oran›nda artarak yaklafl›k 108,1 milyar dakikaya ulaflm›flt›r. Toplam trafi¤in
%17’sini oluflturan sabit trafik ise önceki y›la k›yasla %18 oran›nda azalarak 22,7 milyar dakikaya
düflmüfltür.  

fiekil 6: Toplam Arama Trafik Miktar›

fiekil 7’de Türkiye telekomünikasyon pazar›nda sabit ve mobil iflletmecilerin oluflturdu¤u toplam
trafi¤in da¤›l›m›na yer verilmektedir. fiekilde görülece¤i üzere, trafi¤in büyük bir k›sm›n› (yaklafl›k
%78) mobilden mobile olarak adland›r›lan mobil iflletmecilerin flebeke içi trafi¤i oluflturmaktad›r.
Öte yandan fiekil incelendi¤inde 2006 y›l›ndan bu yanan sabitten sabite giden trafi¤in önemli
ölçüde azald›¤› dikkat çekmektedir. 2006 y›l›nda toplam trafi¤in %46’s›n› oluflturan sabitten sabite
do¤ru trafik 2009 y›l›nda toplam trafi¤in yaklafl›k %15’ini oluflturmaktad›r. 

21
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fiekil 7: Trafik Da¤›l›m› (%)

1.1. Sabit Pazar
fiekil 8’de 2003’ten itibaren sabit abone say›s› ve penetrasyon oranlar›na yer verilmektedir. 2009
y›l› itibariyle sabit abone say›s› yaklafl›k 16,5 milyon olurken penetrasyon oran› %23,1 seviyelerine
düflmüfltür. Bununla birlikte, Türkiye hanehalk› oran›n›n yaklafl›k 4,4 oldu¤u göz önünde
bulunduruldu¤unda sabit telefon hizmetlerinin Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaflt›¤›n› söylemek
mümkündür.

fiekil 8: Sabit Abone Say›s› ve Penetrasyon
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paketlerini sunmaya bafllam›flt›r. fiekil 9’da tarife paketlerine göre sabit telefon abone yüzdeleri
verilmektedir. 2009 y›l› itibariyle toplam sabit abonelerin %50’sini Hesapl›Hatt, %36’s›n›
StandartHatt, %6’s›n› Jettvel oluflturmaktad›r. 

fiekil 9: Tarife Paketlerine Göre Sabit Telefon Abone Yüzdeleri

fiekil 10’da 2006 y›l›ndan itibaren sabit telefon trafik miktar›n›n da¤›l›m›na yer verilmektedir. fiekil
incelendi¤inde, flebeke içi trafi¤in1 toplam içerisindeki pay›n› korudu¤u ve %88 olarak gerçekleflti¤i
görülmektedir. Öte yandan yerleflik iflletmeci taraf›ndan DSL’e yap›lan yat›r›mlar ve geniflbant
abone say›s›ndaki art›fla ba¤l› olarak çevirmeli internet (dial-up) trafi¤inde belirgin bir düflüfl
gerçekleflmifl ve toplam trafikteki pay› %1’e kadar gerilemifltir. 2008 y›l› sonunda yaklafl›k 27,9
milyar dakika olan sabit ses trafi¤i, 2009 y›l› sonu itibariyle yaklafl›k %18’lik bir düflüfl gerçekleflerek
22,7 milyar dakikaya inmifltir.

fiekil 10: Türk Telekom Trafik Da¤›l›m› (%)

1 fiehir içi ve flehirleraras› trafik
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U Sabit pazarda faaliyet gösteren STH iflletmecileri her türlü telekomünikasyon flebekesi ve altyap›s›
üzerinden her türlü teknolojiyi kullanarak kullan›c›lara flehir içi, flehirleraras› ve/veya uluslararas›
telefon hizmeti sunmaktad›r. 

fiekil 11’de 2007 y›l›ndan itibaren STH iflletmecilerinin ve Türk Telekom’un bafllatt›¤› flehirleraras›
trafi¤e2 ait paylar› karfl›laflt›r›lmaktad›r. 2009 y›l› ikinci üç ayl›k dönemi3 sonu itibariyle STH
iflletmecilerinin pay› %11 olarak gerçekleflmifltir. 

fiekil 11:  STH – TT Ça¤r› Bafllatma (fiehirleraras›) Trafi¤i K›yaslamas›

fiekil 12’de 2009 y›l› ikinci ve üçüncü üç ayl›k dönemlerinde STH iflletmecileri ve Türk Telekom’un
sabite do¤ru trafi¤e ait paylar› karfl›laflt›r›lmaktad›r4. 2009 y›l› son alt› ayl›k dönemde STH
iflletmecilerinin söz konusu trafikten ald›¤› pay %2,6 iken, Türk Telekom’un pay› %97,4 olarak
gerçekleflmifltir.

2  ‹flletmeciler (STH,TT) taraf›ndan bafllat›l›p fiehirleraras›na giden ça¤r›lar.
3  2004 y›l›ndan bu yana STH iflletmecileri sadece uzak mesafe telefon hizmetlerini sunabilmekte ve bu nedenle

UMTH iflletmecileri olarak adland›r›lmaktayd›. 2009 y›l›nda yap›lan düzenlemeyle iliçi telefon hizmetleri de
serbestleflmifltir. Ancak STH iflletmecileri taraf›ndan 2009 y›l› ikinci üç ay sonuna kadar iliçi telefon hizmeti
sunulamam›flt›r.

4 ‹flletmeciler (STH,TT) taraf›ndan bafllat›lan flehiriçi ve flehirleraras› ça¤r›lar› içermektedir.
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fiekil 12: STH – TT Ça¤r› Bafllatma (TT’ye do¤ru) Trafi¤i K›yaslamas›

fiekil 13’te STH iflletmecilerinin ve Türk Telekom’un mobile do¤ru bafllatt›¤› ça¤r› trafi¤ine ait paylar›
karfl›laflt›r›lmaktad›r. 2008 y›l› sonunda ilgili pazar›n %11’ine sahip STH iflletmecilerinin 2009 y›l›
sonunda pazar pay› %16’ya yükselmifltir. 

fiekil13: STH – TT Ça¤r› Bafllatma (Mobile do¤ru) Trafi¤i K›yaslamas›

fiekil 14’te STH iflletmecilerinin ve Türk Telekom’un yurtd›fl›na do¤ru ça¤r› bafllatma5 trafi¤ine ait
pazar paylar› karfl›laflt›r›lmaktad›r. 2008 y›l› sonu itibariyle ilgili pazar›n %14’üne sahip STH iflletmeci-
lerinin 2009 y›l›nda söz konusu pazardaki paylar› %17 olarak gerçekleflmifltir. 

5 ‹flletmeciler (STH,TT) taraf›ndan bafllat›l›p Yurtd›fl›na giden ça¤r›lar.
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fiekil  14: STH – TT Ça¤r› Bafllatma (Yurtd›fl›na do¤ru) Trafi¤i K›yaslamas›

fiekil 15’de STH iflletmecilerinin ve Türk Telekom’un sabit flebekeler taraf›ndan üretilen toplam trafik
miktar›ndaki paylar›na yer verilmektedir. 2007 y›l›nda söz konusu trafikten %2,65 pay alan STH
iflletmecileri 2009 y›l› sonu itibariyle pay›n› %4,19’a yükseltmifltir.

fiekil15: STH-TT Sabitten Üretilen Toplam Trafikteki Paylar›

fiekil 16’da STH iflletmecilerinin toplam gelirleri Türk Telekom’un tüm ses hizmetlerine ait gelirleri6

ile k›yaslanmaktad›r. STH iflletmecileri tüm ses hizmetleri ile k›yasland›¤›nda toplamda pazar içinde
gelirlere göre %10’luk paya sahiptir. 

6 Türk Telekom’un flehiriçi, flehirleraras›, yurtd›fl› ve GSM aramalar› ile sabit ücret, ba¤lant›-nakil ücretlerini içeren
bütün ses gelirlerini kapsamaktad›r.
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fiekil 16:   STH iflletmecileri gelirlerinin TT ses hizmetleri gelirleriyle k›yaslanmas›

1.2. ‹nternet ve Geniflbant Verileri
Türkiye’de geniflbant internet erifliminde rekabet henüz geliflme aflamas›ndad›r. Yerleflik iflletmecinin
ADSL ve G.SHDSL portlar›n›n ‹SS’lere aç›lmas›n›n ard›ndan, ‹SS’ler “yeniden sat›fl” yöntemi ile son
kullan›c›lara ADSL hizmeti sunmaya bafllam›flt›r. Di¤er taraftan, yüksek h›zl› veri iletimine imkân
verecek yetene¤e kavuflturulmufl abone hatt›n›n, veri iletimi sunulmak üzere rekabetçi iflletmecilerin
eriflimine aç›lmas›n› ifade eden veri ak›fl eriflimi yöntemi ile de ‹SS’ler Türk Telekom’dan hizmet
almaya bafllam›flt›r.

Çizelge 2’de Türkiye’deki internet abonelerinin ba¤lant› çeflidine göre ve dönemlere göre say›lar› ve
bir önceki y›la göre toplam internet abone say›s›ndaki art›fl yüzdeleri verilmektedir. 2009 y›l› sonu
itibari ile Türkiye’de yaklafl›k 6,8 milyon internet abonesi bulunmaktad›r. ‹nternet aboneli¤inde
2009 y›l›nda bir önceki y›la göre toplam internet abone say›s›nda %13 art›fl gerçekleflmifltir.

Çizelge 2: ‹nternet Abone Say›lar›

Dikkat edilece¤i üzere internet aboneliklerinin büyük bir k›sm›n›n ADSL ba¤lant› çeflidini tercih etti¤i
görülmektedir. Son y›llarda h›zl› bir art›fl trendi yakalayan ADSL abone say›s› y›llar itibariyle fiekil
17’de gösterilmektedir. 2009 sonunda yaklafl›k 6,2 milyonu bulan ADSL abone say›s› bir önceki y›la
göre yaklafl›k %5 artm›flt›r. Öte yandan, 2009 y›l› Temmuz ay›nda 3G hizmetlerinin
yetkilendirilmesinin ard›ndan, mobil geniflbant internet kullan›c› say›s› 2009 y›l› sonu itibariyle
yaklafl›k 400 bine ulaflm›flt›r. 

22000044 22000055 22000066 22000077 22000088 22000099

ADSL 452.398 1.539.477 2.813.143 4.545.795 5.894.522 6.216.028
Kablo ‹nternet 37.404 31.729 27.804 41.109 67.408 146.622
ISDN 14.005 14.298 14.535 15.297 17.096 16.570
Uydu 2.203 2.823 7.164 6.884 7.075 7.074
Mobil 396.363
TTooppllaamm 550088..001144 11..559900..333322 22..886644..665522 44..660099..008855 55..998866..110011 66..778822..665577
AArrtt››flfl  ((%%)) 221133%% 8800%% 6611%% 3300%% 1133%%
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fiekil 17: ADSL Abone Say›s›

fiekil 18’de Türkiye’deki internet ba¤lant› çeflidi yüzdeleri AB ortalama internet ba¤lant› çeflidi
yüzdeleri ile k›yaslanmaktad›r. Türkiye’deki DSL ba¤lant› yüzdesi %97,3 iken, bu de¤er AB
ülkelerinde %79,4’dür. AB ülkelerinde %15,3 olan kablo internet ba¤lant› oran› Türkiye’de
%2,3’tür.

* Kaynak: AB 14. ‹zleme Raporu

*AB verisi Ocak 2009, Türkiye verisi Aral›k 2009 sonuçlar›d›r.

fiekil 18: Türkiye ve AB Ortalama ‹nternet Ba¤lant› Çeflidi Yüzdeleri
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UADSL abonelerinin h›zlara göre da¤›l›m› incelendi¤inde abonelerin yaklafl›k %62’sinin 4GByte kotal›
1 MBit/sn h›z ba¤lant›s›na sahip abonelik türünü tercih etti¤i görülmektedir. Öte yandan
iflletmecilerin sunmaya bafllad›klar› 8 Mbit/sn’e kadar h›z imkân› sa¤layan cazip fiyatl› tarife paketleri
ile birlikte 8 Mbit/sn’e kadar h›z ba¤lant›s›na geçen abonelerin yüzdesi yaklafl›k %34’e yükselmifltir
(fiekil 19).

fiekil 19: H›zlara Göre ADSL Abonelerinin Da¤›l›m›

fiekil 20’de 2006 y›l›ndan itibaren Türkiye’deki geniflbant abonelerin iflletmeci baz›nda da¤›l›m›na
yer verilmektedir. Serbestleflmenin ard›ndan hizmet sunmaya bafllayan alternatif operatörlerin
2009 y›l› sonu itibariyle pazardan %6,3 pay ald›klar› görülmektedir. Önceki y›l ile k›yasland›¤›nda
alternatif operatörler geniflbant abone say›lar›n› yaklafl›k %29 art›rm›fllard›r. TTnet’in ise geçen
senenin ayn› dönemine göre %4’lük abone say›s› art›fl› gerçeklefltirdi¤i ancak ilgili pazardaki pay›n›n
%85,3’e düfltü¤ü görülmektedir. 3N yetkilendirmelerinin ard›ndan sunulmaya bafllanan mobil
geniflbant internet hizmetlerinin pazar pay› ise son alt› ay içerisinde yaklafl›k %6 seviyelerine
ulaflm›flt›r.

fiekil 20: Geniflbant Abonelerin ‹flletmeci Baz›nda Da¤›l›m›, (%)
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U fiekil 21’de perakende geniflbant hizmetlerinde AB ülkelerinde yerleflik iflletmecilerin paylar›na yer
verilmektedir. AB ülkelerinde geniflbant hizmetlerinde yerleflik iflletmecilerin pay› ortalamada %46
iken Türkiye’de %91 seviyelerindedir. Ancak serbestleflmenin ard›ndan alternatif iflletmecilerin
yeniden sat›fl, veri ak›fl› eriflimi (VAE) ve yerel a¤›n paylafl›ma aç›lmas› (YAPA) gibi yöntemler arac›l›¤›
ile sunduklar› geniflbant hizmetleri giderek art›fl göstermektedir. 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle Yerel
A¤›n Paylafl›ma Aç›lmas› (YAPA) ile 14.836 adet, al-sat7 yöntemiyle 7287 adet ba¤lant›
gerçeklefltirilmifltir. Di¤er geniflbant ba¤lant›lar› Veri Ak›fl Eriflimi (VAE) ile gerçeklefltirilmifltir. 

*Kaynak: AB 14. ‹zleme Raporu
**AB ülkeleri verileri Ocak 2009, Türkiye verisi Aral›k 2009 tarihlidir.

fiekil 21: Baz› AB ülkeleri ve Türkiye’de Perakende Geniflbant Hizmetlerindeki Paylar, (%)

fiekil 22’de baz› AB ülkeleri ve Türkiye’de nüfusa göre geniflbant penetrasyon oranlar› verilmektedir.
Son y›llardaki h›zl› geniflbant art›fl›na ra¤men, Türkiye’nin geniflbant penetrasyon oran› hala Avrupa
ülkeleri penetrasyon ortalamas›n›n bir hayli afla¤›s›nda görünmektedir. Ancak daha sa¤l›kl› bir
karfl›laflt›rma yapmak için hanehalk›na göre penetrasyon oranlar›n› kullanmak yerinde olacakt›r. 

7 ADSL, G.SHDSL ve VDSL dâhil olmak üzere
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*Kaynak: AB 14. ‹zleme Raporu
**AB ülkeleri verileri Temmuz 2008, Türkiye verisi Aral›k 2009 tarihlidir.

fiekil 22: Türkiye ve Baz› AB Ülkelerinin Nüfusa Göre Geniflbant Penetrasyon Oranlar›

fiekil 23’te geniflbant penetrasyon oranlar› hanehalk›na göre ele al›nm›flt›r. Bu durumda AB ülkeleri
penetrasyon ortalamas› %55 iken Türkiye’de bu de¤er %39,6 olup AB ülkelerine yak›n bir seyir
izlemektedir.

*Kaynak: AB 14. ‹zleme Raporu
**AB ülkeleri verileri Ocak 2008, Türkiye verisi Aral›k 2009 sonuçlar›d›r.

fiekil 23: Türkiye ve Baz› AB Ülkelerinin Hane Halk›na Göre Geniflbant Penetrasyon Oranlar›

1.3. Mobil Pazar
2009 y›l› sonu itibariyle Türkiye’de yaklafl›k %88 penetrasyon oran›na tekabül eden 62,8 milyon
mobil abone bulunmaktad›r. fiekil 24’te abone say›s› ve penetrasyon oranlar›nda y›llar itibariyle
meydana gelen h›zl› art›fl gözler önüne serilmektedir. Bununla birlikte; 2009 y›l› Temmuz ay›nda
bafllayan 3G hizmetleri birlikte 3G abone say›s› 2009 y›l› sonu itibariyle 7 milyonu geçmifltir.
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fiekil 24: Mobil Abone Say›s› ve Penetrasyon

fiekil 25’de Türkiye ve baz› Avrupa ülkelerinde mobil penetrasyon oranlar› karfl›laflt›r›lmaktad›r. Ekim
2009 itibariyle AB ülkelerinde ortalama olarak %125 olan mobil penetrasyon oran›, Türkiye’de
2009 y›l› sonu itibariyle %88’dir. 

*Kaynak: Comreg, 2009

**AB Ülkeleri verileri Ekim 2009, Türkiye verisi Aral›k 2009’a aittir.

fiekil 25: Türkiye ve Baz› Avrupa Ülkelerinin Mobil Penetrasyon Oranlar›, (%)

Y›llara göre mobil penetrasyondaki de¤iflim AB ülkeleri ortalamas› ve Türkiye karfl›laflt›rmas› da fiekil
26’da görülmektedir. 2004 y›l›ndan bu yana Türkiye’de mobil penetrasyon oran› AB’ye benzer
flekilde art›fl e¤ilimindeyken, 2009 y›l›nda Numara Tafl›nabilirli¤i düzenlemelerinin de etkisiyle çok
az düflüfl yaflam›flt›r.  
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*Kaynak: Comreg, 2009

fiekil 26: Y›llara Göre Türkiye ve AB Ülkeleri Mobil Penetrasyon Oranlar›, (%)

fiekil 27’de ise Türkiye’deki mobil abone profili baz› Avrupa ülkeleriyle karfl›laflt›r›lmaktad›r.
Türkiye’de mobil abonelerin yaklafl›k %25’i fatural›, %75’i ön ödemelidir. AB’de ise mobil abonelerin
%58’i ön ödemeli iken %42’si fatural› abonelerdir. Türkiye AB ülkelerine k›yasla daha yüksek oranda
ön ödemeli aboneye sahip görünmektedir. 

*Kaynak: AB 14. ‹zleme Raporu

**AB ülkeleri verileri Ekim 2008, Türkiye verisi Aral›k 2009 tarihlidir.

fiekil 27: Baz› Avrupa Ülkelerinde Ön Ödemeli/Fatural› Abonelerin Da¤›l›m›
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U fiekil 28’de Türkiye’deki GSM iflletmecilerinin abone say›lar›na göre pazar paylar› verilmektedir.
Turkcell, Vodafone ve Avea’n›n pazar paylar› s›ras›yla %56,%25 ve %19’dur.

fiekil 28: GSM ‹flletmecileri Abone Say›lar›na Göre Pazar Paylar›

fiekil 29‘da GSM iflletmecilerinin toplam SMS ve MMS say›lar›ndaki de¤iflime yer verilmektedir.
Gönderilen MMS say›s› henüz düflük seviyelerde seyrederken, SMS say›s›nda özellikle 2008 y›l›ndaki
art›fl dikkat çekmektedir. Türkiye’de özellikle genç nüfus aras›nda yayg›n olarak kullan›lan SMS, GSM
operatörlerinin teflvik edici kampanyalar› ile h›zl› bir art›fl trendi yakalam›flt›r. 2009 y›l›nda da benzer
bir trend izlenmifl ve SMS say›s› 128 milyar› geçerken, MMS say›s›, 2009’da yaklafl›k 110 milyon
olmufltur. 

fiekil 29: Y›llara Göre SMS ve MMS Miktar›

fiekil 30’da yerleflik iflletmecinin sabitteki ayl›k ARPU de¤eri ve üç GSM iflletmecisinin ortalama ayl›k
ARPU de¤erlerine yer verilmektedir. 2009 y›l› sonu itibariyle mobil ARPU de¤eri 17,2 TL, sabit ARPU
de¤eri ise 22,8 TL olarak gerçekleflmifltir. 
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fiekil 30: Sabit Yerleflik ‹flletmecinin ve GSM iflletmecilerinin Ortalama ARPU De¤erleri

Mobil telefon kullan›m seviyesinin ölçümünde yayg›n olarak kullan›lan bir di¤er gösterge ise ayl›k
ortalama kullan›m süresini ifade eden MoU (minutes of usage)’dur. Çizelge 3’te baz› AB ülkeleri ile
Türkiye’deki ortalama mobil telefon kullan›m sürelerine yer verilmektedir. Türkiye’de ortalama ayl›k
mobil kullan›m süresi 189 dakika olarak görülmektedir. 

Çizelge 3: AB MoU K›yaslamas›

*Kaynak:Comreg (2009)

**Türkiye verisi Aral›k 2009 sonuçlar›d›r.

ÜÜllkkee MMooUU  ((ddaakkiikkaa))

Fransa 253
‹rlanda 226
Türkiye 189
‹ngiltere 177
‹spanya 160
‹talya 137
Portekiz 124
Almanya 104
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2.   Rekabete ‹liflkin Düzenleme ve Faaliyetler

22..11..  PPiiyyaassaa  AAnnaalliizzlleerrii
5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanununun (EHK) yürürlü¤e girmesinin ard›ndan, önceki kanun
uyar›nca haz›rlanan Etkin Piyasa Gücüne Sahip ‹flletmecilerin Belirlenmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmeli¤in yerini almak üzere Elektronik Haberleflme Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne
Sahip ‹flletmeciler ile Bu ‹flletmecilere Getirilecek Yükümlülüklerin Belirlenmesi Hakk›nda Yönetmelik
haz›rlanarak 01.09.2009 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

Elektronik haberleflme sektöründe etkin rekabetin tesisi amac› ile AB mevzuat› dikkate al›narak
tan›mlanan ilgili piyasalarda sürdürülen piyasa analizleri neticesinde, ilgili piyasada etkin piyasa
gücüne sahip iflletmeciler tespit edilmektedir. Bu sayede etkin piyasa gücüne sahip iflletmecilerin
sektördeki üstünlüklerini, sektöre yeni giren veya sektörde söz konusu iflletmecilere rakip hale gelm-
eye çal›flan iflletmecilere karfl› kötüye kullanmalar› önlenmeye çal›fl›lmaktad›r. 

Türkiye’de piyasa analizleri 2005 y›l›nda yap›lmaya bafllam›fl, 2006 y›l› Ocak ay›na kadar elektronik
haberleflme sektörüne iliflkin Avrupa Komisyonu’nun 2003/311 say›l› Tavsiye Karar›nda belirtilen 18
piyasadan 16’s› afla¤›da belirtilen 9 adet konsültasyon doküman› çerçevesinde incelenerek ‹lgili
piyasalarda EPG’ye sahip iflletmeciler belirlenmifltir.

Çizelge 4: Piyasa Analizleri, 2005-2006

‹‹llggiillii  PPiiyyaassaallaarr EEPPGG  TTeessppiitt  EEddiilleenn  
‹‹flfllleettmmeecciilleerr

1. Sabit Telefon fiebekesine Eriflim Piyasas› Türk Telekom
2. Sabit fiebeke Üzerinden Arama Hizmetlerine Yönelik ‹lgili Piyasalar Türk Telekom
3. Sabit fiebekede Ça¤r› Bafllatma ve Ça¤r› Tafl›ma Piyasas› Türk Telekom
4. Sabit Kamu Telefon fiebekelerinde Toptan Ça¤r› Sonland›rma Piyasas› Türk Telekom
5. Geniflbant ve Ses Hizmetlerinin Sunumu ‹çin Bak›r Kablo A¤›na Paylafl›ml› 

Eriflimi de ‹çeren Toptan Ayr›flt›r›lm›fl Eriflim Piyasas› Türk Telekom
6. Veri Ak›fl Eriflimini ‹çeren Toptan Geniflbant Eriflim Piyasas› Türk Telekom
7. Kiral›k Hatlara Yönelik ‹lgili Piyasalar Türk Telekom
8. Mobil fiebekelere Eriflim ve Ça¤r› Bafllatma Piyasas› Turkcell
9. Mobil Ça¤r› Sonland›rma Piyasas› Turkcell, 

Vodafone, Avea
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tan›mlanan pazarlar gözden geçirilerek tüm pazarlar için kamuoyu görüflleri al›nm›flt›r. Bu
do¤rultuda afla¤›da belirtilen pazarlarda EPG’ye sahip iflletmeciler belirlenmifl olup söz konusu
kararlar ve ilgili dokümanlar Kurum internet sitesinde yay›mlanm›flt›r.

Çizelge 5: Piyasa Analizleri, 2009

‹‹llggiillii  PPiiyyaassaallaarr EEPPGG  TTeessppiitt  EEddiilleenn  EEPPGG  TTeessppiitt  EEddiilleenn  ‹‹flfllleettmmeecciilleerree
‹‹flfllleettmmeecciilleerr GGeettiirriilleenn  YYüükküümmllüüllüükklleerr

Sabit fiebekeler Üzerinden Türk Telekom Eriflim sa¤lama
Arama Hizmetlerine Yönelik Tafl›y›c› seçimi ve tafl›y›c› ön seçimi
Piyasalar Ayr›m gözetmeme

fieffafl›k 
Tarife kontrolü 
Fatura sa¤lama

Sabit fiebekede Ça¤r› Türk Telekom Türk Telekom
Sonland›rma Piyasas› Kendisine numara Araba¤lant› sa¤lama 

tahsis edilmifl sabit Ayr›m gözetmeme
telefon iflletmecileri fieffafl›k

Referans eriflim ve/veya araba¤lant› 
teklifleri haz›rlama ve yay›mlama 
Tarife Kontrolüne (maliyet esasl› tarife) 
tabi olma 
Hesap ayr›m› ve maliyet muhasebesi 
Ortak Yerleflim 
STH iflletmecileri
Araba¤lant› sa¤lama 
Ayr›m gözetmeme 
fieffafl›k

Fiziksel fiebeke Türk Telekom Yerel a¤a ayr›flt›r›lm›fl eriflim sa¤lama 
Altyap›s›na Eriflim Piyasas› Ayr›m gözetmeme 

fieffafl›k 
Referans eriflim teklifleri haz›rlama ve 
yay›mlama 
Tarife kontrolüne tabi olma (maliyet 
esasl› tarife belirleme) 
Hesap ayr›m› ve maliyet muhasebesi 
Ortak yerleflim ve tesis paylafl›m› 
sa¤lama
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‹‹flfllleettmmeecciilleerr GGeettiirriilleenn  YYüükküümmllüüllüükklleerr

Toptan Kiral›k Devreler Türk Telekom Eriflim sa¤lama 
• Uçtan uca kiral›k devrelerin (ATM, 

Metro Ethernet, G.SHDSL dahil) 
sunumu 

• K›smi kiral›k devrelerin (Metro 
Ethernet dahil) sunumu 
Ayr›m gözetmeme

fieffafl›k 
Referans eriflim teklifi haz›rlama ve 
yay›mlama
Tarife düzenlemelerine tabi olma 
(maliyet esasl› tarife belirleme) 
Hesap ay›r›m› ve maliyet muhasebesi 
Ortak yerleflim sa¤lama 

Veri Ak›fl Eriflimini ‹çeren Türk Telekom Toptan geniflbant eriflim sa¤lama (xDSL 
Toptan Geniflbant yeniden sat›fl, xDSL IP/ATM seviyesinde
Piyasas› veri ak›fl eriflimi, ATM, FR, Metro 

Ethernet internet yeniden sat›fl) 
Yal›n ADSL/VDSL toptan geniflbant 
eriflim (IP seviyesinde veri ak›fl eriflimi) 
sa¤lama 
Ayr›m gözetmeme 
fieffafl›k 
Referans eriflim teklifi (xDSL yeniden 
sat›fl, xDSL IP/ATM seviyesinde veri ak›fl 
eriflimi, ATM, FR, Metro Ethernet 
internet yeniden sat›fl) haz›rlama ve 
yay›mlama 
Tarife kontrolüne tabi olma 
Hesap ayr›m› ve maliyet muhasebesi
Ortak yerleflim ve tesis paylafl›m› 
sa¤lama
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Piyasa analizleri azami üç y›lda bir tekrarlanmaktad›r. Bununla birlikte ilgili piyasalarda etkin piyasa
gücüne sahip iflletmecilerin belirlenmesi amac›yla Kurum re’sen ya da iflletmeci veya iflletmecilerin
gerekçeli talebi üzerine üç y›l dolmadan da piyasa analizi yapabilmektedir.

‹‹llggiillii  PPiiyyaassaallaarr EEPPGG  TTeessppiitt  EEddiilleenn  EEPPGG  TTeessppiitt  EEddiilleenn  ‹‹flfllleettmmeecciilleerree
‹‹flfllleettmmeecciilleerr GGeettiirriilleenn  YYüükküümmllüüllüükklleerr

Mobil fiebekelere Eriflim Turkcell Eriflim ve araba¤lant› sa¤lama 
ve Ça¤r› Bafllatma Piyasas› Ayr›m gözetmeme 

fieffafl›k
Referans eriflim ve araba¤lant› teklifleri 
haz›rlama ve yay›mlama 
Tarife düzenlemelerine (maliyet esasl›) 
tabi olma 
Hesap ayr›m› ve maliyet muhasebesi
Ortak yerleflim

Mobil Ça¤r› Sonland›rma Turkcell, Turkcell, Vodafone, Avea
Piyasas› Vodafone Araba¤lant› sa¤lama

Avea Ayr›m gözetmeme
fieffafl›k
Referans araba¤lant› teklifleri haz›rlama
ve yay›mlama
Tarife kontrolüne (Maliyet esasl› tarife 
belirleme) tabi olma
Hesap ayr›m› ve maliyet muhasebesi
Ortak yerleflim 

TTuurrkkcceellll,,  VVooddaaffoonnee,,  AAvveeaa  DD››flfl››nnddaa
KKaallaann  vvee  MMoobbiill  TTeelleekkoommüünniikkaassyyoonn
SSeekkttöörrüünnddee  FFaaaalliiyyeett  GGöösstteerreenn
DDii¤¤eerr  ‹‹flfllleettmmeecciilleerr
Araba¤lant› sa¤lama
fieffafl›k 
Ayr›m gözetmeme
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U 2.2. Eriflim ve Araba¤lant› Düzenlemeleri
22..22..11..  EErriiflfliimm  vvee  AArraabbaa¤¤llaanntt››  YYöönneettmmeellii¤¤ii
5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanunu’nun ‹kinci K›s›m Üçüncü Bölümü’nde eriflim ve
araba¤lant›ya iliflkin temel düzenleme konular›na yer verilmek suretiyle bu konuda yasal bir çerçeve
oluflturulmufl, iflletmecilerin hak ve yükümlülükleri genel esaslar› itibariyle ortaya konulmufltur.
Di¤er taraftan, AB Düzenleyici Çerçevesinin ülkemiz mevzuat›na yans›t›lmas›, uygulamada
karfl›lafl›lan sorunlara yönelik ayr›nt›l› düzenleme ihtiyac›, yasalarda yer verilmeyen, etkinli¤i ve
rekabeti art›r›c› hususlar›n deneyimler de dikkate al›narak ikincil düzenlemelere yans›t›lmas›n›
teminen haz›rlanan Eriflim ve Araba¤lant› Yönetmeli¤i 08.09.2009 tarih ve 27343 say›l› Resmî
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

An›lan Yönetmelik kapsam›nda, uzlaflt›rman›n daha etkin ve seri bir flekilde sonuçland›r›lmas›na
imkân tan›nmas›, eriflimin kapsam›n›n geniflletilmesi, eriflim düzenlemelerinde daha fleffaf,
farkl›laflt›r›lm›fl ve rekabeti tesis etmeye yönelik tedbirlere imkân tan›nmas›, eriflim hizmetlerinin
ücretlendirilmesinde hizmetin etkin olarak sa¤lanmas›n›n ileriye dönük uzun dönem artan maliyeti
esas yöntem olarak benimsenmekle beraber di¤er yöntemlerin uygulanmas›na zemin
haz›rlanmas›, referans tekliflerin ba¤lay›c› niteli¤inin aç›kça ifade edilmesi ile hâlihaz›rda ifllevselli¤i
kalmam›fl olan Ulusal Dolafl›m (Roaming) Anlaflmas› Yap›lmas› ile ‹lgili Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmeli¤in yürürlükten kald›r›lmas› baflta olmak üzere pek çok hususta önemli de¤ifliklikler
yürürlü¤e konulmufltur.

22..22..22..  AArraabbaa¤¤llaanntt››  ÜÜccrreettlleerrii
5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanunu’nun “Eriflim tarifeleri” bafll›kl› 20’nci maddesinde yer alan
“(1) Kurum, eriflim yükümlüsü iflletmecilere, eriflim tarifelerini maliyet esasl› olarak belirleme
yükümlülü¤ü getirebilir. Kurum taraf›ndan talep edilmesi halinde yükümlü iflletmeciler eriflim
tarifelerinin maliyet esasl› belirlendi¤ini ispat etmek zorundad›r. (2) Yükümlü iflletmecilerin
tarifelerini maliyet esasl› belirlemedi¤ini tespit etmesi halinde, Kurum eriflim tarifelerini maliyet
esas›na göre belirler. Kurum, tarifeleri maliyet esas›na göre belirleyinceye kadar di¤er ülke
uygulamalar›n› uygun oldu¤u ölçüde dikkate alarak, tarifeleri belirler ve/veya tarifelere üst s›n›r
koyabilir. Kurumun belirledi¤i tarifelere uyulmas› zorunludur.” hükümleri uyar›nca, BTK eriflim
tarifelerini onaylamakta ve söz konusu tarifeler Kurum taraf›ndan yenisi onaylanarak yay›mlanana
kadar yürürlükte kalmaktad›r. Bu kapsamda, Etkin Piyasa Gücüne (EPG) sahip iflletmeciler için
afla¤›daki çizelgede yer ald›¤› flekilde belirlenen Araba¤lant› Ücret Tarifeleri 01.05.2009’dan
itibaren geçerli olmak üzere 10.04.2009 tarihinde yay›mlanm›flt›r. 

Çizelge 6: Araba¤lant› Ücretleri

(*)  Ücretler nettir (vergiler hariçtir).

TTüürrkk  TTeelleekkoommüünniikkaassyyoonn  AA..fifi..  
fifieebbeekkeessiinnddee  ÇÇaa¤¤rr››  

BBaaflflllaattmmaa  vvee  ÇÇaa¤¤rr››  SSoonnllaanndd››rrmmaa  
ÜÜccrreettlleerrii  ((KKrr//ddkk..))**

GGSSMM  fifieebbeekkeelleerriinnddee  ÇÇaa¤¤rr››  SSoonnllaanndd››rrmmaa  ÜÜccrreettlleerrii  ((KKrr//ddkk..))**

1,39 1,71 2,70 6,55 6,75 7,75

Turkcell ‹letiflim 
Hizmetleri A.fi.

Vodafone
Telekomünikasyon A.fi.

Avea ‹letiflim
Hizmetleri A.fi.Yerel Alan ‹çi Alan D›fl›
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UAyr›ca, 3N Araba¤lant› ücretleri 30.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 15.07.2009 tarihinde
onaylanm›flt›r.

Çizelge 7: 3N Araba¤lant› Ücretleri

(*)  Ücretler nettir (vergiler hariçtir).

22..22..33..  YYeerreell  AA¤¤aa  EErriiflfliimm  vvee  TTooppttaann  GGeenniiflflbbaanntt  ‹‹nntteerrnneett  EErriiflfliimmii
Yerel a¤a ayr›flt›r›lm›fl eriflim (YAPA), alternatif iflletmecilerin Türk Telekom’un sahip oldu¤u ‘yerel a¤’
olarak adland›r›lan ve sabit telefon flebekesinin (PSTN) evlere kadar uzanan bak›r kablolardan
oluflan k›sm›n› toptan fiyat ve koflullarla kiralayarak, kendi son kullan›c›lar›na ses ve geniflbant
hizmetleri (internet eriflimi, IP TV, veri iletimi vb.) sunmalar›na imkân sa¤layan bir eriflim yöntemidir.
YAPA ülkemizde hâlihaz›rda “tam eriflim” ve “paylafl›ml› eriflim” olmak üzere iki flekilde
uygulanmaktad›r. 2009 y›l› sonu itibariyle toplam 163 santral sahas› YAPA kapsam›nda alternatif
iflletmecilerin eriflimine aç›lm›flt›r. Mevcut durumda eriflime aç›lan santral sahalar› itibariyle alternatif
iflletmecilerin yaklafl›k olarak 7 milyon telefon abonesine ve 2,6 milyon ADSL abonesine eriflim
imkân› bulunmaktad›r. Haziran ay› içerisinde Kurum taraf›ndan yap›lan incelemelerde, söz konusu
santrallerdeki ortak yerleflim alanlar› ve buralarda hizmetin verilmesine dair yaflanan s›k›nt›lar
yerinde görülmüfl, bu kapsamda YAPA ile ilgili uygulamalar baflta olmak üzere Referans Eriflim
Teklifleri ve sair düzenlemeler kapsam›nda karfl›lafl›labilecek hususlar ile ilgili bilgi edinilmifltir. Ayr›ca
Türk Telekom taraf›ndan halen devam eden saha tipi DSLAM uygulamalar› yerinde incelenmifltir.

‹flletmeciler YAPA’n›n yan› s›ra Al-Sat ve Veri Ak›fl Eriflimi olarak isimlendirilen ve sabit geniflbant
flebekesine farkl› noktalardan eriflim imkân› veren toptan hizmetlerini Türk Telekom’dan sat›n alarak
son kullan›c›lara (perakende) geniflbant internet eriflim hizmetleri sunabilmektedir. 2009 y›l›
içerisinde YAPA da dahil olmak üzere söz konusu eriflim yöntemlerine iliflkin Türk Telekom
taraf›ndan teklif edilen baz› promosyon uygulamalar› Kurumumuzun onay› sonras›nda yürürlü¤e
girmifltir.

2008 y›l› sonunda onaylanan ve Mart 2009 sonuna kadar yürürlükte kalan yeni abonelere yönelik
ADSL Al-Sat ve IP Seviyesinde Veri Ak›fl Eriflimi (IP VAE) Modellerinde ba¤lant› ücretinin 3 (üç) ay
süreyle al›nmamas›n› içeren promosyon uygulamas› 2009’da da farkl›laflt›r›larak devam etmifltir. Bu
kapsamda Nisan ay› içerisinde onaylanan yeni promosyon 31.12.2009 tarihine kadar ADSL Al-Sat
ve IP VAE modellerinde iflletmecilerden nakil ücreti ile yeni aboneliklerde ba¤lant› ve ilk kullan›m
ücretinin al›nmamas› hususlar›n› ihtiva etmektedir. An›lan promosyonun onayland›¤› Kurul Karar›
kapsam›nda ayr›ca “Promosyon gibi geçici tarife de¤iflikliklerinin, Kurumumuzun düzenleme
hedefleri ve geniflbant toptan eriflim modelleri aras›ndaki denge gözetilerek ATM Seviyesinde VAE
ve YAPA modellerini de kapsayacak flekilde düzenlenmesi” hususu karara ba¤lanm›flt›r. Bu
çerçevede Türk Telekom taraf›ndan ileride yap›lacak promosyonlar›n tüm geniflbant eriflim
modellerini kapsayacak flekilde düzenlenmesinin gereklili¤ine vurgu yap›lm›flt›r.

UUyygguullaannmmaa  
TTaarriihhii

ÇÇaa¤¤rr››  TTüürrlleerrii

33NN  fifieebbeekkeelleerriinnddee  ÇÇaa¤¤rr››  SSoonnllaanndd››rrmmaa  ÜÜccrreettlleerrii  ((KKrr//ddkk..))**

30.07.2009 Ses Ça¤r›lar› 7,75 6.55 6,75
Görüntülü 7,75 7,75 7,75
Ça¤r›lar

Avea ‹letiflim
Hizmetleri A..fi.

Turkcell ‹letiflim
Hizmetleri A.fi.

Vodafone
Telekomünikasyon A.fi.

41
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Kuruma sunulacak tarife ve promosyon tekliflerinde yerel a¤a eriflim de dahil mevcut geniflbant
internet toptan eriflim modelleri aras›nda gerek teklif edilen hüküm, koflul ve ücretlerin gerekse
ayl›k kullan›m ücretleri aras›ndaki marjlar›n dengeli belirlenmesi hususunun gözetilmesi” hükmüne
yer verilmifltir.

2009 y›l› Aral›k ay› içerisinde Türk Telekom taraf›ndan teklif edilen, 3 (üç) ayr› promosyon ve
uygulama teklifi onaylanm›flt›r.  Bunlardan ilki 2010 y›l› Haziran ay› sonuna kadar ADSL Al-Sat, IP
VAE, ATM VAE ve YAPA kapsam›nda elde edecekleri yeni müflteriler için TTNet A.fi.’den 2 ay
süreyle, TTNET harici ‹SS’lerden ise 3 ay süreyle ayl›k kullan›m ücreti al›nmamas›n› öngören
promosyondur. Onaylanan ikinci promosyon ise yine 2010 y›l› Haziran ay› sonuna kadar
uygulanmak üzere Alsat, IP VAE, ATM VAE modellerinde elde edilecek yeni ADSL internet
abonelerinden ba¤lant› ücreti al›nmamas›, YAPA modelinde elde edilecek yeni aboneler için ise
ba¤lant› ücretinin % 50 indirimli uygulanmas›n› ihtiva etmektedir. 2009 y›l› Aral›k ay› içerisinde son
olarak iflletmecilerin maliyetlerinde önemli bir yer tutan tafl›ma hizmetlerine yönelik bir promosyon
ve uygulama teklifi onaylanm›flt›r. Söz konusu onay kapsam›nda, ADSL internet hizmetini IP
VAE/ATM VAE/YAPA modeli kullanarak sunan ‹SS’lerin ‘VAE trafik teslim noktas›nda/YAPA
kapsam›nda paylafl›ma aç›lan santral binalar›nda’ kulland›klar› IP VAE/ATM VAE/YAPA amaçl› Metro
Ethernet ‹nternet devrelerinde 2010 y›l› sonuna kadar TTNet haricindeki ‹SS’ler için %50 indirim
uygulanmas› ve Noktadan Noktaya Metro Ethernet devrelerinin, talep edilmesi halinde 2010 y›l›
sonuna kadar tüm ‹SS’ler için toptan tarifelerden ücretlendirilmesine yönelik promosyon ile ‹SS’lerin
trafik teslim noktas›nda IP VAE amaçl› kulland›klar› Metro Ethernet ‹nternet eriflim devrelerinin
toplam bant geniflli¤i üzerinden tek devre olarak ücretlendirilmesine yönelik uygulama de¤iflikli¤i
yer almaktad›r. 

Toptan seviyede iflletmecilere yönelik teklif edilen söz konusu promosyon ve tarife tekliflerinin
onaylanmas›nda, daha önce (Nisan ay› içerisinde) tesis edilen ‘Türk Telekom taraf›ndan Kuruma
sunulacak tarife ve promosyon tekliflerinin tüm toptan geniflbant eriflim modellerini kapsayacak ve
teklif edilen hüküm, koflul ve ücretler aç›s›ndan modeller aras›nda denge gözetilecek flekilde
düzenlenmesi’ yönündeki Kurul Kararlar›n›n ve genifl anlamda ilgili mevzuat hükümlerinin
gere¤inin yerine getirilmesi ve altyap› yat›r›mlar›n›n özendirilmesi sa¤lanm›flt›r.

Bahse konu uygulamalar›n iflletmecilerin operasyonel maliyetlerini azaltaca¤›, yeni yat›r›mlarla
birlikte kullan›c›lar›n düflük ücretlerle geniflbant internet hizmetlerinden yararlanmas›na ve
perakende geniflbant internet eriflimi pazar›n›n büyümesine katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir. 

2009 y›l› sonu itibariyle ‹SS’lerin toplam abone say›lar›n›n toptan geniflbant eriflim yöntemlerine
göre da¤›l›m›na afla¤›daki çizelgede yer verilmektedir.

Çizelge 8: Toptan Eriflim Yöntemlerine Göre Abone Say›lar›, 2009

YYAAPPAA IIPP  VVAAEE AAll--SSaatt TTOOPPLLAAMM

Abone Say›s› 14.836 6.197.157 42.191 6.254.184
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U22..22..44..  RReeffeerraannss  eerriiflfliimm  tteekklliifflleerrii
Referans teklifler, etkin piyasa gücüne sahip iflletmecilerle yap›lacak sözleflme flartlar›n›n ortaya
konularak sektörde belirginli¤in sa¤lanmas› ve özellikle sektöre yeni girecek iflletmecilerin hangi
flartlarla piyasaya girebileceklerini öngörebilmeleri aç›s›ndan büyük öneme sahiptir. Etkin piyasa
gücüne sahip iflletmecilere referans teklif yay›mlama yükümlülü¤ü getirilmesi tüm dünyada yayg›n
biçimde kabul gören bir düzenleme prensibidir. Türkiye’de de referans tekliflere iliflkin hükümler
5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanunu’nun 19’uncu maddesinde “Referans eriflim teklifi” bafll›¤›
alt›nda,  Eriflim ve Araba¤lant› Yönetmeli¤i’nin 11’inci maddesinde “Referans eriflim teklifleri ve
fleffafl›k” bafll›¤› alt›nda düzenlenmifltir.

22..22..44..11..  TTüürrkk  TTeelleekkoomm  RReeffeerraannss  AArraabbaa¤¤llaanntt››  TTeekklliiffii
Türk Telekom’un güncellenen Referans Araba¤lant› Teklifi Kurumumuz taraf›ndan onaylanarak
Aral›k 2009’da yay›mlanm›flt›r. Söz konusu Teklif kapsam›nda, sabit elektronik haberleflme
flebekesinde araba¤lant› hizmetinin sunuldu¤u ulusal ve lokal (yerel) araba¤lant› santrallerinin
say›s›n›n artt›r›lmas› suretiyle Türk Telekom ile araba¤lant› gerçeklefltiren iflletmecilerin farkl›
kademelerdeki araba¤lant› ücretlerinden artan oranda faydalanmas›; bu sayede darbo¤az
niteli¤indeki flebekelerin etkin kullan›m› ve teknik ve ekonomik olarak mümkün oldu¤u ölçüde
ayr›flt›r›lmas› ile ayr›flt›r›lan flebeke bileflenlerine eriflim imkân› elde eden alternatif iflletmecilerin etkin
bir biçimde rekabet edebilmelerine zemin haz›rlanmas› amaçlanm›flt›r.

2009 y›l› içinde ayr›ca Türk Telekom Referans Araba¤lant› Teklifi’ne ek olacak flekilde, araba¤lant›ya
iliflkin usul, esas ve müeyyideleri kapsayan “Hizmet Seviyesi Taahhüdü”nün Türk Telekom taraf›ndan
haz›rlanarak Kurumumuzca onaylanmas›na yönelik çal›flma bafllat›lm›flt›r. Bu çerçevede Türk
Telekom taraf›ndan haz›rlanan ve Kurumumuza sunulan taslak dokümana iliflkin olarak kamuoyu
görüflleri al›nm›fl olup, an›lan doküman›n 2010 y›l›nda nihai haline getirilerek onaylanmas›
öngörülmektedir.

Ayr›ca, Referans Araba¤lant› Teklifi kapsam›nda yer verilen ve iflletmecilerden araba¤lant› sa¤lanan
her bir il için ayl›k olarak al›nan “araba¤lant› servis bedeli”nin kald›r›lmas›, teminat bedellerinin daha
aç›k, uygulanabilir ve kapsam›n›n belirgin hale getirilmesi, teminat ve ödeme yükümlülüklerinin ifa
edilmemesi durumunda uygulanacak prosedür ve yapt›r›mlardaki etkinsizli¤in ortadan kald›r›lmas›
gibi hususlar da yap›lan de¤ifliklikler kapsam›nda öne ç›kan ve Türk Telekom ile araba¤lant›
sözleflmesi olan iflletmeciler bak›m›ndan faydal› sonuçlar do¤uran hususlard›r.  

22..22..44..22..  TTüürrkk  TTeelleekkoomm  RReeffeerraannss  YYeerreell  AA¤¤aa  AAyyrr››flfltt››rr››llmm››flfl  EErriiflfliimm  TTeekklliiffii  
‹lk olarak Kas›m 2006’da onaylanarak yürürlü¤e giren Türk Telekom Referans Yerel A¤a Ayr›flt›r›lm›fl
Eriflim Teklifi’nin ücretler k›sm›nda Temmuz 2007’de de¤ifliklik yap›lm›flt›r. ‹lgili mevzuat uyar›nca
Mart 2008’de Türk Telekom taraf›ndan Kurumumuza sunulan taslak teklif, kamuoyu görüfllerine
aç›lm›fl ve ilgili taraflar›n görüflleri al›nd›ktan sonra nihai haline getirilerek 12.02.2009 tarihinde
onaylanarak yürürlü¤e girmifltir. Söz konusu teklifte blok ve devre tesis süreçlerinde iyilefltirmeler
yap›lm›fl, sözleflme imzalayan iflletmecilerin talep etmesi esas›na dayal› olarak Türk Telekom
taraf›ndan 2010 y›l› sonuna kadar paylafl›ma aç›lacak santrallerin listesi belirlenmifltir. Ayr›ca,
sözleflme imzalayan 9 alternatif iflletmecinin sistem ve cihazlar›n› yerlefltirdikleri santrallerde oluflan
abone trafi¤inin iflletmecilerin varl›k noktalar›na veya internete tafl›nmas› için gerekli yard›mc›
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U hizmetlerin sunulmas›na yönelik usul ve esaslar› içeren “Türk Telekom Yeralt› ve/veya Havai
Tesislerinin Araba¤lant› veya Yerel A¤›n Paylafl›ma Aç›lmas› veya Veri Ak›fl Eriflimi Hizmetleri
Kapsam›nda Paylafl›m› için Uygulanacak Usul Esas ve Ücretler” ile “Araba¤lant› veya Yerel A¤›n
Paylafl›ma Aç›lmas› veya Veri Ak›fl Eriflimi Hizmetleri Kapsam›nda Türk Telekom Bina Girifli ve/veya
Bina ‹çi F/O Kablo Ba¤lant›lar› için Uygulanacak Usul Esas ve Ücretler” adl› dokümanlar, Referans
Yerel A¤a Ayr›flt›r›lm›fl Eriflim Teklifi ile Referans Araba¤lant› Teklifi ve Referans IP/ATM Seviyesinde
Veri Ak›fl Eriflimi Tekliflerinin de eki olacak flekilde 12.02.2009 tarihinde onaylanm›flt›r.

Ayr›ca xDSL internet abonelerinin hizmet ald›klar› iflletmeciyi kolay bir flekilde ve asgari hizmet
kesintisiyle de¤ifltirebilmelerine imkân sa¤lamak amac›yla da çal›flmalar yürütülmektedir. Bu
kapsamda fiubat 2009’da referans teklifin onayland›¤› Kurul Karar›nda “Yetkilendirmesi
çerçevesinde mevcut toptan eriflim yöntemleri (Al-Sat, Veri Ak›fl Eriflimi, Yerel A¤a Ayr›flt›r›lm›fl Eriflim)
ile abonelerine geniflbant internet eriflim hizmeti sunmakta olan iflletmecinin söz konusu hizmeti
sunarken kulland›¤› toptan eriflim yöntemini de¤ifltirmesi ya da geniflbant internet eriflim hizmeti
alan abonenin mevcut toptan eriflim yöntemlerinden biriyle hizmet veren baflka bir iflletmeciden
hizmet almak istemesi durumunda; söz konusu de¤ifliklik taleplerinin ve gerekli devre tesisinin,
asgari hizmet kesintisiyle sonuçland›r›lmas›na yönelik usul, esas ve ücretlerin, Türk Telekom
Referans Yerel A¤a Ayr›flt›r›lm›fl Eriflim Teklifi, Referans (IP/ATM Seviyelerinde) Veri Ak›fl Eriflimi
Teklifleri ve Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Sat›fl Teklifi’nin eki olacak flekilde, 30.06.2009
tarihine kadar Kurumumuza sunulmas›”na karar verilmifltir. Söz konusu karar do¤rultusunda Türk
Telekom taraf›ndan haz›rlanan ve Kurumumuza sunulan dokümana iliflkin olarak kamuoyu
görüflleri al›nm›fl ve ilgili taraflarla toplant›lar yap›lm›fl olup doküman›n 2010 y›l›nda nihai haline
getirilerek onaylanmas› öngörülmektedir.

Yukar›da de¤inilen düzenlemelerin yan› s›ra Haziran 2009 içerisinde devre tesis ve ayl›k devre
kullan›m ücretlerinde indirimler yap›lm›flt›r. Bu çerçevede daha önce yerel a¤a tam eriflim için 100
TL ve yerel a¤a paylafl›ml› eriflim için 110 TL olarak uygulanmakta olan devre tesis ücretleri yaklafl›k
% 30 oran›nda bir indirimle 68 TL (tam eriflim) ve 74 TL (paylafl›ml› eriflim) olarak onaylanm›flt›r.
Ayl›k devre kullan›m ücretlerinde ise, 17 TL olan yerel a¤a tam eriflim ücreti % 10 oran›nda bir
indirimle 15,3 TL olarak onaylanm›flt›r.

Di¤er taraftan, iflletmecilerin abonelerinin numaran›n tafl›nmas› veya baflka nedenlerle sabit telefon
aboneliklerini iptal/fesih olmas› durumunda iflletmecinin bilgilendirilmesine yönelik olarak Eylül ay›
içerisinde Referans Yerel A¤a Ayr›flt›r›lm›fl Eriflim Teklifi ile Al-Sat, IP VAE ve ATM VAE Referans
Tekliflerinde de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Bilindi¤i üzere; Al-Sat, Veri Ak›fl Eriflimi ve Yerel A¤a Ayr›flt›r›lm›fl
Paylafl›ml› Eriflim yöntemlerine dayal› toptan hizmetlerin sunumu, mevcut durum itibariyle sabit
telefon aboneli¤ini gerektirmektedir. Bu itibarla, sabit telefon aboneli¤inin herhangi bir nedenle
iptal/fesih olmas› halinde toptan düzeyde sunulan geniflbant eriflim hizmeti de sona ermek
durumundad›r. Bu itibarla an›lan Referans Tekliflerde yap›lan düzenleme ile sabit telefon
aboneli¤inin herhangi bir sebeple iptal/fesih olmas› durumunda söz konusu telefon hatt›
üzerinden xDSL eriflimi sunan ‹SS’nin Türk Telekom taraf›ndan bilgilendirilmesi sa¤lanarak ilgili
kullan›c›n›n ma¤dur olmas›n›n engellenmesi amaçlanm›flt›r.

22..22..44..33..  TTüürrkk  TTeelleekkoomm  RReeffeerraannss  AAll--SSaatt  YYöönntteemmiiyyllee  xxDDSSLL  TTooppttaann  SSaatt››flfl  TTeekklliiffii
Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Sat›fl Teklifi, ilgili mevzuat ve Kurum düzenlemeleri
uyar›nca Türk Telekom taraf›ndan 2009 y›l› Haziran ay› sonunda Kurumumuza sunulmufltur. Taslak
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Uteklife iliflkin olarak kamuoyu görüflleri al›nm›fl olup teklifin onaylanmas›na yönelik çal›flmalar devam
etmektedir. Bununla birlikte farkl› tarihlerde Türk Telekom taraf›ndan teklif edilen baz› yeni h›z/kota
kademelerine iliflkin Al-Sat tarifeleri onaylanarak mevcut teklife dahil edilmifl ve yürürlü¤e girmifltir.
Bu kapsamda 2009 y›l› içerisinde s›ras›yla ADSL 2 Mbit/s 4GB kotal›, ADSL 8 Mbit/s limitsiz, MEB
ADSL 2 Mbit/s, 4 Mbit/s limitsiz, ADSL 8 Mbit/s’ye kadar limitsiz, 4 GB, 6 GB kotal›, ADSL 512 Kbit/s
512 MB kotal› ve ADSL2+ 16 Mbit/s limitsiz Al-Sat tarifeleri onaylanmak suretiyle Türk Telekom
Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Sat›fl Teklifine dâhil edilmifltir.

22..22..44..44..  TTüürrkk  TTeelleekkoomm  RReeffeerraannss  IIPP  SSeevviiyyeessiinnddee  VVeerrii  AAkk››flfl  EErriiflfliimmii  TTeekklliiffii
Referans IP Seviyesinde Veri Ak›fl Eriflimi Teklifi, ilgili mevzuat ve Kurum düzenlemeleri uyar›nca Türk
Telekom taraf›ndan 2009 y›l› Haziran ay› sonunda Kurumumuza sunulmufltur. Taslak teklife iliflkin
olarak kamuoyu görüflleri al›nm›fl olup teklifin onaylanmas›na yönelik çal›flmalar devam etmektedir.
Bununla birlikte farkl› tarihlerde Türk Telekom taraf›ndan teklif edilen baz› yeni h›z/kota
kademelerine iliflkin IP VAE tarifeleri onaylanarak mevcut teklife dahil edilmifl ve yürürlü¤e girmifltir.
Bu kapsamda 2009 y›l› içerisinde s›ras›yla ADSL 2 Mbit/s 4GB kotal›, ADSL 8 Mbit/s limitsiz, ADSL 8
Mbit/s’ye kadar limitsiz, 4 GB, 6 GB kotal›, ADSL 512 Kbit/s 512 MB kotal› ve ADSL2+ 16 Mbit/s
limitsiz IP VAE tarifeleri onaylanmak suretiyle Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Ak›fl Eriflimi
Teklifine eklenmifltir. 

22..22..44..55..  TTüürrkk  TTeelleekkoomm  RReeffeerraannss  AATTMM  SSeevviiyyeessiinnddee  VVeerrii  AAkk››flfl  EErriiflfliimmii  TTeekklliiffii
2008 y›l› içerisinde ilk defa onaylanan Referans ATM Seviyesinde Veri Ak›fl Eriflimi Teklifi 01.07.2009
tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifl olmas›na ra¤men 2009 y›l› sonu itibariyle ATM VAE modeliyle
geniflbant internet hizmeti sunmak üzere Türk Telekom ile sözleflme imzalayan herhangi bir
iflletmeci bulunmamaktad›r. Di¤er taraftan ADSL 8 Mbit/s limitsiz tarife paketine iliflkin ATM VAE
tarifeleri fiubat ay› içinde onaylanarak mevcut teklife dahil edilmifltir.

22..22..44..66..  MMoobbiill  iiflfllleettmmeecciilleerriinn  ((AAvveeaa,,  TTuurrkkcceellll,,  VVooddaaffoonnee))  RReeffeerraannss  AArraabbaa¤¤llaanntt››  TTeekklliifflleerrii  
Üç GSM iflletmecisi taraf›ndan sunulan Referans Araba¤lant› Teklifi taslaklar›, kamuoyu görüflüne
aç›lmas›n› müteakip gelen görüfller ile baflta 5809 say›l› Kanun’un ilgili hükümleri olmak üzere, ilgili
di¤er mevzuat hükümleri kapsam›nda de¤erlendirilmifl, ilgili maddelerde gerekli de¤ifliklikler
yap›larak onaylanm›fl ve 15 Aral›k 2009 tarihinde yay›mlanm›flt›r. 

22..22..55..  UUzzllaaflfltt››rrmmaa  FFaaaalliiyyeettlleerrii
‹lgili mevzuat uyar›nca iflletmeciler aras›nda eriflim ve araba¤lant›ya iliflkin konularda anlaflma
sa¤lanamamas› halinde, taraflardan herhangi biri Kurumdan uzlaflt›rma prosedürü iflletmesini talep
edebilmektedir.  

EHK’ya uyumun sa¤lanmas›n› teminen 2009 y›l›nda yeni Eriflim ve Araba¤lant› Yönetmeli¤i’nin
yürürlü¤e girmesiyle Kurumumuzca yürütülen uzlaflmazl›klar›n çözümüne iliflkin süreçlerde
de¤ifliklikler yaflanm›flt›r. Öncelikli olarak uzlaflmazl›¤›n çözümüne yönelik Kuruma baflvuru için
aranan azami süre 3 (üç) aydan, 2 (iki) aya indirilmifltir. Ayr›ca Kuruma anlaflmazl›k konusu olan
hüküm, koflul ve ücretleri belirlenen istisnai haller hariç olmak üzere uzlaflt›rma sürecinin bafllad›¤›
tarihten itibaren 2 (iki) ay içerisinde belirleme yetkisi verilmifltir. Yap›lan de¤iflikliklerle mahkeme d›fl›
uyuflmazl›k çözüm yollar› aç›s›ndan AB mevzuat› ile de uyum sa¤lanm›fl, mevcut uzlaflmazl›klar›n
daha etkin bir biçimde sonuçland›r›lmas›na yönelik düzenlemelerin yan› s›ra baz› hallerde
Kurumumuza uzlaflt›rma taleplerini reddetme yetkisi de getirilmifltir.
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U 2009 y›l› içinde Kurumumuz taraf›ndan iflletilen uzlaflt›rma prosedürleri çerçevesinde, iflletmecilerin
kendi aralar›nda, üzerinde uzlaflmazl›k bulunan hususlara iliflkin eriflim ve araba¤lant› sözleflmeleri
için uygun görülen hüküm, koflul ve ücretlerin belirlenmifl oldu¤u toplam 28 (yirmi sekiz) adet
uzlaflt›rma prosedürü sonuçland›r›lm›flt›r. 

Çizelge 9: 2009 Y›l›nda Kurumumuzca Sonuçland›r›lm›fl Uzlaflt›rma Prosedürleri

22..22..66..  EErriiflfliimm  SSöözzlleeflflmmeelleerrii
‹flletmecilerin kendi aralar›nda imzalad›klar› eriflim ve araba¤lant› sözleflmeleri ilgili mevzuat
gere¤ince Kuruma sunulmaktad›r. Bu çerçevede bugüne de¤in Kuruma sunulan ve yürürlükte
bulunan sözleflme türleri ile adetlerine Çizelge 10’da yer verilmektedir.8

Çizelge 10: Kuruma Sunulan Eriflim ve Araba¤lant› Sözleflmeleri

SSöözzlleeflflmmee  TTaarraaffllaarr›› AAddeett

PSTN – Mobil 3
Mobil – Mobil 3
PSTN – STH (ça¤r› bafllatma 31
ve PSTN’de sonland›rma)

A Tipi: 10
B Tipi: 8
C Tipi: 13

PSTN-STH (STH’da sonland›rma) 4
Yerel A¤a Eriflim (PSTN-‹SS; UMTH vb.) 9
Veri Ak›fl Eriflimi (PSTN-‹SS; UMTH vb.) 13
xDSL Alsat (Yeniden Sat›fl) (PSTN-‹SS) 24
GSM – STH 50
STH – STH 29
PSTN – GMPCS 1
GSM – GMPCS 6
STH – GMPCS 1
Rehberlik Hizmeti ‹flletmecisi – Mobil 9
TTooppllaamm 118833

AArraallaarr››nnddaa  AAnnllaaflflmmaazzll››kk  BBuulluunnaann  TTaarraaffllaarr AAddeett

STH ‹flletmecisi – Türk Telekom 2
STH ‹flletmecisi – GSM ‹flletmecisi 14
GSM ‹flletmecisi - GSM ‹flletmecisi 4
Türk Telekom – GSM ‹flletmecisi 4
Rehberlik Hizmeti ‹flletmecisi – GSM ‹flletmecisi 2
SMfiH – GSM ‹flletmecisi 2
TTooppllaamm 2288

8 Çizelgede 2009 y›l› sonu itibariyle iflletmeciler aras›nda imzalanan ve Kuruma sunulan sözleflmelerin toplam
say›s› yer almaktad›r. ‹flletmecilerin yurt d›fl› iflletmecilerle yapt›klar› ve Kuruma sunduklar› eriflim ve araba¤lant›
sözleflmeleri dahil de¤ildir. 
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UKuruma sunulan eriflim ve araba¤lant› sözleflmeleri yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümleri
kapsam›nda incelenmekte ve mevzuat çerçevesinde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklar›n
iflletmeciler taraf›ndan giderilmesi sa¤lanmaktad›r.

22..22..77..  HHeessaapp  AAyyrr››mm››  vvee  MMaalliiyyeett  MMuuhhaasseebbeessii
5809 say›l› Kanun kapsam›nda hesap ayr›m› ve maliyet muhasebesi özel bir hüküm ile düzenlenmifl
olup bu hükme dayanarak Kurumumuz ilgili piyasada EPG olarak belirlenen iflletmecilere hesap
ayr›m› yükümlülü¤ü getirme yetkisini haizdir. Buna ba¤l› olarak, birincil mevzuat ile getirilen bu
hüküm, an›lan yükümlülü¤ün yasal zeminini güçlendirmifl ve hesap ayr›m›n›n genel prensiplerini
AB müktesebat› ile uyumlu hale getirmifltir.

EHK’daki ilgili hükme göre Kurumumuz; iflletmecilere hesap ayr›m› ve maliyet muhasebesi
yükümlülükleri kapsam›nda haz›rlad›klar› bilgi ve belgeleri yay›mlama yükümlülü¤ü getirme yetkisi
yan›nda bu bilgi ve belgeleri gerekli gördü¤ü takdirde kendisi de yay›mlayabilme yetkisine sahiptir.

Mevcut durumda EPG olarak belirlenen ve hesap ayr›m› yükümlülü¤ü getirilen iflletmeciler olan
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Avea ilk kesin hesap dönemi olan 2008 y›l› verilerini içeren
raporlar›n›, Temmuz 2009’da Kurumumuza sunmufllard›r. Bu çerçevede 2008 dönemine iliflkin
olarak hesap ayr›m› raporlar›yla ilgili denetim çal›flmalar› sürdürülmektedir. Hesap Ayr›m› ve Maliyet
Muhasebesine ‹liflkin Usul ve Esaslar›n 2010 y›l›nda yenilenmesi sonras›nda hesap ayr›m› raporlar›,
yenilenmesi öngörülen usul ve esaslara göre sunulacakt›r.

22..22..88..  VVeerrii  HHiizzmmeettii  TTaarriiffeelleerrii  
‹lgili mevzuat hükümleri kapsam›nda internet eriflimi ve veri iletimi hizmetlerine iliflkin olarak Türk
Telekom’un tarifeleri Kurumumuz düzenlemelerine tabidir. 2009 y›l› içerisinde internet eriflimi (xDSL
hariç) ve veri iletimi hizmetleriyle ilgili tarife onay müracaatlar›na yönelik 21 (yirmi bir) adet Kurul
Karar› al›nm›flt›r. Bahse konu hizmetlerin tarifelerine iliflkin, biri reddedilerek di¤erleri ise
onaylanarak sonuçland›r›lan tarife müracaatlar› ile 2009 y›l›nda, hem perakende hem de toptan
seviyede pazarda önemli geliflmeler yaflanm›flt›r. Onaylanan tarife ve promosyon uygulamalar›
kapsam›nda Kiral›k Devre ve Metro Ethernet lokal eriflim yedekleme gibi bir tak›m yeni hizmetler
kullan›c›lara ilk defa sunulmaya bafllanm›fl ve baz› hizmetlerin kullan›m›n›n teflvik edilmesi amac›yla
sunulan promosyon uygulamalar› yürürlü¤e girmifltir. Yurt içi Kiral›k Devre hizmetinde 622 Mbit/s,
2,4 Gbit/s ve 10 Gbit/s, Noktadan Noktaya Metro Ethernet ve Metro Ethernet ‹nternet hizmetinde
ise 2 Gbit/s, 5 Gbit/s ve 10 Gbit/s tarifeleri de 2009 y›l› içinde onaylanarak yürürlü¤e girmifltir.
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3.   Son Kullan›c›ya Yönelik Düzenleme ve       
Faaliyetler

33..11..  PPeerraakkeennddee  SSaabbiitt  TTeelleeffoonn  HHiizzmmeettlleerriinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  TTaarriiffee  KKaarraarrllaarr››
Yeni Tarife Yönetmeli¤i, 12 Kas›m 2009 tarih ve 27404 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifltir. Yürürlükten kalkan Tarife Yönetmeli¤i ile k›yasland›¤›nda yeni Yönetmelik
kapsam›nda getirilen en önemli de¤ifliklik “bildirim usulü” olmufltur. Yönetmelik uyar›nca, aksi
Kurumca belirtilmedi¤i sürece etkin piyasa gücüne sahip iflletmecilerin son kullan›c› tarifeleri
“Bildirim Usulü”ne tabi k›l›nm›flt›r. Di¤er taraftan, “Sabit Telefon fiebekesine Eriflim Veya Sabit
fiebeke Üzerinden Arama Hizmetlerine Yönelik ‹lgili Piyasalarda Etkin Piyasa Gücüne Sahip
‹flletmecilerin Baz› Hizmetlerine ‹liflkin Tarifelerin Tavan Fiyat Yöntemi ‹le Onaylanmas›na Yönelik
Usul Ve Esaslara ‹liflkin Tebli¤” 2009 sonunda yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Genel olarak bak›ld›¤›nda, etkin piyasa gücüne sahip iflletmeci konumundaki Türk Telekom
tarifelerinin ve kampanyalar›n›n dörde ayr›ld›¤› görülmektedir: dakika baz›nda ve saniye baz›nda
ücretlendirmenin söz konusu oldu¤u tarifeler, belirli bir ücret karfl›l›¤› belirli süre görüflme hakk›
içeren tarifeler (sabit tarife) ve yak›nsama hizmetleri (Videofon ve Wirofon) tarifeleri. Türk
Telekom’un hâlihaz›rda yürürlükte bulunan ve dakika baz›nda ücretlendirmenin söz konusu
oldu¤u tarife seçenekleri A¤ustos 2008’de onaylanm›fl olup, 2009 y›l› içinde bu tarifeler
de¤iflmemifltir. Türk Telekom, yeni Tarife Yönetmeli¤i’nin yürürlü¤e girmesi öncesi 2009 y›l› içinde
yeni sabit tarifelerini ve bir adet saniye bazl› tarifesini onay için Kurumumuza sunmufltur. Söz
konusu sabit tarifeler kapsam›nda abonelere ödedikleri ücrete göre belirli süre flebeke içi ve flebeke
d›fl› görüflme süreleri verilmektedir. Di¤er taraftan, Yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesi sonras›nda da
Türk Telekom yeni sabit tarife seçenekleri, yak›nsama hizmetleri tarifeleri ve bunlar›n
kampanyalar›na iliflkin bildirimlerini Kurumumuza sunmufltur.

33..22..  MMoobbiill  TTeelleeffoonn  HHiizzmmeettlleerriinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  TTaarriiffee  KKaarraarrllaarr››
GSM iflletmecileri ile Kurumumuz aras›nda imzalanan GSM ‹mtiyaz Sözleflmelerinde yer alan
hükümler gere¤ince; GSM iflletmecilerinin son kullan›c›lar›na uygulayacaklar› tarifelere iliflkin üst
s›n›r Kurum taraf›ndan belirlenerek onaylanmaktad›r. Bu kapsamda GSM azami tarifeleri 2009 y›l›
içinde Mart ve Eylül aylar›nda olmak üzere iki defa belirlenerek onaylanm›flt›r. 2007 ve 2008 y›llar›
içerisinde son kullan›c› tarifelerine yönelik al›nan kararlar çerçevesinde GSM son kullan›c›
tarifelerinde düzenleme ihtiyac›na iliflkin de¤erlendirme yap›lmas›n› teminen 2009 y›l›nda bir karar
daha al›nm›fl olup, bu karar›n uygulanmas›na yönelik olarak bir karar daha al›nmas› gere¤i ortaya
ç›km›flt›r. Bununla birlikte GSM azami tarife çizelgesi kapsam›nda GSM’den GSM’e do¤ru ve
GSM’den PSTN’e do¤ru aramalara iliflkin olarak yap›lan düzenleme ile söz konusu yönlere do¤ru
arama ücreti 0,84 TL/Dk.’dan 0,64 TL/Dk.’ya düflürülmüfltür. 

Mobil telekomünikasyon hizmetleri kapsam›nda ses hizmetlerinin yan› s›ra özellikle IMT-2000/UMTS
(3N) hizmetlerinin sunulabilmesi için Kurumumuz ile sözleflme imzalayan iflletmeciler taraf›ndan
veri ve internet hizmetlerinin de gerek yeni kullan›c›lar›n elde edilmesi gerekse mevcut kullan›c›lar›n
ba¤l›l›klar›n›n artt›r›lmas› amac›yla kullan›ld›¤› görülmüfltür. Ayr›ca ses ve veri hizmetlerinin bir arada
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Usunulmas›na olanak tan›yan platformlar›n sa¤lanmas›na iliflkin kampanyal› uygulamalara 3N
kapsam›nda 2009 y›l›nda uygulamaya a¤›rl›k verildi¤i görülmüfltür. Ayr›ca, internet ve SMS
kullan›m›n› artt›rmaya yönelik uygulamalarla yeni kontör yüklenmesi karfl›l›¤›nda kullan›c›lara çeflitli
avantajlar sa¤layan kampanyalar ile birlikte belirli bir sabit ücret karfl›l›¤›nda her yöne
kullanabilecekleri belirli dakika görüflme imkân› sa¤layan tarifelerin a¤›rl›kl› olarak uyguland›¤›
görülmüfltür.

33..33..  ÜÜççüünnccüü  NNeessiill  HHiizzmmeettlleerrddee  AAbboonneellii¤¤iinn  KKoollaayyllaaflfltt››rr››llmmaass››
IMT-2000/UMTS hizmet ve altyap›lar›na iliflkin ‹mtiyaz Sözleflmesi kapsam›nda 3N hizmeti verecek
olan iflletmecilerin mevcut abonelik sözleflmeleri kapsam›ndaki abonelerinin, üçüncü nesil
hizmetlerinden faydaland›r›lmalar›n›n sa¤lanmas›n› teminen mevcut abonelerin k›sa mesaj yöntemi
ile üçüncü nesil hizmetlere geçifli olanakl› k›l›nm›flt›r. 

33..44..  BB  TTiippii  FFaattuurraallaammaa  HHiizzmmeettlleerriinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  DDüüzzeennlleemmeelleerr  
2009 y›l› itibar›yla Türk Telekom’un tek fatura uygulamas›na geçmesi sa¤lanm›flt›r. Faturalama
bedelinde yeni ücretin belirlenmesi hususunda Türk Telekom ve UMTH iflletmecileri aras›nda
mutabakat sa¤lanamamas› üzerine Kurumumuz taraf›ndan uzlaflt›rma prosedürü iflletilmifl bas›l›
fatura ve e-fatura hizmet bedelleri ve B Tipi Faturalama Hizmeti Sözleflmesi hükümleri belirlenmifltir.
Bunun ard›ndan, “Faturalama Hizmeti Sa¤lama Yükümlülü¤üne ‹liflkin Usul ve Esaslar”›n 5. Maddesi
ikinci f›kras› kapsam›nda Türk Telekom’a faturalama hizmetinde belirlenen ciroyu aflan iflletmeciler
aç›s›ndan muafiyet tan›nm›flt›r.

33..55..  OOyyuunn  vvee  MMeellooddii  HHiizzmmeettlleerrii  
Tüketicilerin hizmet al›mlar›nda gerçek iradelerini sergilemeleri esast›r. Bununla birlikte, mobil
telefon iflletmecileri taraf›ndan sunulmakta olan melodi ve oyun hizmetlerinin sunum flekli ve flartlar›
çok say›da tüketici flikâyetine yol açm›fl, söz konusu hizmetlerin düzenlenmesi, tüketici
ma¤duriyetlerinin önlenmesi ve tüketici flikâyetlerinin azalt›lmas› aç›s›ndan büyük önem
kazanm›flt›r. Konu kapsam›nda Haziran 2009’da al›nan Kurul Karar› ile oyun ve melodi hizmetlerinin
GSM operatörleri flebekesi üzerinden sunumu; tüketici ma¤duriyetlerini önleyecek, tüketici
iradesinin tam olarak yans›t›lmas›n› sa¤layacak, sat›n almadan önce ve sat›n ald›ktan sonra tüketiciyi
bilgilendirecek flekilde düzenlenmifltir. A¤ustos 2009’da al›nan Kurul Karar› ile ise oyun ve melodi
hizmetlerinin sunum yöntemleri önceki Kurul Karar›’n›n benimsedi¤i prensipler korunarak
çeflitlendirilmifl ayr›ca tüketiciyi yan›ltma ve aldatmaya yönelik bilgilendirmenin yap›lamayaca¤›
belirtilmifltir. 

33..66..  AAbboonnee  KKaayy››ttllaarr››nn››nn  GGüünncceelllleennmmeessii  
Elektronik Haberleflme Kanunu’nun Geçici 5. Maddesi kapsam›nda “Abonelik Kay›tlar›n›n
Güncellenmesi ve Son Kullan›c›lar›n Aboneli¤inin Gerçeklefltirilmesi ‹fllemlerine ‹liflkin Usul ve
Esaslar” haz›rlanm›fl, ilgili iflletmeciler nezdindeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanl›fll›klar› bulunan
tüm abonelerin, bu süre içerisinde ilgili iflletmeciye baflvurarak bilgilerini güncellemeleri
sa¤lanm›flt›r. Bilgileri güncellenmeyen hatlar›n ise elektronik haberleflme flebekesi ile ba¤lant›lar›
kesilmifltir. Bunun yan›nda son kullan›c›lar›n, kullanmakta olduklar› hatlar› hiçbir mali yükümlülü¤e
tabi olmadan ve hatt›n abonesine gerek duyulmaks›z›n kendi üzerlerine kaydettirmeleri sa¤lanm›fl,
ayr›ca hatt›n abonesine, söz konusu iflleme dair 1 y›l süre ile itiraz hakk› tan›nm›flt›r.

49



50

B
TK

 2
00

9
FA

A
L‹

Y
ET

 R
A

PO
R

U 33..77..  AAçç››kk  HHaattllaarr
Kiflilerin bilgisi veya r›zas› olmaks›z›n kimlik bilgilerinin kullan›lmas› suretiyle üzerlerine çok say›da ön-
ödemeli bireysel hat aç›lmas›, söz konusu hatlar›n suç amaçl› kullan›lmas›, suçun gerçek failinin
tespitini imkâns›z hale getirebilmekte ve kamu güvenli¤ini ilgilendiren olaylarda ilgili iddialar›n
incelenmesini ve soruflturulmas›n› olanaks›z k›labilmektedir. Bu husus dikkate al›narak, elektronik
haberleflme hizmeti alan tüketicilerin korunmas› ile aç›k hat uygulamas›n›n asgari düzeye
indirilebilmesini teminen, bir kifli ad›na ayn› mobil telefon iflletmecisi taraf›ndan aç›labilecek “ön
ödemeli bireysel hat” say›s›na s›n›rland›r›lma getirilmifl ve mobil telefon iflletmecileri taraf›ndan
abonelerine, yaz›l› baflvurular› üzerine kendi isimlerine kay›tl› “aktif ön-ödemeli bireysel hat” say›s›n›
ö¤renme ve ça¤r› merkezi kanal› ile de kimlik bilgilerinin teyidini müteakip bu bilgiye ulaflma
imkân›n›n tan›nmas› sa¤lanm›flt›r

33..88..  AAcciill  YYaarrdd››mm  ÇÇaa¤¤rr››  HHiizzmmeettlleerrii
Tüketicilerin acil hizmet numaralar›na eriflimleri ile arama yapt›klar› esnada konum verilerinin tespit
edilerek ilgili Kurum/Kurulufllara iletimi, acil durumlarda olaylara h›zl› ve etkin müdahale
edilebilmesi aç›s›ndan önem arz etmektedir. Bu kapsamda Elektronik Haberleflme Kanununun 31.
Maddesi dördüncü f›kras›na dayan›larak, acil yard›m ça¤r› hizmet numaralar›na eriflim zorunlulu¤u
getirilen ‹flletmeciler taraf›ndan tespit edilecek verilere ve söz konusu verilerin iletimine iliflkin usul
ve esaslar› belirlemek amac› ile “Acil Yard›m Ça¤r› Hizmetlerine ‹liflkin Usul Ve Esaslar” haz›rlanm›flt›r. 

33..99..  KKoonnttöörr  UUyygguullaammaass››nn››nn  SSoonnaa  EErrddiirriillmmeessii
‹flletmecilerin özellikle ön ödemeli hatlarda kulland›klar› kontör biriminin tan›m›n›n olmamas› ve her
iflletmeci için de¤iflkenlik göstermesi tüketici alg›s›n› etkilemektedir. Bu sistemde tüketiciler, ald›klar›
hizmetin TL karfl›l›¤›n› bulmak için ilave hesaplama yapmak zorunda kalmakta ve tarifeler aras›nda
fiyat karfl›laflt›rmas› yapamamaktad›r. Bu kapsamda bilgi kirlili¤inin önüne geçmek, birim fiyat›
ortaya ç›karmak, tüketici alg›s›n› art›rmak, tarife fleffafl›¤› sa¤lamak ve uluslararas› uygulamalara
uygunluk sa¤lamak amac›yla Eylül 2009’da al›nan Kurul Karar› ile 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren
kontör uygulamas›na son verilerek TL bazl› tarife sistemine geçifl öngörülmüfltür. 

33..1100..  KK››ssaa  MMeessaajjllaarrddaa  TTüürrkkççee  KKaarraakktteerr  KKuullllaann››mm››nnaa  DDaaiirr  YYöönneettmmeelliikk
GSM iflletmecileri ve sabit iflletmeci Türk Telekom ile birlikte yürütülen çal›flmalar sonucunda, yeni
k›sa mesaj ücretlendirme sistemleri 15.5.2008 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmifl ve k›sa mesajlarda
Türkçe karakter kullanmalar› nedeniyle fazla ücret ödemek zorunda kalan tüketicilerin yaflad›¤›
haks›z ma¤duriyet giderilmifltir. Buna ilave olarak tüketici memnuniyetinin yan› s›ra iflletmeciler ve
di¤er sektör aktörlerinin de ihtiyaçlar› dikkate al›narak, Avrupa Telekomünikasyon Standartlar›
Enstitüsü Üçüncü Nesil Ortakl›k Projesi grubu nezdinde yürütülen çal›flmalar sonucunda konu ile
ilgili Avrupa standartlar› Türkçe karakterleri destekleyecek flekilde 21.3.2008 tarihinde
güncellenmifltir. 

Geçen süre zarf›nda, tüketicinin ekonomik ç›karlar›n›n korunmas› amac›yla, k›sa mesaj hizmeti
özelli¤ini haiz telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlar›n›n Türkçe karakterleri desteklemesi
hususunda uygulamaya yönelik usul ve esaslar, imalatç›, üretici, yetkili temsilci ve iflletmecilerin
yükümlülükleri ile ayk›r›l›k ve ihlal durumlar›nda uygulanacak müeyyidelerin belirlenmesi
hususlar›nda bir düzenleme ihtiyac› ortaya ç›km›flt›r. Bu kapsamda haz›rlanan “K›sa Mesaj
Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullan›m›na Dair Yönetmelik” 16.5.2009 tarih ve 27230 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. 1.7.2009 tarihinden itibaren söz konusu yönetmelik
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Ukapsam›nda getirilen yükümlülüklerle sadece Türkçe karakterlerin tamam›n› ihtiva eden yeni
standartlar› destekleyen telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlar›n›n ülkemiz piyasas›na
arz›na izin verilmifltir. 

Bu yönetmelik hükümlerine uygun olmayan cihazlar›n ise piyasaya arz›na müsaade
edilmemektedir. Kurum taraf›ndan yap›lan ve yapt›r›lan denetimlerde söz konusu yönetmelikte
belirtilen flartlara uygun olmayan cihazlar›n varl›¤›n›n tespit edilmesi halinde, cihazlar›n piyasaya
arz› durdurulacak,  toplat›lacak ve ilgililer hakk›nda idari yapt›r›mlar uygulanacakt›r.

33..1111..  SSaabbiitt  EElleekkttrroonniikk  HHaabbeerrlleeflflmmee  HHiizzmmeettlleerriinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  HHiizzmmeett  KKaalliitteessii
Elektronik haberleflme sektöründe hizmet kalitesi hususunda uluslararas› standart kurulufllar›
taraf›ndan oluflturulmufl standartlar ve birçok ülkede yap›lm›fl çeflitli düzenlemeler bulunmaktad›r.
Ülkemizde de konu ile ilgili genel çerçeveyi oluflturan ve özellikle mobil elektronik haberleflmede
ses hizmetlerini kapsayan düzenlemeler Kurumumuzca yap›lm›flt›r. Bununla birlikte sabit elektronik
haberleflme hizmetlerine iliflkin hizmet kalitesi ölçütlerinin daha detayl› ele al›nmas›, ulusal ihtiyaçlar
ve uluslararas› standartlar dikkate al›narak güncellenmesi ve konu ile ilgili olarak etkin denetim
mekanizmalar›n›n gelifltirilmesine ihtiyaç duyulmaktad›r. 

Bu nedenle, öncelikle konu ile ilgili durumu de¤erlendirmek amac›yla bir rapor haz›rlanm›flt›r. Daha
sonra, tüketici haklar›n›n korunmas› ve kaliteli hizmet sunulmas› için iflletmecilerin uyacaklar›
elektronik haberleflmede hizmet kalitesi ölçütleri, yükümlülükleri ve denetim faaliyetlerine iliflkin
düzenleme yapmak amac›yla Kurumumuzun 2009 y›l› ‹fl Plan› kapsam›nda “Sabit Elektronik
Haberleflme Hizmetlerine ‹liflkin Hizmet Kalitesi Tebli¤ Tasla¤›” haz›rlanarak, Kurum içi görüfl ve
öneriler al›nm›fl ve söz konusu taslak Tebli¤ bu çerçevede güncellenmifltir. Bahse konu Tebli¤’e
iliflkin çal›flmalar devam etmekte olup, 2010 y›l›nda yay›mlanmas› planlanmaktad›r. Yönetmeli¤in
yay›mlanmas› ile beraber hizmet kalitesi ölçütleri belirlenecektir. Böylece tüketicilerin daha kaliteli
hizmet alabilmesi ve karfl›laflt›r›labilir ölçütler sayesinde iflletmeci tercihi yapabilmesi sa¤lanacakt›r.

33..1122..  GGSSMM  KKaappssaammaa  AAllaann››  ÇÇaall››flflmmaallaarr››
GSM k›rsal kapsama alanlar›n›n geniflletilmesi ve iyilefltirilmesi amac›yla 2007 y›l› sonu itibariyle
bafllat›lan çal›flmalar 2008 y›l›nda da devam etmifl olup,  yap›lan çal›flmalar sonucunda GSM
kapsama alanlar›n›n geniflletilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmifltir. Buna göre 2008
y›l› sonu itibariyle nüfusu>500 olan bütün yerleflim yerlerinde asgari bir iflletmecinin bulunmas›
hedeflenmifl olup bu hedeflere de büyük oranda ulafl›lm›flt›r. Nüfusu<500 olan yerleflim yerlerinin
de asgari bir iflletmeci taraf›ndan kapsamaya dahil edilebilmesi için 2010 y›l›nda çal›flmalara devam
edilecektir. 

33..1133..  ‹‹flfllleettmmeecciilleerree  AAiitt  TTiiccaarrii  SS››rrllaarr››nn  KKoorruunnmmaass››  ‹‹llee  KKaammuuooyyuunnaa  AAçç››kkllaannaabbiilleecceekk  BBiillggiilleerriinn  
YYaayy››mmllaannmmaass››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  UUssuull  vvee  EEssaassllaarr  HHaakkkk››nnddaa  YYöönneettmmeelliikk  
‹flletmecilere Ait Ticari S›rlar›n Korunmas› ‹le Kamuoyuna Aç›klanabilecek Bilgilerin Yay›mlanmas›na
‹liflkin Usul Ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik” çal›flmas› kapsam›nda; Türkiye telekomünikasyon
pazar›nda faaliyet gösteren iflletmecilere ait detayl› verilerin kamuoyuyla paylafl›lmas› neticesinde
pazarda fleffafl›¤›n ve tüketicilerin fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas› ve rekabetin gelifltirilmesine katk›
sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r. Bu kapsamda haz›rlanan yönetmelik 28.05.2009 tarih ve 27241 say›l›
Resmî Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. 
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U Yönetmelik kapsam›nda abone say›lar›, trafik miktar›, net sat›fl gelirleri, abone say›lar›, trafik bilgileri
ve net sat›fl gelirlerine göre pazar paylar›, yap›lan yat›r›m miktarlar›, personel say›s› ve demografik
da¤›l›m›, abone bafl›na gelir, trafik, yat›r›m ve personel say›s›, iflletmeci de¤ifltiren abone say›lar›,
Kurum taraf›ndan önceden belirlenmifl kriterlere göre hesaplanan ve iflletmeci flebekelerinden elde
edilen hizmet kalitesi ölçütleri (yerleflim yerleri ve/veya il baz›nda), kapsama alan› de¤erleri, saha
ölçüm sonuçlar›, elektronik haberleflme hizmet ve altyap›s›na iliflkin hizmet kalitesi alan›nda yap›lm›fl
Kurum düzenlemelerinde yer alan di¤er hizmet kalitesi ölçüm sonuçlar› gibi bilgiler Yönetmelikte
belirlenen ilkeler çerçevesinde yay›mlanmaya bafllanm›flt›r. Sektörde fleffafl›¤›n art›r›lmas›,
tüketicilerin do¤ru bilgiye etkin bir flekilde ulaflabilmesi, uluslararas› düzeyde karfl›laflt›r›labilir
bilgilere ulafl›labilmesi ve rekabetin geliflime katk›da bulunulabilmesi için Yönetmeli¤in yay›mlanm›fl
olmas› önem arz etmektedir. 

33..1144..  TTüükkeettiiccii  fifiiikkââyyeettlleerrii  MMeerrkkeezzii  
Elektronik haberleflme sektöründe faaliyet gösteren iflletmecilerin sebep oldu¤u tüketici haklar›n›n
ihlaline dair flikâyet ve taleplerin Kuruma sa¤l›kl› bir flekilde ulafl›p de¤erlendirilebilmesini sa¤lamak
amac›yla kurulan “Tüketici fiikâyetleri Merkezi” 2002 y›l› Temmuz ay›ndan beri faaliyet
göstermektedir. Tüketiciler flikâyetlerini, istek ve taleplerini e-posta, telefon, faks, posta yoluyla
Merkeze ulaflt›rabilmektedir. Elde edilen tüketici flikâyet ve istekleri bilgisayar ortam›na aktar›larak
sa¤l›kl› bir flekilde de¤erlendirilmekte, elde edilen bu bilgilerin istatistikî olarak s›n›fland›r›lmas› ve
bunlar›n analizinin yap›lmas›n› müteakiben tüketici flikâyetlerinin giderilmesine çal›fl›lmaktad›r. 

Elektronik haberleflme sektöründe faaliyet gösteren iflletmecilerin sebep oldu¤u tüketici haklar›n›n
ihlaline dair Kurumumuza 2009 y›l›nda 3397 adet Tüketici fiikâyeti Baflvurusu yap›lm›flt›r. Yap›lan
tüketici baflvurular›n›n Çizelge 11’de konular›na göre s›n›fland›r›lmas›na yer verilmifltir. 

Çizelge 11: Konular›na Göre Tüketici fiikayetleri Baflvurular›

Kurumumuza 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri aras›nda 4982 say›l› Bilgi Edinme Hakk› Kanunu
kapsam›nda; 2187 adet bilgi edinme baflvurusu yap›lm›flt›r. 257 baflvuru uygun olmamas›
nedeniyle reddedilmifltir. 

KKoonnuu AAddeett

Abonelik Hizmetleri 1005
Baz ‹stasyonlar› 425
Di¤er 148
Fatura itiraz› 140
‹nternet Hizmetleri 479
‹thalat 31
Kurum ile ilgisiz 236
Dilek-Öneri 376
Tarife 193
Teflekkür 34
T‹B (5397 ve 5651 say›l› yasa) 216
STH - Numara Tafl›nabilirli¤i 114
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5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanunu ile Kurumumuza bilgi, flebeke ve haberleflme
güvenli¤inin sa¤lanmas› ile ilgili görevler verilmifltir. Bu görevler do¤rultusunda, 2009 y›l›nda,
özellikle ilgili taraflar›n bilgi ve fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas› amac›yla Kurumumuzca; Siber Güvenli¤inin
Sa¤lanmas›: Türkiye’deki Mevcut Durum ve Al›nmas› Gereken Tedbirler ile Uluslararas› Kurulufllar›n
Siber Güvenlik Faaliyetleri bafll›kl› raporlar haz›rlanm›fl ve kamuoyu ile paylafl›lm›flt›r.

Kurumumuz, 2009 y›l›nda, gerek siber ortam›n güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla yap›lan çal›flmalarda
yer alan kiflilerin kapasitelerinin gelifltirilmesi gerekse de vatandafllar›m›z›n siber ortamdaki tehdit,
risk ve aç›kl›klar ile siber güvenli¤in sa¤lanmas› için al›nmas› gereken tedbirler hakk›nda
bilgilendirilmesi amac›yla düzenlenen çok say›da panel, konferans ve sempozyuma kat›lm›fl ve
katk›da bulunmufltur. 

2008 y›l›nda ülkemiz dünyaya en fazla spam mesaj yayan ülkelerden biri haline gelmifltir. Bunun
üzerine, Kurumumuzun koordinasyonunda gönüllü ‹nternet Hizmet ve Eriflim Sa¤lay›c›lar ile
birlikte Spam ile Mücadele Projesi gelifltirilmifl ve 2009 y›l› içinde uygulanm›flt›r. Bu Proje sonucunda
Ülkemizden dünyaya yay›lan spam say›s› çok büyük oranda düflmüfltür. 

33..1166..  EElleekkttrroonniikk  TTiiccaarreettiinn  DDüüzzeennlleennmmeessii  HHaakkkk››nnddaa  KKaannuunn  TTaassaarr››ss››
Avrupa Birli¤i’nin 2000/31/EC say›l› Elektronik Ticaret Direktifine uyum sa¤lanmas› amac›yla Adalet
Bakanl›¤› nezdinde çal›flmalar bafllat›lm›fl olup; bu amaçla Elektronik Ticaret Kanunu tasar›s›n›n
haz›rlanmas› için kurulan, Kurumumuzun da yer ald›¤› Komisyon Haziran 2009’da çal›flmalar›na
bafllam›flt›r. Kurumumuzun katk›lar›yla istek d›fl› haberleflme ile ilgili olarak Tasar›da ayr›nt›l› bir
düzenleme yap›lmas› tercih edilmifltir.

2009 y›l› sonu itibariyle Komisyon çal›flmalar›n› tamamlam›fl olup; “Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun Tasar›s›“ oluflturulmufltur. 

Dünyada istek d›fl› haberleflme konusunda; al›c›n›n ilk elektronik postadan sonra reddetme hakk›
olarak tan›mlanan “Opt-out” ve elektronik iletilerin ilkinde dahi önceden izin alma flart› getiren ve
“opt-in” sistemi olarak adland›r›lan iki farkl› düzenleme yaklafl›m› bulunmaktad›r. ‹lk yöntem Amerika
Birleflik Devletleri ve Uzak Do¤u’da; ikinci yöntem ise Avrupa Birli¤ine üye ülkelerin genelinde
uygulanmaktad›r. Avrupa Birli¤inin 12 Temmuz 2002 tarihli 2002/58/AT say›l› “Elektronik
Haberleflme Sektöründe Gizlili¤in Korunmas› ve Kiflisel Bilgilerin ‹fllenmesine ‹liflkin Direktifi”nin 13
üncü maddesinde Elektronik Ticaret Direktifinden ayr›larak önceden izin alma yönteminin
uygulanmas› karar› al›nm›flt›r.

Ülkemizin Avrupa Birli¤ine üyelik süreci ve Avrupa Birli¤i müktesebat›na uyum çal›flmalar› göz
önüne al›narak “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun Tasar›s›“ içerisindeki istek d›fl›
elektronik iletiler ile ilgili bölüm önceden izin alma yöntemine göre haz›rlanm›flt›r. Bu sistemin
istisnas› olarak esnaf ve tacirlerin ticarî faaliyetlerine iliflkin haberleflme ihtiyac› göz önüne al›narak
ilk elektronik iletiden sonra bunu almay› reddetme hakk› sa¤layan ilk sistem kabul edilmifltir.
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4.   Yetkilendirme Faaliyetleri

4.1. Yetkilendirme Düzenlemeleri
44..11..11..  EElleekkttrroonniikk  HHaabbeerrlleeflflmmee  SSeekkttöörrüünnee  ‹‹lliiflflkkiinn  YYeettkkiilleennddiirrmmee  YYöönneettmmeellii¤¤ii
5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanunu’na dayan›larak Elektronik Haberleflme Sektörüne ‹liflkin
Yetkilendirme Yönetmeli¤i (Yetkilendirme Yönetmeli¤i) haz›rlanm›fl olup söz konusu Yönetmelik
10.05.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 28.05.2009 tarihli ve 27241 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Yetkilendirme Yönetmeli¤i, elektronik haberleflme
hizmeti sunmak ve/veya flebekesi veya altyap›s› kurup iflletmek isteyen flirketlerin yetkilendirilmesine
iliflkin usul ve esaslar› kapsamaktad›r.

44..11..22..  KKuullllaann››mm  HHaakkkk››  ÜÜccrreettlleerrii
5809 say›l› EHK ve 18.05.2009 tarihli ve 2009/15001 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›na dayan›larak
yetkilendirme kapsam›nda iflletmecilerin ödemekle yükümlü oldu¤u, say›s› s›n›rland›r›lmayan
frekans ve numara kaynaklar›na yönelik 2009 y›l› için geçerli olan kullan›m hakk› ücretleri tespit
edilmifltir.

44..11..33..  EElleekkttrroonniikk  HHaabbeerrlleeflflmmee  SSeekkttöörrüünnddee  YYeettkkiilleennddiirrmmeeyyee  ‹‹lliiflflkkiinn  ‹‹hhaallee  YYöönneettmmeellii¤¤ii
5809 say›l› EHK Kurumun, say›s› s›n›rland›r›lm›fl kullan›m haklar›n›n verilmesi halinde yap›lacak
ihaleye iliflkin usul ve esaslar› belirlemesine iliflkin yetkisini hüküm alt›na alm›flt›r. Bu çerçevede, say›s›
s›n›rland›r›lm›fl kullan›m hakk› verilecek iflletmecilerin belirlenmesine yönelik olarak Kurumca
yap›lacak ihalelere iliflkin usul ve esaslar düzenleyen Elektronik Haberleflme Sektöründe
Yetkilendirmeye iliflkin ‹hale Yönetmeli¤i, ülkemizde mevcut ihale düzenlemeleri, dünya örnekleri
ve ilgili taraflar›n görüflleri dikkate al›narak haz›rlanm›fl ve yay›mlanmak üzere Baflbakanl›¤a
gönderilmifltir.

44..11..44..  GGeeççiiflfl  HHaakkkk››
Geçifl Hakk›, elektronik haberleflme hizmeti sunmak amac›yla, her türlü elektronik haberleflme alt
yap›s›n› ve bunlar›n destekleyici ekipmanlar›n›, kamu ve/veya özel mülkiyete konu tafl›nmazlar›n
alt›ndan, üstünden, üzerinden geçirmeyi ve bu altyap›y› kurmak, de¤ifltirmek, sökmek, kontrol,
bak›m ve onar›mlar›n› sa¤lamak ve benzeri amaçlarla söz konusu mülkiyet alanlar›n› kullanmay›
ifade etmektedir. 2.5.2006 tarihinde “Telekomünikasyon Hizmetlerine Yürütülmesinde Geçifl
Hakk›na ‹liflkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Yönetmeli¤in
yay›mlanmas› ile Geçifl Hakk› kullan›m›n›n usul ve esaslar› belirlenerek bu alandaki hukuki eksiklik
tamamlanm›flt›r. Serbestleflen sektörde geçifl hakk›na sahip olan iflletmecilerin, yerleflik iflletmeciye
ba¤l› kalmayarak kendilerine ait altyap›y› kurabilmeleri ve böylece rekabeti engelleyen altyap›daki
ba¤›ml›l›¤›n kalkm›fl olmas› düzenlemenin temel amac› olmufltur.

5809 say›l› EHK’n›n Geçifl Hakk›na iliflkin hükümlerine uyum sa¤lamak ve ihtiyaç duyulan eksiklikleri
gidermek amac›yla, mevcut Yönetmelik yeniden gözden geçirilmifl ve Taslak Yönetmelik
haz›rlanm›flt›r. Kamuoyunun ve ilgili kurum ve kurulufllar›n›n da görüfllerini al›nmas›n› müteakip
son haline getirilen “Elektronik Haberleflme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçifl Hakk›na Dair
Taslak Yönetmelik”’  Resmi Gazete’de yay›mlanmak üzere Baflbakanl›¤a gönderilmifltir.
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44..22..11..  SSuunnuullaann  HHiizzmmeettlleerr
2009 y›l›nda Türkiye elektronik haberleflme sektörüne, 3 adet Uydu Haberleflme Hizmeti iflletmecisi,
1 adet Uydu Platform Hizmeti iflletmecisi, 9 adet Altyap› ‹flletmecili¤i Hizmeti iflletmecisi, 25 adet
‹nternet Servis Sa¤lay›c›l›¤› Hizmeti iflletmecisi, 60 adet Sabit Telefon Hizmeti iflletmecisi, 4 adet KYP
iflletmecisi, 11 adet Sanal Mobil fiebeke Hizmeti iflletmecisi ve 18 adet Ortak Kullan›ml› Telsiz Hizmeti
iflletmecisi dâhil olmufltur. 

44..22..11..11..  UUyydduu  HHaabbeerrlleeflflmmee  HHiizzmmeettii
Uydu Haberleflme Hizmeti, uydular ve uydu yer istasyonlar› ve/veya uydu terminalleri arac›l›¤› ile
tek veya çift yönlü olarak, elektromanyetik dalgalar vas›tas›yla co¤rafi olarak birbirinden uzak
noktalar aras›nda telefon hizmeti hariç olmak üzere abonelerine/kullan›c›lara ses, veri, görüntü
iletiflimi hizmetinin sunulmas›n› ve ilgili altyap›n›n kurulup iflletilmesini kapsamaktad›r. 2009 y›l› sonu
itibariyle ülkemizde söz konusu hizmeti vermekle yetkilendirilmifl 19 adet iflletmeci bulunmaktad›r.
Bu hizmetten 2009 y›l› içerisinde mülga Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap›lar›na ‹liflkin
Yetkilendirme Yönetmeli¤i kapsam›nda y›ll›k yetkilendirme ücreti olarak toplam 196.678,51 TL (KDV
dâhil) Hazineye gelir kaydedilmifltir.

44..22..11..22..  UUyydduu  PPllaattffoorrmm  HHiizzmmeettii
Uydu Platform Hizmeti, de¤iflik iletim ortamlar›ndan al›nan telefon hizmeti hariç olmak üzere ses,
veri ve görüntü iflaretlerinin say›sal uydu platformunda kodlay›c› ve çoklay›c› gruplar› yard›m›yla
say›sal ortama çevrilerek, uydu yer istasyonlar› vas›tas›yla say›sal paketler halinde uyduya
gönderilmesi ve uydudan al›nan say›sal iflaretlerin uygun terminal cihazlar› vas›tas›yla abonelerine
iletilmesi hizmetidir. 2009 y›l› sonu itibariyle ülkemizde söz konusu hizmeti vermekle yetkilendirilmifl
3 adet iflletmeci bulunmaktad›r.  Bu hizmetten 2009 y›l› içerisinde mülga Yetkilendirme Yönetmeli¤i
kapsam›nda y›ll›k yetkilendirme ücreti olarak toplam 108.246,99 TL (KDV dâhil) Hazineye gelir
kaydedilmifltir.

44..22..11..33..  AAllttyyaapp››  ‹‹flfllleettmmeecciillii¤¤ii  HHiizzmmeettii
Altyap› ‹flletmecili¤i Hizmeti, iflletmecilere ve kullan›c›lara elektronik haberleflme hizmetleri
sunulmas›na imkân sa¤layan transmisyon altyap›s› kurulmas› ve iflletilmesidir. Mart 2006 tarihinde
Altyap› ‹flletmecili¤i Hizmeti yetkilendirmesi bafllam›fl ve 2009 y›l› sonuna kadar 42 adet iflletmeci
yetkilendirilmifltir. Bu hizmetten 2009 y›l› içerisinde mülga Yetkilendirme Yönetmeli¤i kapsam›nda
y›ll›k yetkilendirme ücreti olarak toplam 234.994,52 TL, 10 May›s 2009 tarihinde yürürlü¤e giren
yeni Yetkilendirme Yönetmeli¤i kapsam›nda ise k›st kullan›m hakk› ücreti olarak toplam 280.558,09
TL ve y›ll›k kullan›m hakk› ücreti olarak toplam 1.132,80 TL olmak üzere toplamda 516.685,41 TL
(KDV dâhil) Hazineye gelir kaydedilmifltir.

Yetkilendirme Yönetmeli¤i do¤rultusunda altyap› iflletmecili¤i kapsam›nda bildirim ile
yetkilendirilmifl say›l›p Karasal hatlar üzerinden veri iletimi hizmeti yetkilendirmeleri iptal edilen
iflletmecilerden ise 2009 y›l›nda mülga Yönetmelik kapsam›nda toplam 144.329,88 TL (KDV dâhil)
Hazineye gelir kaydedilmifltir.
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U 44..22..11..44..  ‹‹nntteerrnneett  SSeerrvviiss  SSaa¤¤llaayy››cc››ll››¤¤››  HHiizzmmeettii
‹nternet Servis Sa¤lay›c›l›¤› Hizmeti, abonelerinin/kullan›c›lar›n›n ‹nternet üzerinden sunulan
elektronik haberleflme hizmetlerinden ve içerik hizmetlerinden yararlanmalar›n› sa¤lamak üzere,
abonelerini/kullan›c›lar›n› ‹nternet flebekesine erifltirme hizmetini kapsamaktad›r. ‹flletmeci, bu
hizmet kapsam›nda gereken donan›m ve cihazlar›n yan› s›ra, kablosuz ‹nternet eriflim hizmeti
sunulmas› için gerekli eriflim sistemlerini de kurup iflletebilme hakk›na sahiptir. 2009 y›l› sonu
itibariyle ülkemizde söz konusu hizmeti vermekle yetkilendirilmifl 103 adet iflletmeci bulunmaktad›r.
Bu hizmetten 2009 y›l› içerisinde mülga Yönetmelik kapsam›nda y›ll›k yetkilendirme ücreti olarak
toplam 97.422,21 TL (KDV dâhil) Hazineye gelir kaydedilmifltir.

44..22..11..55..  SSaabbiitt  TTeelleeffoonn  HHiizzmmeettii
Yeni Yetkilendirme Yönetmeli¤i ile Sabit Telefon Hizmetine iliflkin yetkilendirmeler yap›labilir hale
gelmifltir. Bununla birlikte, ad› geçen Yönetmelik’in Geçici 1’inci maddesinin 4’üncü f›kras›nda yer
alan “Uzak Mesafe Telefon Hizmetine iliflkin olarak Kurumdan 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsat›
alm›fl olan iflletmeciler, numara tahsis durumlar›na göre Sabit Telefon Hizmetine yönelik Kuruma
bildirimde bulunmufl ya da Kurumdan kullan›m hakk› alm›fl say›l›rlar…” hükmü ile daha önce
Kurumumuzca Uzak Mesafe Telefon Hizmeti iflletmecisi olarak yetkilendirilen iflletmeciler, STH
yetkilendirmesi kapsam›nda yetkilendirilmifl say›lm›fllard›r. Böylelikle, illeraras› ve uluslararas›
aramalar ile s›n›rl› olan UMTH yetkilendirmesi, iliçi aramalar› da kapsayacak biçimde geniflletilmifl ve
sektörel serbestleflmeye iliflkin olumlu bir ad›m at›lm›flt›r. Mülga yetkilendirme mevzuat›na göre
UMTH yetkilendirmesi olan 28 iflletmeci kullan›m hakk› tahsis durumlar›na göre kullan›m hakk› veya
bildirim ile STH kapsam›nda yetkilendirilmifl say›lm›flt›r. 2009 y›l› sonu itibariyle söz konusu hizmeti
vermekle yetkilendirilmifl 88 adet iflletmeci bulunmaktad›r. Mülga Yönetmelik do¤rultusunda
UMTH yetkilendirmesi kapsam›nda y›ll›k yetkilendirme ücreti olarak toplam 13.959, 35 TL (KDV
dâhil) Hazineye gelir kaydedilmifltir.

44..22..11..66..  KKaabblloolluu  YYaayy››nn  PPllaattffoorrmm  HHiizzmmeettii
Kablolu Yay›n Platform Hizmeti; flifreli ve/veya flifresiz radyo, TV ve video sinyalleri ile oyun, anl›k
mesajlaflma gibi say›sal/etkileflimli ek hizmetlere iliflkin sinyallerin (telefon ve ‹nternet hariç)
koaksiyel, bak›r, fiber gibi kablolu flebekeler üzerinden abonelere iletilmesini içeren elektronik
haberleflme hizmetidir. 

2009 y›l› sonu itibariyle ülkemizde söz konusu hizmeti vermekle yetkilendirilmifl 9 adet iflletmeci
bulunmaktad›r. Bu hizmetten 2009 y›l› içerisinde mülga Yönetmelik kapsam›nda y›ll›k yetkilendirme
ücreti olarak toplam 57,267.30 TL (KDV dâhil) Hazineye gelir kaydedilmifltir. 

44..22..11..77..  GGMMPPCCSS  MMoobbiill  TTeelleeffoonn  HHiizzmmeettii
GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, pozisyonu ve çal›flma frekanslar› ITU taraf›ndan belirlenmifl ve tahsis
edilmifl bulunan, sabit veya mobil, geniflbant veya darbant, küresel veya küresel olmayan, yere
göre dura¤an olan veya olmayan, mevcut veya plânlanan bir uydu kümesi üzerinden
kullan›c›lara/abonelere verilen do¤rudan ses, veri, faks ve benzeri hizmetlerle birlikte GMPCS-MoU
çerçevesinde öngörülen hizmetlerin verilmesini kapsamaktad›r. 2009 y›l› sonu itibariyle ülkemizde
söz konusu hizmeti vermekle yetkilendirilmifl 5 adet iflletmeci bulunmaktad›r. Bu hizmetten 2009
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Uy›l› içerisinde mülga Yetkilendirme Yönetmeli¤i kapsam›nda y›ll›k yetkilendirme ücreti olarak toplam
162.370,45 TL (KDV dâhil) Hazineye gelir kaydedilmifltir. 

44..22..11..88..  SSaannaall  MMoobbiill  fifieebbeekkee  HHiizzmmeettii
Sanal Mobil fiebeke Hizmeti; iflletmeci taraf›ndan, ad›na tahsis edilmifl frekans band› olmaks›z›n,
mobil elektronik haberleflme hizmeti sunmak üzere Kurum ile imtiyaz sözleflmesi imzalayan
iflletmecilerin altyap›lar› üzerinden, a¤›rlayan iflletmecinin Kurumca verilen yetkilendirmesi
kapsam›nda, kendi markas› ile abonelerine mobil elektronik haberleflme hizmetlerinin sunulmas›n›
kapsamaktad›r. Haziran 2009 tarihinde Sanal Mobil fiebeke Hizmeti yetkilendirmesi bafllam›fl ve
2009 y›l› sonuna kadar 11 adet iflletmeci yetkilendirilmifltir. 

44..22..11..99..  OOrrttaakk  KKuullllaann››mmll››  TTeellssiizz  HHiizzmmeettii
Ortak Kullan›ml› Telsiz Hizmeti, analog ve/veya say›sal teknolojiler kullan›larak ayn› sistem içerisinde
bir veya birden fazla kapal› kullan›c› grubunu bar›nd›ran, en az bir merkez telsiz veya aktar›c› (role)
ve yeteri kadar abone telsiz cihaz›ndan oluflan, tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri ve optimize
paket veri, mesaj, ça¤r›, görüntü vb. hizmetlerin abonelere sunulmas›n› içeren, hücresel ve/veya
hücresel olmayan, yerel ve/veya bölgesel bazda sunulabilen elektronik haberleflme hizmetini ve
ilgili altyap›n›n kurulup iflletilmesini kapsamaktad›r. 2009 y›l› sonu itibariyle ülkemizde söz konusu
hizmeti vermekle yetkilendirilmifl 57 adet iflletmeci bulunmaktad›r. Bu hizmetten 2009 y›l› içerisinde
yetkilendirme ücreti olarak toplam 388.019,56 TL (KDV dâhil) Hazineye gelir kaydedilmifltir.

44..22..11..1100..  RReehhbbeerrlliikk  HHiizzmmeettii
Rehberlik Hizmeti, rehber bilgilerinin baflta iflletmecilere tahsis edilen 118XY yap›s›ndaki
numaralardan telefonla sorgulama olmak üzere, bas›l›, elektronik ya da mümkün olan di¤er yollarla
kullan›c›lara ulaflt›r›lmas›n› ve ilgili katma de¤erli hizmetlerin sunulmas›n› kapsamaktad›r. 2009 y›l›
sonu itibariyle söz konusu hizmeti sunmak için toplam 8 iflletmeci yetkilendirilmifl bulunmaktad›r.

44..22..22..  IIMMTT  22000000  //  UUMMTTSS
28.11.2008 tarihinde gerçeklefltirilen IMT–2000/UMTS Hizmet ve Altyap›lar›na ‹liflkin Yetkilendirme
ihaleleri sonras›nda, Kurum ile ihaleyi kazanan flirketler aras›nda 03.12.2008 tarihinde parafe
edilen imtiyaz sözleflmesi görüflü al›nmak üzere Dan›fltay’a gönderilmifl, Dan›fltay düflüncesini
al›nmas›n› müteakip Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurulu taraf›ndan son hali verilen IMT-2000/UMTS
Altyap›lar›n›n Kurulmas› ve ‹flletilmesi ‹le Hizmetlerinin Sunulmas›na ‹liflkin ‹mtiyaz Sözleflmeleri
30.04.2009 tarihinde düzenlenen törenle imzalanm›fl olup iflletmeciler 30.0.7.2009 tarihi itibariyle
hizmet vermeye bafllam›fllard›r.

‹mtiyaz sözleflmelerinin imzalanmas› öncesi, A Lisans› için Turkcell ‹letiflim Hizmetleri A.fi., 422,44
milyon Avro, B Lisans› için Vodafone Telekomünikasyon A.fi. 295 milyon Avro, C Lisans› için Avea
‹letiflim Hizmetleri A.fi.’de 252,52 milyon Avro tutar›nda Lisans bedeli ve KDV’yi Hazinenin ilgili
hesab›na yat›rm›flt›r. Bu ihaleden Hazineye toplam 969,96 milyon Avro (2.071.640.568 TL) gelir
kaydedilmifltir.
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U 3N flebekeleri üzerinden daha kaliteli ses hizmeti sunulacak olsa da esas a¤›rl›¤›n h›zl› ve zengin
içerikli veri uygulamalar› olaca¤› düflünülmektedir. Dolay›s› ile 3N flebekelerinin faaliyete geçmesi
ve geniflbant eriflim imkânlar›n›n; 

• ‹nternet kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›na katk› sa¤layaca¤›,
• Bilgi toplumuna geçiflte önemli bir etken olaca¤›, 
• Özellikle yaz›l›m alan›nda yerli firmalara önemli f›rsatlar yaratabilece¤i,
• Gençlerimize yaz›l›m sektöründe istihdam oluflturabilece¤i,
• Uzaktan e¤itim, m-kütüphane, ‹nternet üzerinden bilimsel laboratuarlara eriflim, internet

üzerinden dil e¤itimi gibi uygulamalar ile e¤itime katk› sa¤layaca¤›,
• Yafll› ve engellilerin uzaktan gözetim ve kontrolünde kolayl›klar sa¤layaca¤›, 
• m-uygulamalar ile vatandafllar›m›z›n yaflam›n› daha da kolaylaflt›raca¤› 

beklenmektedir.

K›sacas› geniflbant ‹nternet hizmetlerinin oldu¤u bir ortamda, e¤itimden e¤lenceye, etkileflimli
oyunlardan ticari uygulamalara kadar her türlü hizmet verilebilecektir.

44..22..33..  GGeenniiflflbbaanntt  TTeellssiizz  EErriiflfliimm
2009 Y›l› ‹fl Plan› çerçevesinde, WiMAX gibi geniflbant teknolojiler ile sunulacak ses ve veri
hizmetlerine yönelik geniflbant telsiz eriflim hizmetlerinin yetkilendirmesini de kapsayan Elektronik
Haberleflme Hizmet, fiebeke ve Altyap›lar›n›n Tan›m, Kapsam ve Süreleri düzenlemesi Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu taraf›ndan onaylanm›flt›r. Hâlihaz›rda, söz konusu hizmete iliflkin
yetkilendirmenin yap›labilmesi için asgari de¤er tespit ve ihale flartnamesi haz›rl›k çal›flmalar›na
devam edilmektedir. 
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5.1.  Düzenleme Çal›flmalar› 
55..11..11..  NNuummaarraallaanndd››rrmmaa  YYöönneettmmeellii¤¤ii
5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanunu uyar›nca, Numaraland›rma Yönetmeli¤i’nin haz›rlanmas›
çal›flmalar› yürütülmüfl, yap›lan çal›flmalar neticesinde an›lan yönetmelik 27.06.2009 tarih ve
27271 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

55..11..22  YYeennii  AAllaann  KKooddllaarr››nn››nn  KKuullllaann››mmaa  AAçç››llmmaass››  
24.06.2009 tarih ve 2009/DK-08/328 say›l› Kurul Karar› ile her bir il için yeni ilave alan kodlar› kul-
lan›ma aç›lm›flt›r. Ayr›ca, göçebe hizmetlerde kullan›lmak üzere “850” alan kodu belirlenmifltir. 

55..11..33..  990000’’llüü  NNuummaarraallaarr  iillee  ‹‹llggiillii  DDüüzzeennlleemmee
Katma De¤erli Elektronik Haberleflme Hizmetlerinin belirli bir numara grubundan sunulmas›na
yönelik olarak yap›lan çal›flma neticesinde 24.11.2009 tarih ve 2009/TK-08/603 say›l› Kurul Karar›
ile “Canl› Sohbet” içeri¤ine sahip katma de¤erli elektronik haberleflme hizmetlerinin, söz konusu
hizmeti sunmaya yetkili tüm iflletmeciler taraf›ndan 900 alan kodundan kendilerine Kurumca tahsis
edilecek numaralardan verilmesi yönünde düzenleme yap›lm›flt›r. 

55..22..  NNuummaarraa  TTaahhssiisslleerrii
2009 y›l› içerisinde, türler itibariyle yap›lan numara tahsisleri afla¤›da verilmektedir. Bu tahsisler net-
icesinde iflletmeciler taraf›ndan toplam 1.311.069,19 TL numara ücreti Hazine Müsteflarl›¤›
hesab›na yat›r›lm›flt›r.

55..22..11..  CCoo¤¤rraaffii  NNuummaarraa  vvee  GGööççeebbee  NNuummaarraa  TTaahhssiisslleerrii
2009 y›l›nda STH kapsam›nda toplam 460.000 adet co¤rafi ve 452.000 adet göçebe (co¤rafi
olmayan) numara tahsis edilmifltir.

55..22..22..    KK››ssaa  NNuummaarraallaarr  vvee  881111  AAllaann  KKooddlluu  EErriiflfliimm  NNuummaarraallaarr››
2009 y›l› içerisinde, 176 k›sa numaras› “Turizm Dilek Hatt›” ad›yla Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na ve
144 k›sa numaras› “144 – Alo Sosyal Yard›m Hatt›” hizmet ad›yla Baflbakanl›k Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Genel Müdürlü¤ü’ne tahsis edilmifltir.

2009 y›l›nda STH kapsam›nda toplam 39 adet 811 alan kodlu ek eriflim numaras› tahsis edilmifltir.
2009 y›l› sonu itibariyle STH yetkilendirmesi kapsam›nda toplam 192 adet eriflim numaras› tahsisli
durumdad›r.

55..22..33..    NNSSPPCC  vvee  IISSPPCC  TTaahhssiisslleerrii
2009 y›l› içerisinde iflletmecilere, 139 adet Ulusal ‹flaretleflme Nokta Kodu (NSPC - National
Signaling Point Code) tahsis edilmifltir. Bu y›l içerisinde yap›lm›fl Uluslararas› ‹flaretleflme Nokta Kodu
(ISPC - International Signaling Point Code) tahsisi bulunmamaktad›r.

5.   Numaraland›rma Faaliyetleri
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U 55..22..44..    DDii¤¤eerr  TTaahhssiisslleerr
Üstte bahsedilen numara tahsislerine ilave olarak 2009 y›l› içerisinde 1 adet tafl›y›c› seçim kodu ve
900 alan kodundan 51 adet co¤rafi olmayan numara tahsisi gerçeklefltirilmifltir.

55..33.. NNuummaarraa  TTaaflfl››nnaabbiilliirrllii¤¤ii
5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanunu uyar›nca, Numara Tafl›nabilirli¤i Yönetmeli¤i’nin
haz›rlanmas› çal›flmalar› yürütülmüfl, yap›lan çal›flmalar neticesinde güncellenen yönetmelik 2
Temmuz 2009 tarih 27276 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Müteakiben
“Numara Tafl›nabilirli¤i Uygulama Sürecine ‹liflkin Usul ve Esaslar” da yeniden ele al›nm›fl ve yap›lan
çal›flmalar neticesinde Numara Tafl›nabilirli¤i Uygulama Sürecine ‹liflkin Usul ve Esaslar” Kurul Karar›
ile onaylanarak 9 Eylül 2009 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. 

2008 y›l› içerisinde baflar›l› bir flekilde uygulamaya konulan mobil numara tafl›nabilirli¤inin
ard›ndan, Numara Tafl›nabilirli¤i Yönetmeli¤i uyar›nca co¤rafi ve co¤rafi olmayan numara
tafl›nabilirli¤inin (sabit numara tafl›nabilirli¤i) uygulamaya al›nabilmesine yönelik olarak 2009 y›l›
içerisinde önemli çal›flmalar yürütülmüfltür. 

Bu çerçevede, sabit numara tafl›nabilirli¤i kapsam›nda ilgili iflletmeciler ile yo¤un bir test süreci
yaflanm›flt›r. Testler baflar›l› bir flekilde tamamlanarak 10 Eylül 2009 tarihinde sabit numara
tafl›nabilirli¤i uygulamaya geçmifltir. 2009 y›l› sonu itibar› ile 9.442.384 adet mobil numara ve 138
adet sabit numara tafl›nm›flt›r.
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6.1. Yönetmelik Çal›flmalar›
Spektrum yönetiminde fleffafl›¤›n sa¤lanmas›, spektrumun etkin ve verimli kullan›lmas› ile telsiz
yay›nlar›n›n zararl› elektromanyetik etkilerinin önlenmesi amac›yla kurumlar ve özel iflletmeler
aras›nda frekanslar›n planlanmas›, tahsisi, koordinasyonu, Milli Frekans Plan›n›n haz›rlanmas›na
yönelik usulleri belirlemek üzere düzenleme çal›flmalar›n›n tamamlanmas›n› müteakip “Spektrum
Yönetimi Yönetmeli¤i” 2.7.2009 tarih ve 27276 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e
girmifltir. Bu düzenleme ile frekans tahsisleri uluslararas› kurallara göre yap›lacak, teknolojik
yeniliklerin uygulanmas›n› sa¤layacak planlama ile araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri teflvik
edilecektir. Milli güvenlik ile kamu düzeni gerekleri, do¤al afetler gibi ola¤anüstü hallerde frekans
kullan›mlar›nda de¤ifliklik yapma imkân›n›n yan› s›ra Kurum teknolojik geliflmeler ve uluslararas›
standartlarda yap›lacak yeni düzenlemeler çerçevesinde tahsisli frekanslar› geri alma veya iptal
etme yetkisine sahip olacakt›r. Devlet güvenlik ve istihbarat›nda zafiyet olmayacak flekilde TSK ve
RTÜK’e tahsis edilen frekans bantlar›n›n bir k›sm› veya tamam› geri al›nabilecektir.

5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanununun, telsiz kurma ve kullanma izni, telsiz ruhsatnamesi
ve kullan›ma iliflkin esaslar bafll›kl› 37 nci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü f›kralar› uyar›nca, telsiz kurma
ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi verilmesi, izin ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenilenmesi,
de¤iflikli¤i ve iptali ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz ve sistemlerinin
kurulmas›, kullan›lmas›, nakli, iflletme tipinin de¤ifltirilmesi, devri ve hizmet d›fl› b›rak›lmas›nda
kullan›c›lar›n tabi olaca¤› hususlar› içeren düzenleme çal›flmalar›n›n tamamlanmas›n› müteakip
“Telsiz ‹fllemlerine ‹liflkin Usul Ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik”, 17.07.2009 tarih ve 27291 say›l›
Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.  

EHK’n›n, 36 ve 37 nci maddeleri kapsam›nda; frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar
için tahsis edilmifl frekans bantlar›nda ve ç›k›fl gücünde çal›flan, di¤er sistemlerde elektromanyetik
giriflime sebep olmadan ve elektromanyetik giriflime aç›k olarak kullan›lan Kurumumuz taraf›ndan
belirlenen ilgili teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin, herhangi bir telsiz kurma
ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulmas› ve kullan›lmas› ile ilgili
usul ve esaslar› belirlemek üzere bafllat›lan düzenleme çal›flmalar›n›n tamamlanmas›n› müteakip
“Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeli¤i”, 18.07.2009 tarih ve 27292 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifltir. Bu düzenleme ile dar bölge telsiz ça¤r› (paging) sistemleri, halk band› (CB) telsiz
cihazlar›, kablosuz ses yay›n sistemleri, amatör telsiz istasyonlar›n›n herhangi bir telsiz kurma ve
kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulup kullan›lma imkân›
sa¤lanacakt›r.

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu’nun Kurulufluna ‹liflkin Kanunun 5’inci maddesi ile EHK’n›n 6,
11, 46, 61 ve 64 üncü maddelerine dayan›larak haz›rlanan Bilgi Teknolojileri Ve ‹letiflim Kurumu
Gelirlerinin Tarh, Tebligat, Tahakkuk Ve Tahsilât› ‹le ‹lgili Usul Ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik,
7.8.2009 tarih ve 27312 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

6.   Spektrum Yönetimi ve Uygulamalar›
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U 6.2. Frekans Tahsisleri ve Bant Boflalt›m Çal›flmalar›
66..22..11..  OOrrttaakk  KKuullllaann››mmll››  TTeellssiizz  HHiizzmmeettlleerriinnee  YYaapp››llaann  TTaahhssiisslleerr
28.05.2009 tarih ve 27241 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan Elektronik Haberleflme Sektörüne
‹liflkin Yetkilendirme Yönetmeli¤i ve ilgili Kurul Kararlar› çerçevesinde 2009 y›l› içerisinde bütün
Türkiye genelinde Ortak Kullan›ml› Trunk ve Community Repeater Hizmeti kurmak ve sunmak
üzere baflvuruda bulunan kurulufllardan ilgili mevzuat çerçevesinde uygun bulunanlar Say›s›
S›n›rland›r›lmayan Kullan›m Hakk› Yetki Belgesi ile yetkilendirilmifl ve mevcut hizmet sa¤lay›c›lar›n
ilave frekans baflvurular› ile farkl› illerdeki yetkilendirme baflvurular› de¤erlendirilmifltir.

Ancak 450 MHz band›n›n yeni nesil sistemler için ayr›lmas› ve yap›lan band boflaltma çal›flmalar›
nedeniyle Ortak Kullan›ml› Community Repeater Sistemleri için sadece, Role Tx:438.0000-
438.9875 MHz/ Rx:448.0000-448.9875 MHz band›ndan frekans tahsisi yap›lm›fl olup mevcut ifllet-
mecilerin gelen ilave frekans talepleri de bu banttan karfl›lanm›flt›r. Yine bu çerçevede 450-470
MHz frekans band›ndan tahsis yap›lan mevcut OKTH iflletmecilerine yaz› yaz›larak, uygun frekans
bantlar›na geçifl ifllemleri devam etmektedir. 

Ayr›ca geçmifl  y›llarda OKTH yetkilendirilmesinde frekans aç›s›ndan k›t kaynak statüsünde bulunan
‹stanbul ili; 2007 y›l›nda frekans spektrumunun etkin ve verimli kullan›m›na yönelik teknolojik
geliflmeler do¤rultusunda say›sal sistemlere yönlendirilmesi ve ‹stanbul ilindeki mevcut iflletmeciler-
den gelen ilave frekans taleplerinin de¤erlendirilebilmesi için, Temmuz 2007 tarihli Kurul Karar› ile
‹stanbul ilinde sadece say›sal OKTH yap›lmas›na ve ilave taleplerin de role bafl›na 60 cihaz› geçen
sistemlerde verilmesine karar verilmifltir. Bu çerçevede, ‹stanbul ilinde hizmet veren OKTH iflletmeci-
lerinden ilave frekans baflvurusunda bulunan iflletmecilerin abone ve cihaz durumlar› incelenerek
ilgili Kurul Karar› çerçevesinde uygun olanlara ilave frekans tahsisi yap›lm›flt›r.

Di¤er taraftan; NMT band›ndan boflalan 2 MHz’lik (415.5000-417.5000 MHz/ 425.500-427.5000
MHz olarak) frekans band› say›sal özellikli “trunk” ve “community repeater” sistemleri için ayr›lm›fl ve
‹stanbul ili de dâhil olmak üzere Say›sal TETRA ve DMR sistemleri için birçok iflletmeci yetkilendiril-
mifltir.

Ayr›ca, Türkiye genelinde OKTH iflletmecilerinden gelen VHF (146-174 MHz) band›ndaki yetk-
ilendirme talepleri çerçevesinde, yap›lan de¤erlendirmede ilk etapta OKTH için Role Tx:164.000-
164.975 MHz/Rx:169.000-169.975 MHz frekans band› planlanarak, bu banttan OKTH yetk-
ilendirme ifllemleri birçok ilde yap›lm›flt›r.  2009 y›l› içerisinde bölgeler baz›nda yetkilendirme ifllem-
lerine bafllanarak birçok kurulufl Bölgesel Bazda Say›s› S›n›rland›r›lmayan Kullan›m Hakk› Yetki
Belgesi ile yetkilendirilmifltir.

66..22..22..  EEmmnniiyyeett  GGeenneell  MMüüddüürrllüü¤¤üünnee  MMOOBBEESSEE  ‹‹ççiinn  FFrreekkaannss  TTaahhssiissii
Güvenlik hizmetlerinin verimlili¤i art›rmak ve kifli hak ve hürriyetlerine dokunulmadan genel asayifl
ve huzuru temin etmeye yard›mc› olmak maksad›yla ülke genelinde kurulmas› planlanan Kent
Güvenli¤i Yönetim Merkezleri’nin (MOBESE) kablosuz kameral› sisteminde kullan›lmak üzere
01.08.2006 tarih ve 2006/TK-11/485 say›l› Kurul Karar› ile 3,5 GHz frekans band›nda; Emniyet
Genel Müdürlü¤ünün talepleri do¤rultusunda, yo¤un olmayan merkezler için 2x15 MHz, yo¤un
merkezler için 2x25 MHz frekans tahsisi yap›lm›flt›r. Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan gelen
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Utalepler kapsam›nda 2009 y›l› içerisinde baz› il ve ilçeler için sistem kurma izinleri verilmesine devam
edilmifltir. 

66..22..33..  445500––447700  MMHHzz  FFrreekkaannss  BBaanndd››  BBooflflaalltt››mm  ÇÇaall››flflmmaass››
Geniflbandl› Telsiz Eriflim Sistemleri için planlanan 452-457 MHz/462-467 MHz frekans aral›¤›n›n
boflalt›lmas› ile ilgili ifllemler 2009 y›l› süresince yap›lm›fl olup, planlanan frekans aral›¤›ndan frekans
tahsisi durdurulmufltur. 450-470 MHz band›nda planlanan Geniflband Eriflimli Telsiz Sistemleri için
planlanan aral›ktan yeni frekans tahsis ifllemleri yap›lm›flt›r. Frekans band›n›n boflalt›m› konusundaki
belirtilen takvim kapsam›nda band boflalt›m ifllemleri devam etmifltir. Ülke genelinde Devlet Hava
Meydanlar› ‹flletmecisine ait ve OKTH sistemlerinde kullan›lan frekanslar›n büyük ço¤unlu¤unun
de¤iflim ifllemleri yap›lm›flt›r. 

6.2.4. Di¤er Tahsis ve Koordinasyon Faaliyetleri
66..22..44..11..  UUyydduu  HHiizzmmeettlleerriinnee  YYöönneelliikk  FFaaaalliiyyeettlleerr
5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanununun “Uydu pozisyonu tahsisi” konulu 38 inci maddesinde
yer alan “Uluslararas› planlama ve kriterler çerçevesinde uydu pozisyonlar›na iliflkin planlama,
tahsis, uluslararas› koordinasyon ile tescil ifllemlerini Kurum, Bakanl›kla koordineli olarak yürütür.”
hükmüne istinaden Kurum ve Bakanl›k aras›nda koordinasyon usul ve esaslar›n›n belirlenmesi
amac›yla “Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu ‹le Ulaflt›rma Bakanl›¤› Aras›nda Uluslararas›
Telekomünikasyon Birli¤i Nezdinde Uluslararas› Planlama Ve Kriterler Çerçevesinde Uydu
Pozisyonlar›na ‹liflkin Koordinasyon Protokolü” haz›rlanm›flt›r. Aral›k 2008 tarihli Kurul Karar›
sonucunda protokol taraflarca imzalanarak uygulama bafllam›flt›r.

5189 say›l› Kanun Ek Madde 33 “Kurumun görev ve yetkileri sakl› kalmak kayd›yla, uydular
üzerinden haberleflme, uydudan iletim, uydu iflletme, yörünge ve uydu yönetimi, yeni uydular›n
plânlanmas› ve projelendirilmesi, bunlarla ilgili di¤er yönetsel ve ticarî hizmetlerin Türksat A.fi.
taraf›ndan yürütülmesine iliflkin usul ve esaslar, yeni flirket kurma veya kurulu bulunan flirketlere
ortak olma hususlar› ile ilgili düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü gere¤ince
Türksat A.fi. taraf›ndan planlanan yeni nesil TÜRKSAT Uydular› için frekans talepleri
de¤erlendirilmifltir.

Genelkurmay Baflkanl›¤› muhtelif projelerinde yer alan sistemlerinde kullan›lmak üzere frekans
tahsisi talebinde bulunmufltur. Yap›lan de¤erlendirme sonucunda baz› frekans band› aral›klar› flartl›
olarak uygun de¤erlendirilmifl, baz› frekans band› aral›klar›nda frekans tahsisi uygun
bulunmam›flt›r. Uygun bulunmayan frekans bandlar› için alternatif olacak frekans bandlar›
Genelkurmay Baflkanl›¤›na bildirilmifltir.

Milli Savunma Bakanl›¤› Savunma Sanayi Müsteflarl›¤› taraf›ndan yürütülmekte olan TSK Uydu
Muhabere Sistemi Projesi kapsam›nda bir k›s›m bandlar›n Türk Silahl› Kuvvetlerine tahsisi hususunun
de¤erlendirilmesi amac›yla ilgili kurulufllar taraf›ndan koordinasyon çal›flmalar› sürdürülmektedir.

Genelkurmay Baflkanl›¤› taraf›ndan çal›flmalar› sürdürülen GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2 yer keflif
uydusu projesi kapsam›nda Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n frekans talepleri uygun bulunmufl olup,
uydu sisteminde kullan›lacak frekanslar›n ITU nezdinde kay›t ifllemlerine bafllanm›flt›r. ITU nezdindeki
ifllemler takip edilmektedir. 
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U Ülkemizce iflletilen ve uzaya f›rlat›lmas› planlanan TÜRKSAT Uydular›n›n ve karasal sistemlerimizin
uluslararas› frekans koordinasyonu Kurum taraf›ndan ITU ve ilgili ülkeler nezdinde TÜRKSAT A.fi. ile
ortaklafla yürütülen çal›flmalarla yap›lm›flt›r.

Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i Radyokomünikasyon Büro (ITU-R) taraf›ndan üye ülkelere 2
haftada bir gönderilen elektronik ortamdaki uydu ve karasal servislere iliflkin koordinasyon
bildirimleri, mevcut ve planlama aflamas›nda olan uydu ve karasal sistemlerimize göre
de¤erlendirilerek ITU ve ilgili ülkeler nezdinde koordinasyon faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.  

TÜB‹TAK Uzay Teknolojileri Araflt›rma Enstitüsü Araflt›rma Uydusu Projesi kapsam›nda Ülkemizde
üretilen ilk gözlem uydusu olan RASAT Uydusuna ait frekans koordinasyon ifllemleri ITU nezdinde
sürdürülmektedir.

Yabanc› Bas›n-Yay›n ve TV kurulufllar›na Geçici Uydu Up-link Cihaz› Kullan›m ‹zin ifllemleri
kapsam›nda, 06-07 Haziran 2009 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da düzenlenen 2009 Formula-1
Grand Prix yar›fl› ve benzeri organizasyonlar için yabanc› bas›n-yay›n ve TV kurulufllar›na geçici
uydu up-link cihaz› kullanma izni verilmifltir. 

66..22..44..22..  HHaavvaa  vvee  DDeenniizz  HHaabbeerrlleeflflmmee  SSiisstteemmlleerriinnee  YYöönneelliikk  FFaaaalliiyyeettlleerr
K›y› Emniyeti Genel Müdürlü¤ü/Telsiz ‹flletme Müdürlü¤üne (KEGM/T‹M) yap›lan baflvurular
kapsam›nda ilgili havayolu kurulufllar›na hava band›ndan frekans tahsisi yap›lm›flt›r. Yap›lan frekans
tahsislerinin uluslararas› kurallar gere¤i Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü (SHGM) ile koordineli
olarak ICAO/FMG (International Civil Aiviation Organization/ Frequency Management Group)
nezdinde frekans koordinasyonu sa¤lanm›fl ve ICAO/COM Tablolar›na (COM 2, COM3, COM 4)
kay›tlar› yap›lm›flt›r.   

Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü baflta olmak üzere Genelkurmay Baflkanl›¤›, Devlet Hava
Meydanlar› ‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü ve Türk Hava Yollar› vb. kurulufllarla frekans tahsisi ve
koordinasyonuna yönelik olarak ifllemler yürütülmüfltür. 

Deniz sistemleri ile ilgili olarak her ay KEGM/T‹M’den al›nan yüzer araçlar›n yeni kay›t, de¤ifliklik ve
iptal bilgileri Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i (ITU)’ne bildirilerek uluslararas› gemi listelerine
kay›tlar› yap›lm›flt›r. 

EHK’n›n 42, 43’üncü ve Geçici 4’üncü maddeleri çerçevesinde KEGM/T‹M ile karfl›l›kl› olarak
imzalanan protokol kapsam›nda hava ve deniz haberleflme sistemleri ile ilgili koordineli ifl ve
ifllemler yürütülmüfltür. 

EHK’n›n 39’uncu maddesi çerçevesinde kodlu veya kriptolu haberleflme yapma usul ve esaslar›
geliflen teknolojiler ve talepler kapsam›nda de¤erlendirilerek kamu kurum ve kurulufllar› ile birlikte
gerçek ve tüzel kiflileri de kapsayan taslak kodlu veya kriptolu elektronik haberleflme sistemleri
yönetmeli¤i haz›rlanm›fl olup, Baflbakanl›¤a gönderilmifltir.
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U66..33..  FFrreekkaannss  PPllaannllaannmmaass››  KKaappssaamm››nnddaa  ‹‹tthhaall  ‹‹zznnii  VVeerriilleenn  CCiihhaazzllaarr  
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlar› ithal ve imal edilirken, frekans veya lisans
k›s›tlamas› olan cihazlar; frekans band›, ç›k›fl gücü ve anten bilgileri bak›m›ndan de¤erlendirilerek
Bildirim Formu (S›n›f 2) kapsam›nda onay verilme ifllemleri yerine getirilmektedir.

Bu çerçevede, 01.01.2009 ile 31.12.2009 tarihleri aras›nda yap›lan ifllemlere iliflkin istatistikî bilgiler
afla¤›daki çizelgede belirtilmifltir.

Çizelge 12: Bildirim Formu ‹statistikî Bilgiler

66..44..  MMiillllii  FFrreekkaannss  YYaazz››ll››mm  SSiisstteemmii  vvee  KKuurruumm  ‹‹nntteerrnneett  UUyygguullaammaass››  --MMFFYYSS
MFYS kapsam›nda olan modüllerin EHK kapsam›nda revizyonlar› devam etmesinin yan› s›ra lisansl›
telekomünikasyon altyap› sistemlerinde yer alan baz istasyonu, radyo link, role, uydu uplink vb.
cihaz ve sistemlerinin elektronik ortamda yap›lan sistem bildirimlerinin MFYS veri taban›na
kaydedilmesi için gelifltirilen L‹TAS- Lisansl› Telekomünikasyon Altyap› Sistemleri veri taban› faaliyete
geçirilmifltir. Ayr›ca ayr›mc›l›k gözetilmemesi, fleffafl›¤›n sa¤lanmas›, bilginin elektronik ortamda
tutulmas›, bilgiye eriflimin kolaylaflt›r›lmas› amac›yla, MFYS/MFP-Milli Frekans Plan› veritaban›
oluflturulmufltur. Konu veri taban›nda yer alan bilgilere Kurum internet sayfas›
(http://ifis.btk.gov.tr/wmfys/millifrekanssorgu.aspx) arac›l›¤› ile ulafl›labilmektedir. 

Kurum internet sayfas›na eriflen herkese aç›k olan bu uygulama ile ITU, CEPT ve Türkiye genel
frekans plan› sorgulamas›, CEPT ve Türkiye detay frekans plan› sorgulamas›, frekans bandlar›na
veya servislere göre planlanan sistemler için kanal aral›¤›, ç›k›fl gücü, band geniflli¤i, yetkilendirme
prosedürü, referans bilgiler, frekans band› kullanan iflletmeci bilgileri sorgulanabilmektedir.

66..55..  DDeenniizz,,  HHaavvaa  vvee  AAmmaattöörr  TTeellssiizz  ‹‹flfllleemmlleerriinniinn  KK››yy››  EEmmnniiyyeettii  GGeenneell  MMüüddüürrllüü¤¤üünnee  DDeevvrrii
EHK’n›n 43’üncü madde ve Geçici 4’üncü madde gere¤i, amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak
isteyenlere Amatör Telsizcilik Belgesi’ni düzenleme yetkisi ile Deniz ve Hava Sistemlerine dair bir
k›s›m ifl ve ifllemler Kurum taraf›ndan 10 May›s 2009 tarihinde imzalanan bir protokol ile K›y›
Emniyeti Genel Müdürlü¤ü - Telsiz ‹flletme Müdürlü¤üne (KEGM-T‹M) devredilmifltir. Konu
belgelerin düzenlemelerine iliflkin usul ve esaslar ile ücretler KEGM-T‹M taraf›ndan belirlenecektir.
Ancak amatör telsizcilerin kullanacaklar› cihazlara iliflkin ifllemler ise “Özel Telsiz Sistemleri
Yönetmeli¤i”ne ve di¤er ilgili Kurum düzenlemelerine tabii olacakt›r. Protokol kapsam›nda Deniz ve
Hava Sistemlerine iliflkin ifl ve ifllemler ile ilgili KEGM-T‹M ile koordineli çal›flmalar devam etmektedir.

BBaaflflvvuurruullaann  EEvvrraakk  SSaayy››ss›› OOnnaayy  VVeerriilleenn  CCiihhaazz  SSaayy››ss›› OOnnaayy  VVeerriillmmeeyyeenn  CCiihhaazz  SSaayy››ss››

815 535 280
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7.1. Bilgi ve ‹hbar Merkezi
Bilgi ve ‹hbar Merkezi (B‹M) 5809 say›l› Kanun’un 58’inci maddesinde yer alan “Kurum, bu Kanunla
verilen görevlerin ifas›nda ihtiyaç duyaca¤› ifller için bilgi ve ihbar merkezi kurabilir. Bu merkezin
iflletilmesini kendisi yapabilece¤i gibi üçüncü kiflilere de yapt›rabilir. Kurum sistemine kay›tl› olan
elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz› çal›nan, ya¤malanan, kaybeden veya her ne suretle olursa
olsun r›zas› d›fl›nda elinden ç›kan kifliler cihaz›n›n elektronik haberleflme ba¤lant›s›n›n kesilmesi için
öncelikle bilgi ve ihbar merkezine baflvurular” hükmü çerçevesinde kurulmufltur.
B‹M bünyesinde:

• Ça¤r› Merkezi hizmeti,
• ‹thalat/‹malat Takip Sistemi girifl ifllemleri,
• Bireysel ithalat yoluyla getirilen ve kay›t ifllemleri GSM iflletmecilerinin Abone Kay›t Merkezleri

(AKM) taraf›ndan yap›lan baflvurulara iliflkin evraklar›n incelenmesi,
• Elektronik kimlik bilgisi (IMEI) de¤ifltirilmifl cihazlar›n efllefltirilmesi ifllemleri, 
• Anakart de¤iflim ifllemleri
• ‹hbar baflvurular›,
• Savc›l›k/Mahkeme talimatlar› ve yaz›flmalar›,
• Emniyet ve Gümrük birimlerinden gelen taleplerin karfl›lanmas›,
• Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara iliflkin tüketici baflvurular›n›n ve flikayetlerinin

cevapland›r›lmas›

ifllemleri yürütülmektedir.

77..11..11..  ÇÇaa¤¤rr››  MMeerrkkeezzii
B‹M bünyesinde hizmet veren Ça¤r› Merkezi, alt›flar saatlik dört vardiya halinde yedi gün yirmi dört
saat esasl› hizmet vermektedir. Kurum ça¤r› merkezinde pilot numaras› 0 312 232 23 23 olan 10
hat ve 444 9 777 numaral› 10 hat olmak üzere toplam 20 hat ile hizmet verilmektedir.

2009 y›l› boyunca Ça¤r› Merkezi taraf›ndan 248.561 adet ça¤r› al›nm›fl bunlardan 240.786 adedi
cevaplanm›fl, 6.826 adedi meflgule düflmüfl, 949 adedi ise s›raya al›nm›fl olmas›na ra¤men
beklemeden düflmüfltür.

2009 y›l›nda B‹M taraf›ndan al›nan ça¤r› say›s› ayl›k ortalama 20.713 olarak gerçekleflmifl olup;
geçti¤imiz y›la oranla % 31 azalm›flt›r. Ça¤r›lar›n karfl›lama oran› % 96,87 olarak ça¤r› bafl›na
ortalama görüflme süresi ise ortalama 1,63 olarak gerçekleflmifltir.

7.   Bilgi Teknolojileri Projesi
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fiekil 31: Bilgi ve ‹hbar Merkezi Ça¤r› Say›lar› 

77..11..22..  ‹‹tthhaallaatt  TTaakkiipp  SSiisstteemmii  GGiirriiflfl  ‹‹flfllleemmlleerrii
‹thalatç›/imalatç› baflvurular›nda güvenli elektronik imza kullan›lmas› ve bu baflvurulara genel evrak
tarih ve say›s›n›n Mobil Cihaz Kay›t Sistemi (MCKS) bünyesinde verilerek bas›l› evrak istenmemesi
uygulamas›na 16.06.2009 tarihinde bafllanm›flt›r. Alt› ayl›k geçifl sürecinin akabinde 17.12.2009
tarihinde yap›lan duyuruyla ithalatç›/imalatç› firma baflvurular›n›n tamamen elektronik ortamda
güvenli elektronik imza ile al›nmas› ve Kuruma bas›l› evrak gönderilmesi zorunlulu¤unun ortadan
kald›r›lmas›n› teminen belgelerini elektronik imzal› olarak gönderen kullan›c›lardan bas›l› evrak
istenmeyece¤i ve 31.12.2009 tarihinden itibaren elektronik imzal› olmayan baflvurular›n kabul
edilmeyece¤i hususlar›nda bilgilendirme yap›lm›flt›r.

2009 y›l›nda firmalar taraf›ndan Kurumumuza yap›lan 8222 adet baflvuru için ifllem yap›lm›fl ve
toplam 14.077.322 adedi ithalat, 200.545 adedi ise imalat baflvurusu olmak üzere toplam
14.277.616 adet IMEI numaras› kay›t alt›na al›nm›flt›r.

Çizelge 13: ‹thalat Baflvurusu ile Kay›t Alt›na Al›nan IMEI Say›s›

‹‹TTHHAALLAATT  BBAAfifiVVUURRUULLAARRII

DDöönneemm TTeekk  SSiimm  KKaarrttll››  CC‹‹hhaazz ÇÇiifftt  SSiimm  KKaarrttll››  CCiihhaazz KKaayy››tt  AAlltt››nnaa  AAll››nnaann
IIMMEEII  SSaayy››ss›› IIMMEEII  SSaayy››ss›› TTooppllaamm  IIMMEEII  SSaayy››ss››

2007 15.793.596 87.500 15.881.096
2008 14.497.930 2.125.526 16.623.456
2009 10.106.610 3.970.712 14.077.322
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fiekil 32: ‹thalatç› Baflvurusu ile Kay›t Alt›na Al›nan IMEI Say›s› 

Çizelge 14: ‹malatç› Baflvurusu ile Kay›t Alt›na Al›nan IMEI Say›s›

* ‹thalat/imalat ayr›m›na iliflkin uygulama 06.07.2009 tarihinde devreye al›nm›flt›r.

Çizelge 15: IMEI Kay›t Baflvurular›

77..11..33.. EElleekkttrroonniikk  KKiimmlliikk  BBiillggiissii  DDee¤¤iiflflttiirriillmmiiflfl  CCiihhaazzllaarr››nn  EEflfllleeflflttiirriillmmeessii  ‹‹flfllleemmlleerrii
Elektronik kimlik bilgisinin baflka cihazlara kopyalanm›fl oldu¤u tespit edilen gerçek cihaz için
ithalatç›/imalatç› firmalar, cihaz›n IMEI numaras› ile GSM numaras›n› MCKS’ye girifl yapmak suretiyle
efllefltirme ifllemini gerçeklefltirmektedir. Elektronik kimlik bilgisinin baflka cihazlara kopyaland›¤›
tespiti yap›ld›¤› için ithalatç›/imalatç› firmalar taraf›ndan efllefltirilen IMEI say›s› 2009 y›l›nda 34.856
adet olarak gerçekleflmifltir. 

‹‹TTHHAALLAATT  BBAAfifiVVUURRUULLAARRII

DDöönneemm TTeekk  SSiimm  KKaarrttll››  CC‹‹hhaazz ÇÇiifftt  SSiimm  KKaarrttll››  CCiihhaazz KKaayy››tt  AAlltt››nnaa  AAll››nnaann
IIMMEEII  SSaayy››ss›› IIMMEEII  SSaayy››ss›› TTooppllaamm  IIMMEEII  SSaayy››ss››

2007 15.793.596 87.500 15.881.096
2008 14.497.930 2.125.526 16.623.456
2009 10.113.514 4.164.102 14.277.616

‹‹TTHHAALLAATT  BBAAfifiVVUURRUULLAARRII

DDöönneemm TTeekk  SSiimm  KKaarrttll››  CC‹‹hhaazz ÇÇiifftt  SSiimm  KKaarrttll››  CCiihhaazz KKaayy››tt  AAlltt››nnaa  AAll››nnaann
IIMMEEII  SSaayy››ss›› IIMMEEII  SSaayy››ss›› TTooppllaamm  IIMMEEII  SSaayy››ss››

2009* 6.939 193.606 200.545
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fiekil 33: 2009 Y›l› Firma Baflvurusu ile Efllefltirilen IMEI Say›s›

77..11..44.. AAnnaakkaarrtt  DDee¤¤iiflfliimm  ‹‹flfllleemmlleerrii
2009 y›l›nda Anakart/swap ithalat›n› gerçeklefltiren firmalar›n teknik servis arac›l›¤› ile
webservis/sitesi üzerinden yapt›klar› IMEI de¤iflim bildirimleri 188.761 adet olarak gerçekleflmifltir. 

fiekil 34: 2009 Y›l› Anakart De¤iflimi Yap›lan Cihaz Say›s›
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U 77..11..55.. YYuurrtt  DD››flfl››nnddaann  BBiirreeyysseell  ‹‹tthhaallaatt  YYoolluu  ‹‹llee  GGeettiirriilleenn  CCiihhaazzllaarr››nn  KKaayy››tt  EEddiillmmeessiinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  BBaaflflvvuurruullaarr
Yurt d›fl›ndan bireysel ithalat yolu ile getirilen cihazlar›n kay›t ifllemi ilgili gümrük mevzuat›
çerçevesinde B‹M ve GSM iflletmecilerinin AKM’leri taraf›ndan yap›lmaktad›r. 2009 y›l›nda B‹M
taraf›ndan kay›t alt›na al›nan IMEI say›s› 1.752 adet, AKM’ler taraf›ndan kay›t alt›na al›nan IMEI say›s›
564.862 adet olarak gerçekleflmifltir.

2008 y›l›nda bireysel ithalat yolu ile getirilen cihazlara ait kay›t al›nan IMEI say›s› 807.365 adet iken
2009 y›l›nda bu say› %29,5 oran›nda azalarak toplam 566.614 adet olarak gerçekleflmifltir.

fiekil 35:  2009 Y›l› Yurt D›fl› Cihaz Kay›t Baflvurular›

77..11..66.. GGeeççiiccii  SSüürree  iillee  TTüürrkkiiyyee’’ddee  BBuulluunnaannllaarr››nn  BBaaflflvvuurruullaarr››  
02.08.2006 tarih ve 2006/490 say›l› Telekomünikasyon Kurulu Karar› ile “Geçici süreyle Türkiye’de
bulunan kiflilerin (turist, gurbetçi vatandafllar›m›z ve benzeri) durumlar›n› belgelemek kayd›yla,
ülkemiz GSM iflletmecisi ile abonelik sözleflmesi yapmalar› durumunda; iflletmeci taraf›ndan, kiflilerin
cihazlar›na ait IMEI numaras›n›n ve sözleflme yap›lan MSISDN numaras›n›n, Mobil Cihaz Kay›t
Sistemi taraf›ndan efllefltirilerek ilgili IMEI numaras›n›n sadece ilgili MSISDN numaras› ile kullan›m›n›n
sa¤lanmas›” karar› al›nm›flt›r. Bu karar çerçevesinde, geçici süreyle Türkiye’de bulunanlar›n
ülkemizde faaliyet gösteren herhangi bir GSM iflletmecisinden sözleflme yoluyla SIM kart› almalar›
durumunda, söz konusu kiflilerin cihazlar›na ait IMEI numaras› (cep telefonu cihaz›n›n seri
numaras›) ile MSISDN numaras›n›n (cep telefonu numaras›) efllefltirilmesi gerçeklefltirilmektedir.

AKM’ler taraf›ndan geçici süre ile Türkiye’de bulunan kiflilerin cihaz efllefltirilmesine iliflkin 2009
y›l›nda yap›lan ifllem say›s› 64.850 adettir.
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fiekil 36: 2009 Y›l› Geçici Süre ile Efllefltirilen IMEI Say›s›

77..11..77.. KKaayy››pp//ÇÇaall››nntt››  CCiihhaazzllaarr  ‹‹ççiinn  ‹‹hhbbaarr  BBaaflflvvuurruullaarr››
Kendine ait cihaz› çal›nma, ya¤malanma, kaybolma veya her ne suretle olursa olsun r›zas› d›fl›nda
elinden ç›kan aboneler, B‹M’i do¤rudan telefonla aramak suretiyle ihbarda bulunmakta ya da
savc›l›klara müracaat etmektedir.

Ça¤r› Merkezi taraf›ndan al›nan ihbar baflvurular› sesli kay›t sistemi taraf›ndan kay›t alt›na
al›nmaktad›r. Al›nan ihbar, kimlik bilgilerinin ve IMEI numaras›n›n do¤rulanmas›n› teminen ilgili
GSM iflletmecisine gönderilmektedir. ‹hbarda bulunulan cihaz, ihbar›n ilgili GSM iflletmecisi
taraf›ndan do¤rulanmas›n› müteakiben haberleflme ba¤lant›s› kesilmek üzere siyah listeye
al›nmaktad›r. 

fiekil 37: 2009 Y›l› ‹hbar Baflvurular›
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U 2009 y›l›nda yap›lan toplam ihbar say›s› 27.606 adettir. Savc›l›k ve mahkeme karar› ile kapat›lan ya
da Bilgi ve ‹hbar Merkezi’ne yap›lan kay›p/çal›nt› ihbarlar› do¤rultusunda kapat›lan cihazlara ilgili
GSM iflletmecisi taraf›ndan “yasal uyar› <imei> imei nolu cihaz çal›nt›’d›r. En yak›n kolluk kuvvetine
teslim ediniz” içeri¤inde mesaj gönderilmektedir. ‹hbar› do¤rulanmayan baflvuru sahiplerine ise “X
tarihinde Bilgi ve ‹hbar Merkezi’ne yapm›fl oldu¤unuz kay›p/çal›nt› ihbar› kimlik bilgileriniz/IMEI
numaran›z do¤rulanmad›¤›ndan reddedilmifltir. Ayr›nt›l› bilgi için 0312 232 23 23 ” içeri¤inde SMS
(Short Message Service-K›sa Mesaj Servisi) gönderilmektedir.

‹hbar sonras› elektronik haberleflme ba¤lant›s› kesilen cihazlar›n bulunmas› halinde baflvuruda
bulunulan yöntem ile haberleflmeye aç›lmas› sa¤lanmaktad›r. 2009 y›l›nda bulunan cihaz say›s›
2876 adettir.

fiekil 38: 2009 Y›l› Bulunan Cihaz Say›s›

Baflvurunun savc›l›klara yap›lmas› halinde savc›l›klar ve mahkemeler taraf›ndan B‹M’e ve Bölge
Müdürlüklerine gönderilen açma/kapatma talimatlar› da sisteme girilmektedir. Bu cihazlara ait IMEI
numaralar›n›n sorgulama sonuçlar›nda talimat› veren savc›l›k ad› ve soruflturma numaras›n›n yer
almas› sa¤lanmaktad›r. Böylelikle cihaz›n bulunmas› halinde hangi Cumhuriyet Savc›l›¤›na
baflvurulaca¤› internet üzerinden (http://www.mckstk.gov.tr/56) kolayca ö¤renilebilmektedir.

2009 y›l› boyunca Savc›l›klar taraf›ndan çal›nt› oldu¤u gerekçesi ile gönderilen ve Bölge
Müdürlükleri ile B‹M taraf›ndan sisteme girilen cihaz kapama talimat› say›s› 18.665 açma talimat›
say›s› ise 3068 adettir. 

Savc›l›k ve Mahkemelerin elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara iliflkin olarak açma/kapama
taleplerinin Kuruma gelmeden ilgili makam taraf›ndan gerçeklefltirilmesini sa¤lamak üzere Adalet
Bakanl›¤› ile imzalanan protokol çerçevesinde Ulusal Yarg› A¤› Projesi (UYAP) ile Mobil Cihaz Kay›t
Sistemi’nin (MCKS) entegrasyonuna iliflkin çal›flmalar sonuçland›r›lm›fl ve 22.07.2009 tarihinden
itibaren bahsi geçen birimler taraf›ndan MCKS’ye girifl yap›lmaya bafllanm›flt›r. Uygulaman›n
yayg›nlaflmas›yla birlikte hem açma/kapama talepleri için yaz›flma yap›lmas› gerekmeyece¤i hem
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Ude kapama taleplerinin anl›k olarak sisteme girilmesiyle zaman ve emek kayb›n›n önlenece¤i
de¤erlendirilmektedir. UYAP üzerinden MCKS’ye girilen kapama ifllemi say›s› 167 adet, açma ifllemi
say›s› ise 6 adet olarak gerçekleflmifltir.

Açma ve kapama talimatlar›na yaz›lan cevaplarla birlikte savc›l›k, mahkeme ve tüketici hakem
heyetleriyle yap›lan yaz›flma say›s› 8603 adet olarak gerçekleflmifltir.

fiekil 39: 2009 Y›l› Savc›l›klar/Mahkemeler Taraf›ndan Yap›lan Açma/Kapama Talimat Say›s›

77..11..88.. EElleekkttrroonniikk  KKiimmlliikk  BBiillggiissiinnii  HHaaiizz  ((IIMMEEII))  CCiihhaazzllaarraa  ‹‹lliiflflkkiinn  TTüükkeettiiccii  BBaaflflvvuurruullaarr››
Elektronik posta ve evrak yoluyla yap›lan flikâyet baflvurular› içeri¤ine göre tasnif edilmekte ve kifliye
flikâyetin gelifl yöntemiyle geri dönüfl yap›lmaktad›r. 2009 y›l›nda evrak yoluyla iletilen toplam
baflvuru say›s› 10.249, e-posta ile iletilen toplam baflvuru say›s› 1719 olarak gerçekleflmifltir.

77..11..99.. EEmmnniiyyeett  vvee  GGüümmrrüükk  BBiirriimmlleerriinnddeenn  GGeelleenn  TTaalleepplleerr
2009 y›l›nda emniyet ve gümrük birimlerinden gelen IMEI sorgulamaya iliflkin talepler önemli
say›da art›fl göstermifltir. Y›l boyunca 410 adet yaz›da yer alan toplam 75.381 adet IMEI numaras›
incelenmifl ve sonuçlar›na iliflkin bilgi verilmifltir. 

77..22.. MMoobbiill  CCiihhaazz  KKaayy››tt  SSiisstteemmii
Mobil Cihaz Kay›t Sistemi; mülga 5392 say›l› Kanun kapsam›nda, yasal olarak ithal edilen cihazlar›n
kay›t alt›na al›nmas› ve kaçak, kay›p, çal›nt› ve klonlanm›fl IMEI’ye sahip cihazlar›n elektronik haber-
leflme flebekesi ile ba¤lant›s›n›n kesilmesi amac›yla kurulmufltur. Bu kapsamda geliflmifl bir donan›m
ve veritaban› sistemi üzerinde çal›flan ‹thalat Takip Sistemi, Bilgi ve ‹hbar Merkezi Sistemi, Bireysel
Baflvuru Sistemi, Savc›l›k Takip Sistemi gibi çeflitli uygulamalar gelifltirilmifltir. Bu uygulamalar ile
beraber birçok ifllem otomatik hale getirilerek süreçlerin etkin, do¤ru ve h›zl› bir flekilde ifllemesi
sa¤lanm›flt›r. Tüm cep telefonu kullan›c›lar›n›, GSM iflletmecilerini, ithalatç›lar›, savc›l›klar› ve
mahkemeleri do¤rudan etkileyen sistem günümüz güvenlik ve say›sallaflt›rma ihtiyaçlar›na uygun
olarak sürekli gelifltirilmektedir.
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fiekil 40: Mobil Cihaz Kay›t Sistemi Yap›s›

Yap›lan çal›flmalar sonucunda, 2009 y›l› sonu itibariyle yasal olarak kay›tl› olan 117.009.316 adet
IMEI numaras›;  kay›p, kaçak, çal›nt› ve klon tespitiyle kara listeye al›nan 10.721.534 adet IMEI
numaras› bulunmaktad›r.

77..33.. EElleekkttrroonniikk  ‹‹mmzzaa
Elektronik imza düzenlemelerinin tamamlanmas› ve Elektronik Sertifika Hizmet Sa¤lay›c›lar›n›n
(ESHS) faaliyete geçmeleri ile birlikte kamu kurum ve kurulufllar›, ülkemizde sürdürülebilir bir
büyüme ortam› tesis edebilmek, kamu giderlerinden tasarruf sa¤lamak, kamu gelirlerini artt›rmak,
kamu hizmetlerini vatandafllara azami kalite ile asgari maliyette ve zaman›nda sunabilmek ve
bürokratik ifllemleri azaltabilmek amac›yla, ilgili taraflarla olan ifllemlerini elektronik ortamda elek-
tronik imzal› olarak yürütebilmek için yo¤un bir flekilde projeler gelifltirmeye bafllam›fllard›r.

2007 y›l› içerisinde ESHS ve GSM iflletmecileri iflbirli¤i ile mobil elektronik imza uygulamas› bafllam›fl-
t›r. Elektronik imzaya göre, kullan›c›ya maliyeti daha düflük olan ve ayr› bir donan›m olarak kart
okuyucuya ihtiyaç duymadan zamandan ve mekândan ba¤›ms›z olarak imzalama ifllemi gerçeklefl-
tirilebildi¤i için kullan›m› oldukça kolay olan mobil elektronik imzay› 2008 y›l›nda ülkemizdeki finans
kurulufllar›, belediyeler ve kamu kurum kurulufllar› uygulamalar›na süratle entegre etmeye baflla-
m›fllard›r. 2009 y›l› içerisinde de bu süreç devam etmifl elektronik imza ve mobil elektronik imza en-
tegrasyonu yap›lan uygulamalar›n say›s› artm›flt›r. 

Elektronik imza konusundaki geliflmelerin sosyal ve ekonomik boyutlardaki önemi nedeniyle Kuru-
mumuz konuyu yak›ndan takip etmektedir. Elektronik imza teknolojilerinde yaflanan gerek teknik
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Ugerekse de hukuki geliflmelerin takip edilmesinin elektronik sertifika pazar›n›n denetlenmesinde
önemli katk›lar sa¤layaca¤› de¤erlendirilmektedir. 

77..33..11..  EElleekkttrroonniikk  SSeerrttiiffiikkaa  HHiizzmmeett  SSaa¤¤llaayy››cc››llaarr
2005 y›l›nda faaliyete geçmifl olan E-Güven Afi, TÜB‹TAK-UEKAE ve TürkTrust Afi ile 2006 y›l› içinde
faaliyete geçmifl olan e-Tu¤ra ile birlikte toplam dört adet elektronik sertifika hizmet sa¤lay›c›s› 2009
y›l› içinde faaliyetlerine devam etmifllerdir. Söz konusu kurulufllar›n Kurumumuza yapm›fl olduklar›
bildirim süreçlerine iliflkin bilgiler afla¤›daki çizelgede verilmektedir.

Çizelge 16: Kurumumuz Taraf›ndan ‹ncelenen ESHS’lerin Bildirim Süreçleri

2009 y›l›nda gerek yeni elektronik hizmetlere gerekse de var olan elektronik hizmetlere elektronik
imza entegrasyonunun gerçeklefltirilmesi ve kullan›m›n›n zorunlu hale getirilmesiyle ve mobil elek-
tronik imza alternatifinin de sunulmas›yla birlikte sertifika sahipli¤inde ciddi bir art›fl sa¤lanm›flt›r.
2009 y›l› sonu itibariyle 113.672 adet klasik nitelikli elektronik sertifika 108.973 adet nitelikli mobil
elektronik sertifika olmak üzere toplam 222.675 adet nitelikli elektronik sertifika üretilmifltir. 2010 y›-
l› içinde bu say›n›n elektronik bankac›l›k uygulamalar›n›n ve elektronik devlet projelerinin yayg›nlafl-
mas› ile birlikte artaca¤› de¤erlendirilmektedir. 

EESSHHSS BBiillddiirriimm  ‹‹nncceelleemmee  FFaaaalliiyyeettee  
TTaarriihhii TTaarriihhlleerrii BBaaflflllaammaa  TTaarriihhii

Elektronik Bilgi Güvenli¤i Afi (e-Güven) 25.03.2005 12–13.05.2005 24.06.2005
22.06.2005

TÜB‹TAK-UEKAE 31.03.2005 26-27.05.2005 30.06.2005
(Kamu Sertifikasyon Merkezi) 28.06.2005

TürkTrust Bilgi, ‹letiflim ve Biliflim 13.05.2005 07–08.07.2005 16.07.2005
Güvenli¤i Hizmetleri Afi 14.07.2005

EBG Biliflim Teknolojileri ve Hizmetleri 20.06.2006 24–25.07.2006 01.09.2006
Afi(e-Tu¤ra) 23.08.2006
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fiekil 41: Y›llara Göre Üretilen Nitelikli Elektronik Sertifika Say›s›

fiubat 2007 y›l› içerisinde ESHS ve GSM iflletmecileri iflbirli¤i ile bafllayan mobil elektronik imza fiekil
42’den de görülebilece¤i üzere 2007 ve 2008 y›llar›nda klasik elektronik imzaya göre daha h›zl› bir
flekilde yayg›nlaflm›flt›r. Ancak 2009 y›l› özellikle kamu kurum ve kurulufllar›ndaki e-devlet
projelerindeki art›fl ve UYAP gibi var olan uygulamalara elektronik imza entegrasyonunun
gerçeklefltirilmifl olmas› klasik elektronik imza say›s›n›n bir önceki y›la göre  %153,8 oran›nda
artmas›na neden olmufltur. 

fiekil 42: Y›llara Göre Üretilen Elektronik/Mobil Sertifika Say›lar›

Türkiye’de elektronik ve mobil ortamlardaki uygulamalar›n say›s›ndaki art›fl dikkate al›nd›¤›nda
gelecek y›llarda belediyeler, hastaneler ve bankalar gibi kurumlar›n yan› s›ra birçok farkl› sektör
kuruluflunda da elektronik/mobil elektronik imzan›n yayg›nlaflaca¤› de¤erlendirilmektedir.

77..33..22..    KKaayy››ttll››  EElleekkttrroonniikk  PPoossttaa  SSiisstteemmii
Elektronik ortamda bilgi ve/veya belge paylafl›m›nda yayg›n olarak kullan›lan elektronik posta, ifl ve
ifllemlerin kesintisiz devam etmesine olanak sa¤lad›¤› için önemli bir araçt›r. Ancak gönderilen,
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Ual›nan, elektronik olarak arflivlenen veya bas›l› olarak saklanan bir e-posta mesaj› mevcut düzen-
lemeler çerçevesinde hukuki geçerlili¤e sahip de¤ildir. Bu tür mesajlar›n içeri¤inin de¤ifltirilebilme-
si, mesaj›n gönderici olarak görünen kifli taraf›ndan gönderilmemifl olabilmesi, mesaj›n gönderilmifl
veya al›nm›fl oldu¤unun kan›tlanamamas› mevcut sistemin bilinen problemleri aras›ndad›r. Bu
nedenle baz› Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerin öncülü¤ünde elektronik ortamda iletilen elektronik posta
mesajlar›n›n kaynak do¤rulamas›n› ve teslim edildi¤ine dair delili sa¤layan bir sistem olarak Kay›tl›
Elektronik Posta Sistemi ve uygulamalar› gelifltirilmifltir. Kay›tl› Elektronik Posta Sistemi elektronik
posta haberleflmesinin ileri mesajlaflma teknikleri, aç›k anahtar altyap›s› (özellikle elektronik imza) ve
kriptolojinin yo¤un olarak kullan›ld›¤› özel bir sistem üzerinden Kay›tl› Elektronik Posta Hizmet
Sa¤lay›c›lar› vas›tas›yla yap›ld›¤› bir elektronik haberleflme alt yap›s›d›r. 

Elektronik ortamda bilgi ve/veya belge paylafl›m›n›n ülkemizde de bir sorun olmas› noktas›ndan
hareketle e-Dönüflüm Türkiye ‹cra Kurulu, 15 Temmuz 2009 tarihli ve 28 say›l› karar› ile Kay›tl›
Elektronik Posta Sistemi konusunda düzenleyici çerçevenin oluflturulmas› amac›yla çal›flmalar yap-
mak üzere Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu’nu görevlendirmifltir.

Kurumumuzda Kay›tl› Elektronik Posta konusuyla ilgili çal›flmalara 2007 y›l›nda bafllanm›fl, ETSI’nin
Kas›m 2008 de yay›mlad›¤› ETSI TS 102 640 standard› haz›rlama çal›flmalar› yak›ndan takip
edilmifltir. ETSI bünyesinde halen devam ettirilen bu çal›flmalara katk› sa¤lanmaktad›r. Kay›tl›
Elektronik Posta konusunda çal›flmalar› olan ‹talya, Avusturya, Belçika, ABD, Fransa ve ‹spanya gibi
ülkelerdeki uygulamalar ve düzenlemeler yak›ndan takip edilmektedir.

E-Dönüflüm ‹cra Kurulu, DPT, Baflbakanl›k e-Dönüflüm Dan›flma Kurulu, e-Tebligat Kanunu
çal›flmalar›n› devam ettiren Adalet Bakanl›¤› ve bu kanun kapsam›nda görevlendirilen PTT’ye Kay›tl›
Elektronik Posta Sistemi anlat›lm›fl ve PTT’nin e-tebligat için kurdu¤u altyap›n›n bu sisteme uygun
olabilmesi için destek verilmifltir. 

Ülkemizde Kay›tl› Elektronik Posta Sistemi konusundaki düzenleyici çerçevenin oluflturulmaya
çal›fl›ld›¤› “e-Devlet Hizmetlerinin H›zland›r›lmas› ‹çin Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun Tasar›s›” ve e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasar›s› Tasla¤›” çal›flmalar›na katk› sa¤lanm›flt›r.

Kay›tl› Elektronik Posta Sistem konusundaki geliflmelerin sosyal ve ekonomik boyutlardaki önemi
nedeniyle Kurumumuz konuyu yak›ndan takip etmektedir.

77..44..‹‹nntteerrnneett  AAllaann  AAddllaarr››  
5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanununun 35 inci maddesi ile internet alan adlar›n›n tahsisini
yapacak kurum veya kuruluflun tespiti ile alan ad› yönetimine iliflkin usul ve esaslar› belirleme görev
ve yetkileri Ulaflt›rma Bakanl›¤›na verilmifltir. Müteakiben Bakanl›ktan al›nan 2 Mart 2009 tarihli ve
305 say›l› Bakanl›k Onay› ile internet alan adlar› tahsisine iliflkin ifl ve ifllemlerin yürütülmesi görevi
BTK’ya verilmifltir. Söz konusu hususta düzenleyici çerçevenin oluflturulmas› sürecinde, ilgili tüm
paydafllar›n kat›l›m›n› sa¤lamak üzere “‹nternet Alan Adlar› Ulusal Koordinasyon Kurulu” (“.tr UKK”)
kurulmufl ve ilgili paydafllar›n temsilcilerinin kat›l›m›yla 19 Mart 2009’da bir “.tr UKK” toplant›s›
gerçeklefltirilmifltir. Toplant› sonucunda, “.tr UKK” bünyesinde “Yap› ve ‹flleyifl Kurallar›”, “Haklar,
Yükümlülükler ve ‹liflkiler” ve “Uyuflmazl›k Çözüm Mekanizmalar›” konular›nda çal›flmak üzere üç
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U çal›flma grubu kurulmufltur. Çal›flma gruplar›n›n konular› ile ilgili önerileri içeren raporlar› da
de¤erlendirilerek “‹nternet Alan Adlar› Yönetmeli¤i Tasla¤›” haz›rlanm›fl ve taslak 24 Eylül 2009’da
BTK’n›n internet sayfas›ndan bir ay süreyle kamuoyu görüfllerine aç›lm›fl ve Yönetmeli¤e son hali
verilmifltir. 

77..55.. BBiillggii  TTeekknnoolloojjiilleerrii  HHiizzmmeettlleerriinnddee  SSttaannddaarrddiizzaassyyoonn
Bilgi teknolojileri sektöründe sunulan hizmetlere iliflkin düzenleyici çerçeve gelifltirilmesi amac›yla
29.04.2009’da Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Ulusal Koordinasyon Kurulu (BTH-UKK) kurulmufltur.
Koordinasyon Kurulu,  üniversite, kamu ve özel sektör ve STK’lardan yüzü aflk›n üyeden
oluflmaktad›r. Bu çal›flmalar kapsam›nda bilgi teknolojisi hizmetlerinde mevcut standartlar ve
belgelendirilmeleri ve ihtiyaç olabilecek ulusal standart gelifltirilmesi konular›nda TSE ile birlikte
çal›flmalar devam etmektedir.

77..66.. NNuummaarraa  TTaaflfl››nnaabbiilliirrllii¤¤ii  SSiisstteemmii
01.02.2007 tarih ve 26421 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Numara
Tafl›nabilirli¤i Yönetmeli¤i kapsam›nda, Numara Tafl›nabilirli¤i Sistemi (NTS) Kurumumuz merkez
binas›nda kurulmufltur. 09.11.2008 tarihinde mobil numara tafl›nabilirli¤i hizmetinin uygulamaya
geçmesiyle NTS’nin ifllevlerini sorunsuz olarak yerine getirebilmesi için gerekli çal›flmalar
yürütülmüfltür. 

10.09.2009 tarihinde uygulamaya geçen sabit numara tafl›nabilirli¤i öncesinde Sabit Telefon
Hizmeti (STH) iflletmecileri ile test çal›flmalar› gerçeklefltirilmifl ve sabit numara tafl›nabilirli¤i sorunsuz
olarak bafllat›lm›flt›r. 

Numara tafl›ma ifllemi gerçeklefltirmeyen ama ça¤r›lar› do¤ru bafllatabilmek için tafl›nm›fl numara
bilgilerine ihtiyaç duyan iflletmeciler için tafl›nm›fl numara bilgileri sa¤lanarak ça¤r› sonland›rma
sorunlar›n›n önüne geçilmifltir.

NTS verilerine iliflkin gerekli raporlamalar›n al›nabilmesi için raporlama arac›nda gerekli ekleme ve
düzeltmeler gerçeklefltirilerek NTS iflleyifline ve tafl›ma bilgilerine genifl aç›dan bakma olana¤›
sa¤lanm›flt›r. NTS’nin son kullan›c›lara bakan yüzü olan NTS web sayfas›nda iyilefltirme çal›flmalar›
yap›larak NTS’nin daha görsel ve daha etkin bir web sayfas›na sahip olmas› sa¤lanm›flt›r.

77..77.. FFeellaakkeett  KKuurrttaarrmmaa  MMeerrkkeezzii  vvee  BBiillggii  GGüüvveennllii¤¤ii  YYöönneettiimm  SSiisstteemmii  ÇÇaall››flflmmaallaarr››
BTK bünyesinde bulunan Mobil Cihaz Kay›t Sisteminin (MCKS), Numara Tafl›nabilirli¤i Sisteminin
(NTS), Milli Frekans Yönetim Sisteminin (MFYS) ve kurumsal ihtiyaçlar için gerek duyulan di¤er
biliflim sistemlerinin felaket durumlar›nda ya da yaflanacak ar›zalarda kesintisiz olarak hizmet
verebilmesini ve kritik görevlerini yerine getirebilmesini ve bu sistemlerde yer alan verilerin
yedeklenerek olas› kay›plar›n önüne geçilmesini teminen farkl› bir lokasyonda Felaket Kurtarma
Merkezi kurulmas›na iliflkin çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. 

Bu çal›flmalar kapsam›nda, yukar›da yer alan sistemler incelenerek kurulacak olan merkeze iliflkin
detaylar haz›rlanm›fl ve Türksat Uydu Haberleflme Kablo TV ve ‹flletme A.fi. ile 31.12.2009 tarihinde
sözleflme imzalanm›flt›r.
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UBilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi kurulmas›na iliflkin çal›flmalar da bafllat›lm›fl olup 2011 y›l› ilk
yar›s›nda belgelendirmenin tamamlanmas› hedeflenmektedir. 

77..88.. MMiillllii  MMoonniittöörr  SSiisstteemmii  YYaazz››ll››mmllaarr››nn››nn  WWeebb  TTaabbaannll››  HHaallee  GGeettiirriillmmeessii
Kurumumuzun önemli projelerinden biri olan Milli Monitör Sistemi (MMS), telsiz haberleflme
trafi¤inin düzenlenmesi, denetlenmesi ve telsiz kullan›m ihlallerinin tespit edilmesi amac›yla gerekli
teknik cihaz ve sistem altyap›s›ndan oluflmaktad›r. Merkez Birimleri ve 7 Bölge Müdürlü¤ünde
kullan›lmakta olan MMS ile;
• Yay›n kaplama alanlar›, frekans kullan›m yo¤unlu¤u ve teknik parametrelerin ölçülmesi, 
• AM/FM radyo ve TV yay›nlar›n›n teknik kalite kontrollerinin yap›lmas›, 
• Enterferans olaylar›n›n tespit edilmesi ve çözümlenmesi, 
• ‹llegal telsiz istasyonlar›n›n yerlerinin bulunmas›, 
• Frekans yönetimi maksad›yla istatistikî verilerin toplanmas›, faaliyetleri yürütülmektedir. 

Milli Monitör Sistemi yaz›l›mlar›n›n web tabanl› hale getirilmesi amac›yla 2009 y›l› içinde çal›flmalar
bafllat›lm›flt›r. Bu kapsamda borç sorgulama, milli frekans plan› sorgulama, amatör telsizcilik,
enterferans flikayetleri, güvenlik sertifikas› ile ilgili ifllemler baflta olmak üzere MMS dahilindeki bir çok
modül internet tabanl› hale getirilmifltir.   
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8.   ‹nternet Güvenli¤i ve Düzenlemelerine 
‹liflkin Faaliyetler

‹nternet, her geçen gün inan›lmaz bir h›zla geliflen bilgi ve iletiflim teknolojileri ile birlikte yaflam›n
içine daha fazla girmektedir. Dünya’da ‹nternet konusundaki h›zl› geliflime ve büyümeye paralel
olarak, ülkemizde de internetin kullan›m›n›n art›fl›nda büyük bir ivme oldu¤u gözlemlenmektedir.
Neyin do¤ru neyin yanl›fl oldu¤u kar›flt›r›lan ‹nternet ortam›nda vatandafllar›m›z›n, özellikle de
gençlerimiz ve çocuklar›m›z›n, interneti ETK‹N, GÜVENL‹ ve DO⁄RU kullanabilmelerine katk›
sa¤lamak, internetin kullan›m kalitesini yükseltmek, adaletin ve huzurun sa¤lanmas›na etkin destek
sa¤lamak için hizmet üretilmektedir.

Çocuklar›n interneti güvenli kullanmas› konusunda bilinçlendirme faaliyetleri tüm dünyada
yap›lmaktad›r. Bilinçlendirme faaliyetleri incelendi¤inde bu faaliyetlerin daha çok ‹nternet ve medya
üzerinden yürütüldü¤ü görülmektedir.  2009 y›l›nda bu konuya biraz daha a¤›rl›k verilmifl, dünya
uygulamalar› de¤erlendirilerek, çocuklar›n bilinçlendirilmeleri amac›yla, önemli tavsiyeleri içeren bir
rehber kitapç›¤›n Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan ö¤rencilere ulaflt›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. 

8.1. Hukuki Dayanak
04.05.2007 tarihli ve 5651 say›l› “‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu
Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk›nda Kanun” 23.05.2007 tarihinde
yürürlü¤e girmifltir. Ayr›ca 7258 say›l› “Futbol ve Di¤er Spor Müsabakalar›nda Bahis ve fians
Oyunlar› Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun” un 5728 say›l› yasayla de¤iflik 5 nci maddesinde yer alan
“…sabit ihtimalli veya müflterek bahis oynatanlar, oynanmas›na yer veya imkan sa¤layanlar …”
hakk›ndaki düzenleme “Kumar oynanmas› için yer ve imkan sa¤lama (madde 228)” suçuna paralel
‹nternet ortam›nda gerçekleflmesi durumunda genel uygulamaya dahil edilmifltir.

24.10.2007 tarihli ve 26680 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan “Telekomünikasyon Kurumu
Taraf›ndan Eriflim Sa¤lay›c›lara Ve Yer Sa¤lay›c›lara Faaliyet Belgesi Verilmesine ‹liflkin Usul Ve
Esaslar Hakk›nda Yönetmelik”, 01.11.2007 tarihli ve 26687 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan
“‹nternet Toplu Kullan›m Sa¤lay›c›lar› Hakk›nda Yönetmelik”, 30.11.2007 tarihli 26716 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanan “‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik” ve son olarak 01.03.2008 tarihli ve 26803 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan
“Telekomünikasyon Kurumu Taraf›ndan Eriflim Sa¤lay›c›lara Ve Yer Sa¤lay›c›lara Faaliyet Belgesi
Verilmesine ‹liflkin Usul Ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik”
hükümleri çerçevesinde mezkur Kanunun çerçevesinde faaliyetlerimiz devam etmektedir. 

04.05.2007 tarih ve 5651 say›l› “‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu
Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk›nda Kanun” 23.05.2007 tarihinde
yürürlü¤e girmifl ve 30.11.2007 tarihli 26716 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan “‹nternet
Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik” te yer
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Uverilen usul ve esaslar çerçevesinde; Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤›’nca, 5651 say›l› Yasan›n
8. maddesinde belirtilen katalog suçlarla s›n›rl› olarak  “yeterli flüphe” sebebinin tespiti çerçevesinde
suça konu içerik bar›nd›ran ‹nternet siteleri hakk›nda “idari tedbir” olarak eriflimin engellenmesi
ifllemlerine bafllan›lm›flt›r.

T‹B taraf›ndan gerçeklefltirilen uygulamalarda; 
30.11.2007 tarihli 26716 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan “‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n
Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik”’in ‹lkeler bafll›kl› 4 üncü maddesinde
yer verilen;

“(1) Yay›nlar; 
a) ‹nsan onuruna, temel hak ve hürriyetlere sayg›l› olmal›d›r. 
b) Gençlerin ve çocuklar›n fiziksel, zihinsel ve ahlakî geliflimini zedeleyecek türden içeriklere yer

vermemelidir. 
c) Ailenin huzur ve refah›n› sa¤layan hususlara zarar verecek nitelikte olmamal›d›r. 
ç) Kiflileri, uyuflturucu madde ba¤›ml›l›¤›, fuhufl, müstehcenlik ve kumar gibi kötü al›flkanl›klara

teflvik edici olmamal›d›r. 

(2) Herkesin kendisine yönelik haklar›n› ihlal eden internet yay›nlar›n›n içeriklerinden dolay› cevap
ve düzeltme hakk› olmal›d›r.” 
fleklindeki esaslar dikkate al›nmakta ve bu çerçevede,

• 5651 say›l› Kanunun amac›na uygun olarak gençlerin ve ailenin korunmas›na odaklan›lmakta,
• Anayasa’da geçen ve temel hak ve özgürlüklerinin s›n›rlanmas›n›n s›n›r› olarak ortaya konulan

“ölçülülük ilkesi” eriflimin engellenmesi tedbirlerinin uygulanmas› öncesi ve sonras›ndaki
süreçlerin en temel k›stas› olarak “uyar-kald›r” mekanizmas›n›n iflletilmesi bak›m›ndan da büyük
önem arz etmekte, 

• Engelleme tedbirlerinin etkinli¤i önemsenmekte ve bu kapsamda; ‹nternette halihaz›rda her
an ulafl›labilir aktif milyonlarca suç içeri¤inin var oldu¤u ve bunlar›n uluslararas› hukuk
düzenlemeleri yönüyle farkl›l›k arz etti¤i gerçe¤i çerçevesinde, engelleme önceli¤i olarak
Türkiye’den ulafl›m yo¤unlu¤u önemli bir kriter olarak dikkate al›nmakta, etkinlik analizi tedrici
olarak gerçeklefltirilmekte, 

• Eriflimin engellenmesi tedbirinin uygulanabilmesi için gerekli olan “yeterli flüphe” nin tespitinde
yarg› içtihatlar› esas al›nmakta, 

• Müstehcenlik ve çocuklar›n cinsel istismar› suçlar›nda kazara, tesadüfen rast gelinen ve özellikle
çocuklar için ciddi riskler içeren içeriklerle mücadele önemsenmekte, çocuklar için sak›ncal›
olabilecek içeri¤e çocuklar›n do¤rudan ulafl›m›n›n engellenmesine yönelik tedbirler al›nmakta,
çocuklarla ilgili hususlar d›fl›nda IP den engelleme yöntemi çok s›k› flartlar alt›nda, s›n›rl› olarak
benimsenmektedir. 

8.2. Yürütülen Faaliyetler
88..22..11..    ‹‹nntteerrnneettiinn  BBiilliinnççllii  KKuullllaann››mm››nnaa  SSaa¤¤llaannaann  KKaattkk››llaarr
2009 Y›l› May›s ay›nda ‹stanbul’da ITU’nun Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Etkinlikleri
kapsam›nda BTK taraf›ndan “Siber Uzayda Çocuklar›n Korunmas›” temal› sempozyum
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yap›lan faaliyetler ile Türkiye’nin bu konularda yapabilece¤i uygulamalar, sivil toplum kurulufllar›
(STK) temsilcilerinin de kat›l›m›yla tart›fl›lm›flt›r. Sempozyumda, Çocuklar›n Online Ortamlarda
Korunmas› hususunda, kamu otoritelerinin öncülü¤ünde STK’lar›n ve sektör temsilciliklerinin bir
arada çal›flmas› gerekti¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r.

2009 Y›l› Haziran ay›nda Ulaflt›rma Bakanl›¤› ‹nternet Kurulu taraf›ndan organize edilen geleneksel
“‹nternet Günleri” çerçevesinde, “‹nternet ve Gençlik” konulu bir sempozyuma konuflmac›
düzeyinde kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Bu sempozyumda gençlerle olumlu bir diyalog sa¤lanm›fl ve genç-
lerin ‹nternetin güvenli ve bilinçli kullan›m› konusunda yap›lacak etkinliklere aç›k olduklar›
görülmüfltür.

‹nternetin do¤ru kullan›m› önemli fayda sa¤larken yanl›fl kullan›m› da olumsuz sonuçlar do¤urmak-
tad›r. ‹nternet ve bilgisayar›n do¤ru kullan›m›n› sa¤lamak için ailelere, okullara, topluma ve devlete
önemli görev ve sorumluluklar düflmektedir. ‹nternetin sosyal yaflam› yo¤un flekilde etkilemeye
bafllamas›yla pek çok ülkede, bu tür bilinçlendirme faaliyetleri ‹nternet üzerinden yap›l›rken
Türkiye’de, ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›n ve gençlerin internetten daha güvenli yararlanmas›
amac›yla Ulaflt›rma Bakanl›¤› öncülü¤ünde, BTK bünyesindeki Telekomünikasyon ‹letiflim
Baflkanl›¤›nca (T‹B), “Güvenli ‹nternet Kullan›m› ‹çin Tavsiyeler” adl› bir kitapç›k haz›rlanm›fl ve bu
e¤itim-ö¤retim y›l› bafl›nda tüm ilkö¤retim okullar›nda da¤›t›lm›flt›r.

2009 Y›l› Ekim ay›nda ise Avrupa Birli¤i bünyesinde yürütülmekte olan “Safer ‹nternet Programme”
çerçevesinde 2004 y›l›ndan bu yana düzenlenmekte olan Safer ‹nternet Forum’a kat›l›m
sa¤lanm›flt›r. Bu Forumda ‹nternetin güvenli kullan›m› konusunun okullarda nas›l
yayg›nlaflt›r›labilece¤i detayl› olarak tart›fl›lm›flt›r.  Bu tart›flma ve ülke sunumlar› sonucunda
Türkiye’nin ‹nternetin güvenli ve bilinçli kullan›m› konusunda okullarda yapt›¤› faaliyetlerin henüz
yetersiz düzeyde oldu¤u tespit edilmifltir. Bu nedenle BTK ile Milli E¤itim Bakanl›¤› aras›nda daha
somut ve kurumsal bir iflbirli¤inin oluflturulmas› gerekti¤i anlafl›lm›flt›r. Yine bu Forumda, “Güvenli
‹nternet Kullan›m› ‹çin Tavsiyeler” kitapç›¤›n›n tan›t›m› yap›lm›flt›r. Dünyada ‹nternetin güvenli ve bil-
inçli kullan›m› konusunda faaliyet gösteren kurumlar›n temsilcileriyle iletiflim imkân› yakalanm›fl ve
ülkemizdeki etkinliklere uluslararas› kat›l›m›n sa¤lanmas› için bu kiflilere öneriler sunulmufltur. 

Ülkemizde ‹nternetin güvenli ve bilinçli kullan›m› konusunda ilgili tüm kesimleri bilinçlendirmek
amac›yla 2008 y›l› May›s ay›nda yay›n hayat›na bafllayan Güvenliweb adl› web sitesinin içerik ve
tasar›m zenginli¤ini art›rmak için çal›flmalar bafllat›lm›fl ve sitenin güncellenmifl yeni hali 2009 y›l›
sonuna kadar yay›na konulacak duruma getirilmifltir. Böylelikle Güvenliweb sitesinin daha ifllevsel
olmas› sa¤lanm›fl olacakt›r.

Güvenliweb sitesinin yeni halinde yer almak üzere, ‹nternet kafelerin denetiminde yeknesakl›¤›
sa¤lamak ve etkin bir denetim sistemi kurulmas›na yard›mc› olmak amac›yla bir e-ö¤renme modülü
haz›rlanmaktad›r. Bu denetim modülünden mülki idare amirlikleri ve ‹nternet kafe yöneticilerinin
yararlanmalar› beklenmektedir.
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Resim 1: Güvenli WEB

Çocuklar›n interneti bilinçli ve güvenli kullan›m›na odakl›, Güvenlicocuk adl› bir web sitesinin
haz›rlanmas› çal›flmalar› bafllat›lm›fl olup, söz konusu sitenin 3 ay içinde yay›na haz›r hale gelmesi
beklenmektedir. Bu site için, 10 adet bilinçlendirme içerikli oyun tasarlanm›fl ve bafllang›ç olarak 5
oyunun yap›m›na bafllanm›flt›r. Güvenliçocuk sitesi, dünyadaki örneklere uygun olarak sanal
ortamda çocuklara yönelik güvenli platformlar oluflturulmas› amac›na yöneliktir. 

Çocuklar›n ve gençlerin internetin güvenli ve bilinçli kullan›m› konusunda duyarl›l›klar›n› art›rmak
amac›yla Güvenli ‹nternet Kullan›m› ‹çin Tavsiyeler“ adl› bir kitapç›k haz›rlanm›fl ve 12 milyon adet
bas›larak 2009-2010 e¤itim-ö¤retim y›l›n›n aç›l›fl›nda tüm ilkö¤retim okullar›ndaki ö¤renci ve
ö¤retmenlere da¤›t›lm›flt›r.

Resim 2: Güvenli internet Kullan›m› ‹çin Tavsiyeler
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U Rehber kitapç›k temel yaklafl›m olarak; yasaklama ya da önleme odakl› de¤il, çocuklar›n ‹nterneti
kullanma hak ve özgürlüklerine odakl› olarak haz›rlanm›flt›r. Birçok kaynak taran›p, yurt d›fl›
örneklerden de faydalan›larak titizlikle haz›rlanan bu kitapç›k ile çocuklar› ve gençleri ‹nternetin
güvenli kullan›m› konusunda bilgilendirmek ve bu anlamda onlara yol göstermek amaçlanm›flt›r. 

Kitapç›¤›n 6, 7 ve 8. s›n›flara yönelik bask›lar› hem Türkçe hem de ‹ngilizce olarak haz›rlanm›flt›r. Bu
bask›lar ayr›ca yurtd›fl›nda tan›t›m amaçl› olarak kullan›lmaktad›r. 

Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim Terbiye Kurulu taraf›ndan onaylanan ve ‹lkö¤retim Genel
Müdürlü¤ü’nün de görüflleri do¤rultusunda toplam 12 milyon adet bas›lm›fl olan kitapç›k,
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n maddi deste¤iyle MEB Yay›nlar Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan bas›lm›fl ve
da¤›t›lm›flt›r. 

Bu rehber kitapç›¤›m›z hem Avrupa Birli¤i ülkelerindeki rehber kitapç›klarla hem de ITU
bünyesindeki COP (Child Online Production) inisiyatifi taraf›ndan haz›rlanan kitapç›klarla içerik ve
yaklafl›m olarak paralellik arz etmektedir.

‹nternetin güvenli kullan›m› ile ilgili ulusal ve uluslararas› kaynaklar, araflt›rmalar ve inisiyatifler takip
edilerek Güvenliweb sitesinin içeri¤ine konulmufltur. ‹nternetin güvenli kullan›m› konusundaki
geliflmelerin site üzerinden sektörle paylafl›m› sa¤lanm›flt›r. Özellikle uluslararas› alanda yap›lm›fl
anket ve araflt›rmalar, tercüme edilerek ülkemiz aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir. Ayr›ca ‹nternetin
güvenli kullan›m› konusunda yabanc› kaynaklarda yer alan haber ve geliflmeler takip edilerek siteye
konulmas› sa¤lanm›flt›r.

‹nternetin güvenli kullan›m› konusunda ulusal ya da uluslararas› nitelikteki toplant›larda kullan›lmak
üzere bilgi notlar› ve görüfller haz›rlanm›flt›r. Bilinçlendirmeyi yayg›nlaflt›rmak amac›yla yaz›l›
bas›nda kullan›lmak üzere makale ve raporlar haz›rlanm›flt›r.  Bu çal›flmalarda yap›lmakta olan
etkinlikler tan›t›lm›fl ve yap›lmas› gerekenler üzerinde durulmufltur.

Google Trendlerinden de görülece¤i üzere Türkiye’de ‹nternet’in güvenli kullan›m› kavram›
bilinçlendirme çal›flmalar›m›z›n ürünü olarak 2007 y›l›nda ortaya ç›km›fl ve “Güvenli ‹nternet
Kullan›m› için Tavsiyeler” isimli kitapç›¤›n›n da¤›t›m›yla birlikte zirve yapm›flt›r. Bu durum anlaml› bir
tespittir. 

88..22..22..    YYeerr  vvee  EErriiflfliimm  SSaa¤¤llaayy››cc››llaarraa  FFaaaalliiyyeett  BBeellggeessii  VVeerriillmmeessii
Dönem içerisinde; faaliyet belgesi almak için sistem üzerinde baflvuruda bulunan, fakat evraklar›n›
T‹B’e göndermeyen baflvuru sahiplerine elektronik posta arac›l›¤›yla ulafl›larak evraklar›n›
göndermeleri tebli¤ edilerek baflvuru evraklar›n›n T‹B’e ulaflmas› sa¤lanm›flt›r.

Faaliyet belgesi almak için baflvuruda bulunan toplam 1535 tüzel kifli ve 1021 gerçek kifliye ait web
sitesinin iletiflim bilgileri kontrol edilerek eksiklikler tespit edilerek, tespit edilen eksikliklerin
giderilmesine yönelik çal›flma yap›lm›flt›r.
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fiekil 43: Yer Sa¤lay›c› Faaliyet Belgesi ‹statistikleri, 2009

fiekil 44: Yer Sa¤lay›c› Faaliyet Belgesi Baflvurular›, 2009
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U88..22..33.. BBiillggiilleennddiirrmmee  YYüükküümmllüüllüü¤¤üü  KKaappssaamm››nnddaa  YYaapp››llaann  ‹‹flfllleemmlleerr
5651 say›l› Yasan›n “Bilgilendirme yükümlülü¤ü” bafll›kl› 3 üncü maddesi ve 30.11.2007 tarihli
Yönetmeli¤in 5 inci maddesinin birinci f›kras›na göre, ticari veya ekonomik amaçl› içerik sa¤lay›c›lar›,
yer sa¤lay›c›lar› ve eriflim sa¤lay›c›lar› tan›t›c› bilgilerini, kendilerine ait ‹nternet ortam›nda,
kullan›c›lar›n ana sayfadan do¤rudan ulaflabilece¤i flekilde ve iletiflim bafll›¤› alt›nda, do¤ru, eksiksiz
ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. 

5651 say›l› Kanunun 9 uncu maddesinde, ‹nternet ortam›nda yap›lan yay›ndaki içerik dolay›s›yla
haklar› ihlal edilen kiflilere içeri¤in yay›ndan ç›kar›lmas›n› talep etme hakk› düzenlenmifltir. Burada
hakk› ihlal edilen kimse, içeri¤in ç›kar›lmas›n› talep ederken haz›rlad›¤› cevap metninin söz konusu
‹nternet sitesinde yay›nlanmas›n› isteyebilir. Bu ancak, ‹nternet sitelerinde yer alan iletiflim bilgileriyle
mümkün olabilecektir. Buradaki iletiflim bilgilerinden içerik sa¤lay›c›ya ulafl›labilecektir. Kifli, içerik
sa¤lay›c›ya ulaflamad›¤› takdirde ayn› taleple yer sa¤lay›c›ya baflvurmal›d›r. Tan›t›c› bilgiye iliflkin
düzenleme ‹nternet aktörleri ve içeriklerin muhataplar›yla irtibat kurulabilmesi noktas›nda önemli bir
standardizasyon çal›flmas› olup, güncel hayatta ‹nternet adreslerinde muhataba ulaflma sorununun
giderilmesi yönüyle önemlidir. Dolay›s›yla ‹nternet aktörlerinin mevzuatta ifade edildi¤i flekliyle
iletiflim bilgilerinin internet sitesi sayfas›nda yer almas› 9 uncu maddenin iflletilmesi aç›s›ndan da
büyük önem arz etmektedir. Tan›t›c› bilgi takibi ifllemleri bahse konu mevzuat çerçevesinde T‹B
taraf›ndan yürütülmekte, muhataplara yönelik olarak ihtar prosedürü çerçevesinde bu eksiklikler
giderilmeye çal›fl›lmaktad›r.

fiekil 45: Bilgilendirme Yükümlülü¤ü ‹hlali Gelen ‹hbar/Müzekkere Da¤›l›m›, 2009

T‹B’e iletilen bilgilendirme yükümlülü¤ü ihlallerinde, a¤›rl›kl› olarak flah›slar›n ihbar ettikleri
görülmektedir. Bilhassa, ilgili ‹nternet adresi ile bir flekilde muhatap olmufl, ma¤dur olmufl kiflilerin,
bilgilendirme yükümlülü¤ü kapsam›nda T‹B’e yönelmeleri, toplumun ‹nterneti haklar›n› bilerek
kullanma hususunda ciddi bir aflama kaydetti¤i fleklinde de¤erlendirilebilir.
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fiekil 46: ‹hbara Konu ‹nternet Adreslerinin ‹letiflim Bilgilerinin Girilmesi, 2009

T‹B’e iletilen ihbarlar›n de¤erlendirilmesinde, ihbara konu ‹nternet adresinin büyük bir oranda
iletiflim bilgilerini mevzuata uygun flekilde girdi¤i görülmüfltür. Bilgilerini tamamen giren ‹nternet
adresinin yar›ya yak›n bir oran›nda site, bilgilerini k›smen girmiflken, ayn› oranda siteyle yurt d›fl›
kaynakl› oldu¤u ve yurt içinde muhatab› bulunamad›¤› gerekçesiyle irtibat kurulamam›flt›r. Toplam
ihbarlar›n yüzde 18’lik bir dilimini oluflturan ‹nternet adresinde ise, ticari veya ekonomik amaç
tafl›d›¤›na dair kesin bir emare tespit edilememifltir.

88..22..44.. KKaammuuooyyuunnddaann  ‹‹nnttiikkaall  EEddeenn  TTaalleepplleerr  DDoo¤¤rruullttuussuunnddaa  YYaapp››llaann  ‹‹flfllleemmlleerr
T‹B’e soru@tib.gov.tr elektronik posta adresine gelen sorular titizlikle incelenmektedir. Bu
çerçevede belirtilen adresten gelerek ifllem gören elektronik postalar›n konular›na göre yüzdelik
dilimleri afla¤›da görülmektedir. Bu grafikte görülen konu bafll›klar› ise flöyledir.

fiekil 47: T‹B elektronik posta adresine gelen sorular›n konular›na göre da¤›l›m›, 2009

HHuukkuukk:: Bu bafll›k alt›nda tasnif edilen elektronik postalar, eriflimi engellenen sitelerle ilgili engelleme
nedeni, engellemeye tepki, eriflimin ne zaman kald›r›laca¤› gibi konular yan›nda, ‹nternet
üzerinden kiflilik haklar›n›n ihlali, doland›r›c›l›k, müzik paylafl›m› gibi muhtelif konularda hukuki bilgi
ve yard›m taleplerini kapsamaktad›r.
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U‹‹hhbbaarr::  Bu bafll›k alt›nda tasnif edilen elektronik postalar, ilgili mevzuatta yer alan çocuklar›n cinsel
istismar›, uyuflturucu veya uyar›c› madde kullan›m›n› kolaylaflt›rma, müstehcenlik, bahis ve Atatürk
aleyhine ifllenen suçlara iliflkin konulardaki ihbarlar yan›nda, müzik ve film paylafl›m›, terör, kutsala
hakaret, sunucu/site sald›r›s›, flifre h›rs›zl›¤›, vahflet ve fliddet, kiflilik haklar›n› ihlal, arkadafll›k siteleri,
korsan yaz›l›m ve oyun siteleri flikâyet ve ihbarlar› konular›n› kapsamaktad›r.

‹‹llggiissiizz:: Bu bafll›k alt›nda tasnif edilen elektronik postalar, Kurumumuzun görev alan›na girmeyen
konular› kapsamaktad›r.

‹‹nntteerrnneett  TToopplluu  KKuullllaann››mm  SSaa¤¤llaayy››cc››llaarr:: Bu bafll›k alt›nda tasnif edilen elektronik postalar, ‹nternet toplu
kullan›m sa¤lay›c›lar›na iliflkin ‹nternet toplu kullan›m sa¤lay›c›lar›ndan ve mülki idare amirliklerinden
gelen ilgili mevzuat›n aç›klanmas› ve uygulanmas›na yönelik filtre program› kullan›lmas›, IP
loglar›n›n tutulmas›, izin belgesi al›nmas›, yükümlülükler, cezalar, kamera kayd› tutulmas›, oyun
oynat›lmas› gibi konular› kapsamaktad›r. 

YYeettkkiilleennddiirrmmee::  Bu bafll›k alt›nda tasnif edilen elektronik postalar, yer ve eriflim sa¤lay›c›lar›n faaliyet
belgesi almalar›na iliflkin bilgi ve ifllemlerle ilgili konular yan›nda, yer ve eriflim sa¤lay›c›lar›n mevzu-
attan kaynaklanan sorumluluklar›na iliflkin konular› kapsamaktad›r.

EErriiflfliimm  EEnnggeelllleemmee:: 5651 say›l› Kanun kapsam›nda, re’sen veya Mahkeme karar›yla gerçeklefltirilen
eriflim engellemelerle ilgili her türlü soru, bildirim veya iletilen mesaj› kapsamaktad›r.

88..22..55.. ‹‹ççeerriikk  FFiillttrreelleemmee  YYaazz››ll››mm››  KKaappssaamm››nnddaa  GGeerrççeekklleeflfleenn  ‹‹ççeerriikk  vvee  AAllaann  AAdd››  FFiillttrreelleennmmeessiinnee  
‹‹lliiflflkkiinn  ‹‹flfllleemmlleerr
5651 say›l› Yasan›n 8 inci maddesinde belirtilen katalog suçlar kapsam›na giren veya bu kapsama
girmese de “suç” olarak düzenlenmifl olmalar›na ve yine 5651 say›l› Yasa ve ilgili yönetmeliklerinde
belirtti¤i flekliyle “…kötü al›flkanl›klar› teflvik eden ve 18 yafl›ndan küçüklerin psikolojik ve fizyolojik
geliflimine olumsuz etkisi olabilecek…” hususlar kapsam›ndaki içerikler “Ticarî amaçla internet toplu
kullan›m sa¤lay›c›lar” nezdinde ‹nternet filtrelemesine konu olabilmekte ve böylece bu içeriklere
veya bu içeriklere konu ‹nternet adreslerine eriflim; özellikle ‹nternet kafeler baflta olmak üzere di¤er
“Ticarî amaçla internet toplu kullan›m sa¤lay›c›lar” vas›tas›yla gerçekleflmekte olan eriflimle s›n›rl›
olarak Türkiye genelinde engellenmifl olmaktad›r. 

T‹B taraf›ndan oluflturulan Bilgi ‹hbar Merkezi’ne bildirilen tüm ihbarlar›n da¤›l›m› fiekil 48’te
gösterilmektedir.
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fiekil 48: Bilgi ‹hbar Merkezine Bildirilen Tüm ‹hbarlar›n Da¤›l›m›, 2009

Bilgi ‹hbar Merkezi’ne 5651 say›l› Kanun kapsam›na giren suçlara iliflkin olarak yap›lan ihbarlar›n
kategorik da¤›l›m› afla¤›daki flekilde gösterilmektedir. Müstehcenlik, çocuklar›n cinsel istismar› ve
fuhufl gibi suçlar nedeniyle yap›lan ihbarlar toplam ihbarlar›n yaklafl›k %80’ini oluflturmaktad›r.

fiekil 49: 5651 Say›l› Kanun Kapsam›na Giren ‹hbarlar›n Da¤›l›m›, 2009

Müstehcenlik kapsam›nda gelen ihbarlar›n di¤er tüm suçlar kapsam›ndaki gerekli ihbar say›s›n›n
tek bafl›na yaklafl›k yar›s›na tekabül etti¤i, en düflük ihbar›n  “Sa¤l›k için tehlikeli madde temini” nin
sahip oldu¤u görülmektedir.

‹hbarlarda yo¤unlu¤un Müstehcenlik, Fuhufl, Çocuklar›n Cinsel ‹stismar›, Atatürk aleyhine ifllenen
suçlar ve kumar-bahis çerçevesinde gerçekleflti¤i gözlenmekte, bir dönem kamuoyunu ciddi an-
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Ulamda meflgul etmifl; ‹ntihara yönlendirme, Uyuflturucu / Uyar›c› madde kullan›m›n› kolaylaflt›rma
gibi suçlarda ihbar say›lar›n›n oldukça düflük oldu¤u gözlemlenmektedir.

fiekil 50’de görüldü¤ü üzere, bildirimlerin yaklafl›k %89’u www.ihbarweb.org.tr adresi üzerindeki
form doldurulmak suretiyle, %8’i e-posta yolu ve %3’ü ise telefon ile yap›lm›flt›r.

fiekil 50: ‹hbarlar›n Gelifl Kanallar›na Göre Da¤›l›m›, 2009

Tarihsel olarak ihbar say›lar› 22.10.2009 tarihi itibariyle afla¤›daki fiekil 51’de gösterilmektedir. Y›llara
göre ihbar say›lar›na bak›ld›¤›nda büyük bir art›fl gözlenmektedir. Bu art›fl›n en önemli nedeni, T‹B
bünyesinde kurulan ‹nternet suçlar›na iliflkin ihbar mekanizmas›n›n kamuoyu taraf›ndan
bilinilirli¤inin y›llar içerisinde artmas›d›r. ‹hbar say›lar›ndaki art›fl›n di¤er bir nedeni ise, gelen
ihbarlar›n de¤erlendirilme sürecinin h›zl› olmas› ve bildirimde bulunan flah›slara talep edilmiflse
yap›lan ifllem hakk›nda geri bildirimde bulunulmas›d›r. Bir baflka neden de, ‹nternetin ile ilgili
vatandafllar›n flikâyetlerini ‹nternet ortam›nda bildirecek baflka merciin bulunmamas›d›r. Bilgi ‹hbar
Merkezinin ifllevselli¤inin ve bilinilirli¤inin zamanla artmas› sebebiyle, bildirimde bulunan kiflilerin
‹nternet ortam›nda yaflad›klar› s›k›nt›lar› veya di¤er kanunlarda belirtilen hususlar› da bildirmeleri ve
bu bildirimlerin 5651 say›l› Kanuna göre katalog d›fl› olmas› sebebiyle, katalog suçlar›n d›fl›nda
yap›lan ihbar say›lar›nda art›fl meydana gelmifltir. 

fiekil 51: ‹hbarlar›n Y›llara Göre Da¤›l›m›, 2009
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U 88..22..66.. DDii¤¤eerr  ÇÇaall››flflmmaallaarr
OOyyuunnllaarr:: Türkiye’de ‹nternet kullan›m›n›n son y›llardaki yükselen art›fl› ile paralel olarak online
oyunlar›n kullan›m› da yayg›nlaflm›flt›r. Bu oyunlar›n neden oldu¤u iddia edilen ba¤›ml›l›k,
ebeveynler nezdinde ciddi endifle, flikâyet ve tepkilere sebep olmufltur. Ebeveynlerin bu oyunlar›n
engellenmesi yönündeki talepleri 5651 say›l› yasan›n getirmifl oldu¤u katalog suçlar s›n›rlamas›
nedeniyle yerine getirilememifl, “eriflim engellemesi” tedbiri uygulanmas› mümkün olmam›flt›r. 

Bu tür oyunlardan “‹nternet ortam›nda oynananlar›n” yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ticari
amaçla ‹nternet toplu kullan›m sa¤lay›c›larla (‹nternet salonu vb.) s›n›rl› olarak filtrelemeye tabi
tutulmas› mümkündür. Ancak bu oyunlar›n 18 yafl›ndan küçüklerin psikolojik ve fizyolojik
geliflimine olumsuz etkilerini araflt›racak derecelendirme/s›n›fland›rma organizasyonunun
(uluslararas› uygulamalarda örneklerine rastlanan; ABD’deki ESRB ve Avrupa’daki PEGI gibi)
bulunmamas› nedeniyle, mevzuat›n uygulama kabiliyeti eksik kalmaktad›r. 

Bilgisayar oyunlar›n›n s›n›fland›r›lmas›n› yapacak bir organizasyonun, ilgili ve ek mevzuatlar
temelinde oluflturulmas›n›n zorunlu oldu¤u de¤erlendirilmektedir.

IInnhhooppee::  2008 y›l›nda T‹B-Bilgi ve ‹hbar Merkezinin INHOPE (‹nternet ‹hbar Merkezleri Birli¤i) üyeli¤i
için giriflimlerde bulunulmufl, Türk mevzuat› gere¤i Uluslararas› bir kurulufla üyelik için gerekli olan
Bakanlar Kurulu Karar›n›n al›nmas› gerekti¤inden, konu, Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve BTK taraf›ndan
koordineli olarak takip edilmektedir.

TTeemmiizz  ‹‹nntteerrnneett:: ‹nternette temiz içeri¤i sa¤lamak ve suça konu içeriklerden ar›nd›rmak amac›yla
toplam 2.592 içerikle ilgili olarak uyar›lan ‹nternet sitelerinin yer veya içerik sa¤lay›c›lar›yla yaz›flma
yap›lm›fl bu uygulamalar ile ‹nternet adreslerinin söz konusu içeriklerden dolay› tamamen
engellenmesi sak›ncas› giderilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bununla ilgili olarak birçok ‹nternet sitesi uyar›larak
uygun olmayan içeri¤in siteden kald›r›lmas› sa¤lanm›flt›r.

T‹B kararlar› içerisinde yo¤unlu¤u 2008’de oldu¤u gibi “Çocuklar›n cinsel istismar› ve müstehcenlik”
oluflturmakta, bu suç baz›ndaki engellemeler tüm geliflmifl bat› toplumlar›nca yürütülmekte olan
ortak mücadeleye paralel tart›flmas›z, önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. 
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9.   Teknik Düzenleme ve Standardizasyon 
Faaliyetleri

9.1. Elektronik Haberleflme Güvenli¤i Yönetmeli¤i
‹flletmecilerin fiziksel alan güvenli¤i, veri güvenli¤i, donan›m-yaz›l›m güvenli¤i ve güvenilirli¤i ile
personel güvenilirli¤inin sa¤lanmas› için tehditlerden ve/veya zafiyetlerden kaynaklanan risklerin
bertaraf edilmesi veya azalt›lmas›na iliflkin olarak alacaklar› tedbirlere yönelik usul ve esaslar›n
düzenlenmesi amac›yla haz›rlanan “Elektronik Haberleflme Güvenli¤i Yönetmeli¤i” 20.07.2008
tarih ve 26942 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Ancak, Elektronik Haberleflme Kanunu’nun
yürürlü¤e girmesi ile Kurumumuz ikincil düzenlemelerinin söz konusu kanuna göre uyarlanmas›
gerekmifltir.  Bu kapsamda haz›rlanan “Elektronik Haberleflme Güvenli¤i Yönetmeli¤i’nde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” 2.3.2009 tarih ve 27157 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifltir.

Elektronik Haberleflme Güvenli¤i Yönetmeli¤inin yay›mlanmas›n› müteakip iflletmecilere getirilen
yükümlülükler ve düzenlemenin sektöre etkileri hususunda bilgi paylafl›m›nda bulunulmas›,
iflletmecilere rehberlik sa¤layarak, yönetmeli¤e uyum sürecinin k›salt›lmas› ve kolaylaflt›r›lmas›
amac›yla bilgilendirme toplant›lar› düzenlenmifl, Kurum internet sayfas›nda konu ile ilgili bir bölüm
ayr›lm›fl ve bir anket çal›flmas› yap›larak iflletmeciler taraf›ndan yürütülen çal›flmalar takip edilmifltir.
Söz konusu çal›flmalar kapsam›nda iflletmecilerden al›nan bilgiler ve yap›lan anketin
de¤erlendirilmesi sonucunda konu ile ilgili haz›rl›klar›n› mevcut durumda tamamlayan veya
belirtilen süre zarf›nda tamamlayabilecek durumda olan iflletmeciler bulunmakla birlikte, söz
konusu yükümlülü¤ü an›lan tarihe kadar yerine getiremeyecek iflletmecilerin ço¤unlukta oldu¤u
görülmüfltür.

Bu kapsamda, Kurulun Haziran 2009 tarihli Karar› ile 20.7.2008 tarihinden sonra yetkilendirilen
iflletmecilere, ilgili Yönetmeli¤in 11 inci maddesi çerçevesinde TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC
27001 standard›na uygunlu¤u sa¤lamak için tan›nan sürenin iki y›l olarak belirlenmesi, 20.7.2008
tarihinden önce yetkilendirilen iflletmecilere ilgili Yönetmeli¤in Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde,
standarda uygunlu¤u sa¤lamak için tan›nan sürenin 20.7.2010 tarihine kadar uzat›lmas› ve bu
süreler sonunda ‹flletmecilerin söz konusu standarda uygunluklar›n›n ilgili Yönetmeli¤in 11 inci
maddesinin birinci f›kras›n›n, bu konuda akredite edilmifl kurulufllardan alacaklar› uygunluk belgesi
ile Kurumumuza belgelendirmeleri fleklinde uygulanmas›na karar verilmifltir.

Bu karara istinaden mevcut iflletmecilerin, akredite olmufl bir kurulufltan 20.7.2010 tarihine kadar
TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standard›na uygunluk belgesi almas› ve Kuruma bildirmesi
zorunlu hale gelmifltir. Bu tarihe kadar uygunluk belgesi almayan iflletmecilere idari para cezas›
uygulanacakt›r. ‹flletmeciler uygunluk belgesi alsalar bile, belirli dönemlerde Kurumumuz
uzmanlar› taraf›ndan iflletmeler ilgili yönetmelik yükümlülükleri bak›m›ndan denetlenecek ve
öngörülmemifl güvenlik aç›klar› ve/veya zafiyetler olmas› halinde gerekli idari yapt›r›mlar
uygulanacakt›r. 
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U 9.2. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlar› Yönetmeli¤inin 
At›fta Bulundu¤u Standartlara Dair Tebli¤ (2009/1)
24.3.2007 tarihli ve 26472 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal
Ekipmanlar› Yönetmeli¤i kapsam›nda Kurumumuz taraf›ndan haz›rlanan, uyumlaflt›r›lm›fl
standartlar ile karfl›l›k gelen uyumlaflt›r›lm›fl ulusal standartlar›n listesini yay›mlamak amac›yla
haz›rlanan “Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlar› Yönetmeli¤inin At›fta Bulundu¤u
Standartlara Dair Tebli¤ (2007/1)”  18.8.2007 tarih ve 26617 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak,
yürürlü¤e girmifltir. 

Ancak, Elektronik Haberleflme Kanunu do¤rultusunda söz konusu Tebli¤de ve ekinde yer alan
standart listesinin; Avrupa Birli¤i Resmi Gazete’sinde 4.11.2008 tarihinde yay›mlanan güncel
uyumlaflt›r›lm›fl standart listesi ve uyumlaflt›r›lm›fl standartlara karfl›l›k gelen Türk Standartlar›
Enstitüsü taraf›ndan haz›rlanarak yay›mlanan ulusal standartlara göre güncellenmesine ihtiyaç
duyulmufltur. 

Bu kapsamda,  5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanunu’na uyarlanan ve güncel standartlar
dikkate al›narak haz›rlanan “Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlar› Yönetmeli¤inin At›fta
Bulundu¤u Standartlara Dair Tebli¤ (2009/1)” 25.04.2009 tarih ve 27210 Say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanm›flt›r.

Bu Tebli¤’in ekindeki listede yer alan uyumlaflt›r›lm›fl standartlar, yerli üreticilerimizin kullan›m›nda
kolayl›k sa¤lamak amac›yla, Kurumumuzun talebi do¤rultusunda, Türk Standartlar› Enstitüsü
taraf›ndan uyumlaflt›r›lm›fl ulusal standart olarak yay›mlanmaktad›r. Söz konusu listede yer alan
EMC, LVD ve RF standartlar›n›n kullan›m›; üreticilere, cihazlar›n›n Telsiz ve Telekomünikasyon
Terminal Ekipmanlar› Yönetmeli¤inin temel gereklerine uygunlu¤u onaylanm›fl kurulufllara
gitmeden göstermede önemli bir kolayl›k arz etmekle birlikte standartlar›n Türkçe karfl›l›klar›na
eriflmede fayda da sa¤lamaktad›r

9.3. Arayüz Teknik Özelliklerinin Yay›mlanmas›na ‹liflkin Tebli¤
Günümüzde tüketici memnuniyeti; tüm sektörlerde verimlili¤in ve etkinli¤in sa¤lanmas›nda
dolay›s›yla makro ekonomik düzeyde ülke menfaatinin maksimize edilmesinde en önemli
faktörlerden biridir. Elektronik haberleflme hizmetlerinde sistemlerin birlikte çal›flabilirli¤i elektronik
haberleflme hizmetlerine muhatap tüketicilerin memnuniyetine do¤rudan etki edecek potansiyele
sahip olup, birlikte çal›flabilirli¤in sa¤lanmas›nda temel araçlardan biri olan arayüzlerin teknik
özelliklerinin yay›mlanmas›na iliflkin usul ve esaslar›n belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Arayüz teknik özelliklerinin yay›mlanmas› ile ilgili hususlar Avrupa Birli¤i ülkeleri ve aday ülkelerde
düzenleyici kurulufllar taraf›ndan Avrupa Telekomünikasyon Standardizasyonu Enstitüsü (ETSI)’ne
haz›rlat›lan ETSI EG 201 730 [1-4] rehber dokümanlar› çerçevesinde ele al›nmaktad›r. Buna ilave
olarak baz› Avrupa Birli¤i ülkelerinin konu ile ilgili teknik düzenlemeleri bulunmaktad›r.

Elektronik haberleflme flebekelerine iliflkin arayüz teknik özelliklerinin belirli bir düzen ve sistem
içerisinde yay›mlanmas›n›n, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlar›n›n tasar›m, üretim ve
piyasaya arz süreçlerine aç›kl›k getirerek kaynaklar›n verimli kullan›lmas›na imkân verecektir. Bu
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Ukapsamda haz›rlanan “Arayüz Teknik Özelliklerinin Yay›mlanmas›na ‹liflkin Tebli¤”in yürürlü¤e
al›nmas›n›n tüketici memnuniyeti ve kaynak verimlili¤ine olumlu yönde etki edece¤i ve uzun
vadede ülke ekonomisine katk› sa¤layaca¤› de¤erlendirilmektedir.  

Bunun yan› s›ra, imalatç›lar›n, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlar›n› elektronik
haberleflme flebekesiyle birlikte çal›flabilecek ve bu flebeke üzerinden sunulan hizmetleri
kullanabilecek flekilde tasarlamas›, imal, test ve piyasaya arz edebilmeleri için elektronik haberleflme
flebekelerine iliflkin arayüz özelliklerinden haberdar olmalar› gerekmektedir. Arayüz özelliklerinin
yay›mlanmas› hususu 24.3.2007 tarih ve 26472 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Telsiz ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlar› Yönetmeli¤i’nde yer almaktad›r. Konu ile ilgili uygulama
usul ve esaslar›n›n düzenlenmesi amac›yla Kurumumuzca yürütülen çal›flmalar sonucunda, “Arayüz
Teknik Özelliklerinin Yay›mlanmas›na ‹liflkin Tebli¤” haz›rlanm›fl olup, 9.4.2009 tarih ve 27195 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Bu tebli¤ ile son kullan›c›ya eriflim sa¤layan iflletmecilere arayüz
teknik özelliklerini yay›mlama yükümlülü¤ü getirilmifltir.

9.4. Baz ‹stasyonu Kulelerinin Ortak Kullan›m›
Kurumumuz, çevre ve insan sa¤l›¤›n›n korunmas›, kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›m›n›n
sa¤lanmas›, yat›r›m ve hizmet giderlerinin azalt›lmas›, hizmet etkinli¤inin ve kalitesinin artt›r›lmas›,
görüntü kirlili¤inin engellenmesi, verimlili¤in ve sürdürülebilir rekabet ortam›n›n oluflturulmas›
aç›s›ndan sektörde tesis paylafl›m›na önem vermektedir. Bu çerçevede Kurumumuz taraf›ndan, kule
imalat ve montaj sektörü temsilcileri, iflletmeciler, üniversiteler ve konunun uzman› akademisyenler
ile koordineli bir flekilde yürütülen çal›flmalar sonucunda “Baz ‹stasyonu Kulelerinin
Güçlendirilebilirli¤ine ‹liflkin Rapor” haz›rlanm›flt›r. Raporda baz istasyonu kule türleri, yükleri,
tasar›m etkenleri, güçlendirme yöntemleri ve ülke uygulamalar› incelenmifltir.  

“Anten Tesislerinin Kurulmas›,  Kullan›lmas› ve Paylafl›m›na ‹liflkin Usul Esaslar Hakk›nda Yönetmelik
Tasla¤›” ile iflleyifli belirlenen, yeni kurulacak kulelerin, birden fazla iflletmecinin kullan›m›na imkân
verecek flekilde tasar›m›, üretimi ve kurulumu ile ilgili teknik hususlar›n belirlenmesini amac›yla  “Baz
‹stasyonu Kulelerinin Tasar›m› Üretimi ve Kurulumu Hakk›nda Teknik Yönetmelik Tasla¤›”
haz›rlanm›flt›r. Haz›rlanan Taslak Yönetmelik hakk›nda Kurum içi ve d›fl› görüfller al›nm›fl, al›nan
görüfl ve öneriler dikkate al›narak Taslak Yönetmelik güncellenmifltir. Ancak Kurum d›fl› görüfller ve
genel de¤erlendirmeler neticesinde söz konusu iki yönetmeli¤in birlefltirilmesinin uygun olaca¤›
de¤erlendirilmifltir. Bu kapsamda iki yönetmeli¤in birlefltirilmesi üzerinde çal›flmalar devam etmekte
olup, çal›flmalar sonucunda oluflturulacak yönetmeli¤in 2010 y›l›nda yay›mlanmas›
planlanmaktad›r.
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Kurumumuzun denetim görevlerinin etkin ve verimli bir flekilde yürütülmesini sa¤lamak amac›yla
“Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çal›flmalar›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik”
kapsam›nda Kurum içi gerekli düzenlemeler de yap›larak Denetim Koordinasyon Birimi
görevlendirilmifltir. Yönetmeli¤in 17’inci maddesinde tarif edilen flekilde Kurum taraf›ndan ilgili
birimlere ve denetçiye yol göstermek ve denetim planlar›n›n haz›rlanmas›, uygulanmas› ve
raporlanmas›na iliflkin usul ve esaslar ile Denetim koordinasyon Biriminin çal›flma usul ve esaslar›n›
belirlemek üzere ç›kar›lm›fl Yönerge çerçevesinde 2009 y›l›nda denetim faaliyetleri yürütülmüfltür.

Kurumumuza tevdi edilen görevler gere¤i Kurumumuzca istihsal edilen ikincil mevzuatlarda
belirtilen usul ve esaslara göre re’sen, flikayet ve ihbar üzerine denetim yap›lmaktad›r.

10.1. ‹flletmecilerin Denetimi
BTK, elektronik haberleflme sektöründe yer alan iflletmecilere yönelik mali, teknik, hukuki ve idari
nitelikte düzenlemeler yapmaktad›r. Gerek iflletmecilerin faaliyetlerinin lisans flartlar›na uygunlu¤u,
gerekse yetkisiz bir flekilde elektronik haberleflme hizmeti sunanlar ile ilgili olarak, Kurumumuza
yap›lan flikâyetler ile re’sen yap›lan incelemeler neticesinde iddialar de¤erlendirilerek, gerekli
ifllemler gerçeklefltirilmifltir.

Kurumumuz denetim düzenlemeleri çerçevesinde 2009 y›l› içinde 19 farkl› konuda toplam 56 adet
denetim faaliyeti gerçeklefltirilmifltir. Bunun yan›nda güvenlik sertifikas›, telsiz sistem kontrolleri,
enterferans, yetkili firma denetimi ve piyasa gözetimi ve denetimi gibi konularda rutin devam eden
denetimler y›l boyunca yap›lm›flt›r.

10.2. Elektronik Sertifika Hizmet Sa¤lay›c›lar› Denetimi
23.01.2004 tarihli ve 25355 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 5070 say›l› Elektronik ‹mza
Kanunu’nun 15 inci maddesi ve 30.03.2007 tarihli ve 26478 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
Denetim Çal›flmalar›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmeli¤in ilgili maddeleri uyar›nca
Elektronik Sertifika Hizmet Sa¤lay›c›lar›n›n denetiminin Kurum taraf›ndan yap›lmas› hüküm alt›na
al›nm›flt›r. ‹lgili mevzuat çerçevesinde ve Kurumumuzun “2009 y›l› Denetim Plan›” kapsam›nda
Elektronik Sertifika Hizmet Sa¤lay›c›s› olarak faaliyet gösteren TürkTrust Bilgi, ‹letiflim ve Biliflim
Güvenli¤i Hizmetleri Afi ve Elektronik Bilgi Güvenli¤i Afi’nin idari ve teknik merkezlerinde denetim
çal›flmalar› gerçeklefltirilmifltir.  

10.3. GSM Hizmet Kalitesi Denetimleri
GSM hizmet kalitesi denetimleri 15.12.2005 tarih ve 26024 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren “GSM Mobil Telefon ‹flletmecilerinin Hizmet Kalitesi Yükümlülükleri ile ‹lgili
Ölçütlerin Belirlenmesi ve Ölçümüne ‹liflkin Tebli¤” kapsam›nda yap›lmaktad›r. Bu Tebli¤
hükümlerine göre GSM iflletmecileri taraf›ndan, flebekelerine ait arama blokaj oran› ve arama
baflar›s›zl›k oranlar› üçer ayl›k dönemler halinde Kurumumuza bildirilmektedir. Bu bildirimler
Kurumumuzca gerek sahada gerekse de iflletmeci NCC merkezlerinde do¤rulanmak suretiyle

10.   Denetim Faaliyetleri
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Uizlenmekte ve denetlenmektedir. Bu kapsamda 2009 y›l› içerisinde GSM iflletmecilerinin NCC
merkezlerinde 2 kez yerinde denetim yap›lm›fl olup, Diyarbak›r, Malatya, Elaz›¤, Ad›yaman, Mardin
ve fianl›urfa illerinde saha ölçümleri yap›larak hizmet kalitesi denetimleri gerçeklefltirilmifltir. 

10.4. Milli Monitör Sistemi Faaliyetleri
Kurumun düzenledi¤i, frekans tahsisi yapmak suretiyle kullan›m izin ve yetkisi verdi¤i frekanslarda
iletiflimin ve iletiflim kalitesinin devaml›l›¤›n› sa¤lamak zorunlulu¤u bulundu¤undan; çeflitli
nedenlerle ortaya ç›kan, bu suretle propagasyon (yay›l›m) ortam›n›n sürekli iletime aç›k
bulundurulmas›n› engelleyen veya iletiflim kalitesinin düflmesine neden olan etkenleri ve usulsüz ve
hukuki olmayan yay›nlar ile can, mal ve ülke güvenli¤ini olumsuz etkileyecek yay›n ve etkiler gibi
hususlar›n derhal belirlenmesi ve giderilmesini temin edecek tedbirlerin al›nabilmesi amac›yla
spektrum devaml› izlenmektedir.

Bir haberleflme sisteminin sa¤l›kl› iletiflim sa¤layabilmesi için, yaln›zca kendisi ya da ayn› frekans›
kullanan ve ayn› teknik özelliklerdeki benzeri bir sistemin oluflturabilece¤i enterferanslardan de¤il,
ayn› zamanda ayn› propagasyon ortam›n› paylaflan baflka frekanslarda, çok farkl› teknik özelliklerde
ve hatta amac› telsiz iletiflimi yapmak olmayan ancak elektrik kullan›m› nedeniyle istenmeyen
yay›nlar› bu propagasyon ortam›na yayan cihaz ve makinelerin etkilerinden de korunmas›
gerekmektedir. Bu nedenle bozulmaya neden olan sinyallerin bulunmas› ve çözüm oluflturulmas›
gerekmektedir. Spektrum bantlar›n› izlemek amac›yla Türkiye’de kurulan sisteme Milli Monitör
Sistemi (MMS) denilmektedir.

MMS muhtelif iflletim senaryolar› için gelifltirilmifl sabit, seyyar ve mobil istasyon tiplerinden
oluflmaktad›r. ‹stasyon tipleri içinde de¤iflen say›da birim bulunmakta ve ülke genelindeki da¤›l›m›
ihtiyaçlar ve bölge sorumluluk alan›n›n co¤rafik özellikleri do¤rultusunda farkl›l›k göstermektedir.

Sistemin sürekli faal ve etkin olarak kullan›m›n› devam ettirebilmek ve elektronik cihazlar›n
kalibrasyonlar› ve tüm sistemin bak›m ve onar›m ihtiyaçlar›n› karfl›lamak suretiyle faal tutulabilmesi
bak›m›ndan gerekli hizmet al›m› anlaflmalar› yap›lm›flt›r. MMS’nin Bölge Müdürlüklerindeki iflletme
etkinli¤inin artt›r›lmas› çal›flmalar›na 2009 y›l›nda da devam edilmifltir.

10.5. Elektromanyetik Kirlilik Ölçümleri 
16.5.2009 tarih ve 27230 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›fl olan Yönetmelikte belirtilen limit
de¤erler çerçevesinde elektromanyetik kirlilik ölçümleri yap›lm›flt›r. Baz istasyonlar›, telsiz, radyo ve
TV gibi verici kaynaklar› elektromanyetik kirlili¤e sebep olmaktad›r. Elektromanyetik kirlili¤in izin
verilen limit de¤erleri içerisinde olup olmad›¤›n› kontrol etmek amac›yla baz› illerde ölçümler
yap›larak elektromanyetik kirlilik denetimleri gerçeklefltirilmifltir. Bu kapsamda 2009 y›l› içerisinde
Burdur, Isparta, Afyon, Uflak, Urfa ve Elaz›¤ illerinde elektromanyetik kirlilik ölçümleri yap›larak bu
illerin elektromanyetik kirlilik haritalar› haz›rlanm›flt›r. Ölçüm sonuçlar›n›n, Güvenlik sertifikas›
düzenlemesine iliflkin yay›nlanan yönetmelik limit de¤erlerinin alt›nda oldu¤u gözlemlenmifltir.
Kurumun Kalite Yönetim Sistemi Kapsam›nda, Ölçüm Yetki Belgesi talimat›na göre 11 adet firmaya
ölçüm yetki belgesi verilmifltir ve 9 adet firman›n yetkisi yenilenmifltir.
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5809 say›l› Elektronik Haberleflme Kanununun yay›mlanmas›n› müteakip piyasa gözetim ve
denetimine yönelik ikincil düzenlemeler de yeniden gözden geçirilmifltir. Bu kapsamda “Telsiz ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlar› Yönetmeli¤inde (1999/5/EC) De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik” haz›rlanm›fl olup, 2.3.2009 tarihli ve 27157 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
Di¤er bir düzenleme olan “Onaylanm›fl Kurulufllara Dair Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik” ise 5.5.2009 tarihli ve 27219 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

Ülkemizde faaliyetlerini yürüten üreticiler için son derece önemli olan “Onaylanm›fl Kurulufl”
yetkilendirmesi ne yaz›k ki hâlihaz›rda bir müracaat olmamas› nedeniyle yap›lamam›flt›r. Bunun
birçok sebebi olabilece¤i de¤erlendirilmekle birlikte ülkemizdeki telsiz ve/veya telekomünikasyon
terminal ekipmanlar› üretenlerin az oluflu en önemli sebeplerden biridir. Bilindi¤i gibi piyasaya arz
edilecek cihazlar›n CE iflaretini haiz olmas› AB ortak mevzuat›n›n gere¤idir. Bu iflaret de cihazlara
AB’nin güvenlik ile ilgili standard›n›n uyguland›¤›n›n bir göstergesi ve teminat›d›r. AB ortak
pazar›nda mallar›n serbest dolafl›m› bu iflarete haiz cihazlar›n üretimi ile ilgili olup, onaylanm›fl
kurulufllar da bu noktadan oldukça önemlidir. 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri, 4703 say›l› Kanun, 5809 say›l› Kanun, Telsiz ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlar› Yönetmeli¤i ve Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal
Ekipmanlar›n›n Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair Yönetmelik kapsam›nda Kurum Merkez birimi
ve 7 farkl› ilde bulunan bölge müdürlükleri vas›tas›yla yürütülmektedir. 

Ülke genelinde 3’ü flikâyet ve ihbar olmak üzere 538 firmada denetim yap›lm›flt›r. Söz konusu
firmalarda, GSM telefon, PSTN telefon, DECT telefon, Modem, Telsiz, UHF/VHF Data Modem,
Deniz radar, GPS al›c›, Telsiz Röle, PMR ve Telemetri cihazlar›n› kapsayan toplam 762 cihaz
denetlenmifl ve bu cihazlarla ilgili 84 ayk›r›l›k tutana¤› düzenlenmifltir. 28 cihazla ilgili Güvensizlik
Tespit süreçleri bafllat›lm›flt›r. Denetimler sonucunda güvensizlik tespit, teknik dosya eksikli¤i,
güvensizlik flüphe ile ilgili 34 firmaya toplam 719.220 TL idari para cezas› uygulanm›flt›r. 

Güvensizlik nedeni olan olumsuz parametreleri gideremeyen üç farkl› marka model 46.173 adet
cihaz›n piyasadan ve tüketicilerden geri çekilmesine karar verilmifltir.

2009 y›l›nda idari para cezalar› ve test masraflar›na itiraz nedeni ile 10 farkl› marka model cihaz ile
ilgili firmalar taraf›ndan mahkeme süreci bafllat›lm›fl olup, süreç devam etmektedir. Çizelge 17 ve
18’de 2009 y›l›nda yap›lan denetimlere ait bilgiler verilmektedir.

Çizelge 17: 2008- 2009 Y›l›nda Yap›lan Denetimlerin Denetim Türüne Göre Da¤›l›m›

22000088 22000099 22000088 22000099 22000088 22000099
DDeenneettiimm    
SSeebbeebbii DDeenneettiimm  SSaayy››ss›› AAyykk››rr››ll››kk                        GGüüvveennssiizzlliikk  TTeessppiittii

Ek Planl› 1 0 1 0 0 0
‹hbar ve fiikayet Üzerine 63 3 0 0 0 0
Planl› 300 439 46 41 6 6
Re'sen 513 320 147 43 4 22
TTOOPPLLAAMM 887777 776622 119944 8844 1100 2288
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UÇizelge 18: 2009 Y›l›nda Yap›lan Denetimlerin Cihaz Türüne Göre Da¤›l›m›

1100..77..  KKlloonn  ÖÖnnlleemmee  FFaaaalliiyyeettlleerrii
02.07.2006 tarih ve 5392 say›l› Kanunla Kurumumuza verilen görevler kapsam›nda Merkezi Mobil
Cihaz Kimlik Tan›m› Veri Taban› Sistemi kurulmufl ve kara listede yer alan kaçak ve çal›nt› cihazlar
da hizmet alamaz hale gelmifltir. Ancak ayn› kanunla klonlamaya yarayan araçlar ile ilgili mücadele
büyük ölçüde Emniyet Genel Müdürlü¤üne b›rak›lm›flt›r. Dolay›s›yla bu konuda koordinasyon ve
model gelifltirme çal›flmalar›na ihtiyaç has›l olmufltur.

Bu kapsamda Kurumumuz personeli taraf›ndan Emniyet Genel Müdürlü¤ü personeline yönelik
Ankara, ‹zmir, Mersin, Diyarbak›r, Erzurum, Samsun ve ‹stanbul Bölge Müdürlüklerinde “5809 Say›l›
Kanun Uygulamalar› ve IMEI klonlama” konusunda seminerler düzenlenmifltir. Bu seminerlere
2009 y›l› itibariyle 75 ilden ‹çiflleri Bakanl›¤› Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nden toplam 88 (2008
y›l›nda ayn› flekilde e¤itim alan 111 personelle birlikte say› 199’a ulaflm›flt›r), Bölge
Müdürlüklerimizden de 22 personel kat›l›m sa¤layarak konular›nda detayl› teorik ve uygulamal›
e¤itimi ve e¤itim ald›klar›n› gösterir sertifikalar›n› alm›fllard›r. Gerçeklefltirilen seminerler
do¤rultusunda Emniyet Genel Müdürlü¤ünce 5809 say›l› Kanun uygulamalar› kapsam›nda
yürütülen faaliyetler afla¤›daki Çizelge 19’da gösterilmifltir.

Çizelge 19: Emniyet Genel Müdürlü¤ünce Klonlama Konusunda Gerçeklefltirilen 
Denetim Sonuçlar›

1100..88..  LLaabboorraattuuaarr  FFaaaalliiyyeettlleerrii
Gümrük Birli¤i anlaflmas› çerçevesinde Avrupa Birli¤i içerisinde dolafl›m› serbest olan CE iflaretli Tel-
siz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlar›na, 01.05.2006 tarihinden itibaren ülkemizde de
serbest dolafl›m hakk› getirilmifltir. Bu nedenle CE iflaretini haiz cihazlar piyasaya arz edilmeden ön-
ce Kurumumuzdan herhangi bir onay gerekmemekte,  ancak piyasada etkin bir denetim öngörül-
mektedir. Denetimler ülke genelinde 7 Bölge Müdürlü¤ünde görev yapan denetçiler marifeti ile
yap›lmakta, gözetim ifllemi ise bu maksatla Hacettepe Üniversitesi Teknokent Alan›nda, Avrupa Bir-
li¤i Mali ‹flbirli¤i Projesi kapsam›nda kurulan Piyasa Gözetimi Laboratuar›nda sürdürülmektedir.

YY››llllaarr OOllaayy  SSaayy››ss›› GGSSMM TTeelleeffoonnuu BBooxx  CCiihhaazz››                    BBiillggiissaayyaarr

2007-2008 115 2116 42 38
2009 (‹lk 8 Ay) 51 1753 84 25
TTooppllaamm 116666 33886699 112288 6633

ÜÜrrüünn  GGrruubbuu DDeenneettiimm  SSaayy››ss›› AAyykk››rr››ll››kk GGüüvveennssiizzlliikk  TTeessppiittii

GSM Telefon 558 67 13
PSTN Kablolu Telefon 62 5 3
DECT 84 7 0
Di¤er Cihazlar 13 4 0
Ruhsat Kapsam› Cihazlar 44 1 0
Denetim Engellendi 1 0 0
TTOOPPLLAAMM 776622 8844 1166
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Resim 4: Piyasa Gözetimi Laboratuar›

Piyasa Gözetimi Laboratuar›’n›n kurulma amac›; denetçiler taraf›ndan yap›lan denetimler esnas›nda
piyasadan al›nan numuneler ile ülkemize bu cihazlar›n ithal yolu ile gelmesi nedeniyle ithalatç›
olarak ticari faaliyetlerini yürüten vatandafllar›m›z›n ülkeye getirece¤i cihazlar›n AB müktesebat›na
eflit teknik düzenleme olan TTTE Yönetmeli¤ine uygunluk aç›s›ndan de¤erlendirilmesidir. Bununla
birlikte Laboratuarda,  ülkemizde faaliyetini sürdüren üreticiler ile di¤er kamu kurum ve
kurulufllar›m›zdan gelecek talepler Laboratuar altyap› kapasitesine uygun olmak kayd›yla karfl›lan-
maktad›r

Yukar›da belirtilen amaçlar do¤rultusunda PGL’de telsiz ve telekomünikasyon terminal
ekipmanlar›na;
• EMC - Elektromanyetik Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility) Testleri
• RF - Radyo Frekans (Radio Frequency) Testleri 
• LVD - Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive) Testleri
• SAR - GSM Telefon Cihazlar›n›n Özgül So¤urma Oran› (Specific Absorption Rate) Testleri
• TBR - 21/37 PSTN flebekesine ba¤lanma kriterlerini kapsayan (Technical Basis for Regulation)

Testleri 
uygulanmakta olup bu testler afla¤›da k›saca aç›klanm›flt›r.
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UEEMMCC testlerinde bir cihaz›n, bulundu¤u ortamdaki di¤er alet, cihaz ya da sistemin istendi¤i flekilde
çal›flmas›n› engelleyecek seviyede elektromanyetik gürültü oluflturmamas› ve ortamdaki elektro-
manyetik gürültülere maruz kald›¤›nda istendi¤i flekilde çal›flmas›na devam edebilmesi için uygun
ba¤›fl›kl›k seviyesine sahip olmas› anlam›na gelen elektromanyetik uyumluluk içinde çal›fl›p çal›flma-
d›¤›n›n tespiti amaçlanmaktad›r.

RRFF testlerinde radyo frekans› dalgalar› ile frekans spektrumunda kablosuz olarak çal›flmakta olan ci-
hazlar›n normal kullan›mlar›nda çal›flma frekanslar›n›, ç›k›fl güçlerini ve zararl› yay›nlar›n› tespit ede-
rek bulunduklar› ortamda herhangi bir giriflime neden olup olmad›klar›n›n tespiti amaçlanmakta-
d›r.

LLVVDD testlerinde beyan gerilimi 600 V’u aflmayan batarya ya da flebeke ile beslenen bilgi teknoloji-
si cihazlar›n›n yanma, elektrik çarpmas› ve yaralanma risklerini azaltma ve güvenirli¤inin tespiti
amaçlanmaktad›r.

SSAARR testlerinde GSM telefonlar›n›n 900 MHz ve 1800 MHz bantlar›nda sa¤ ve sol kulaklara bitiflik
ve 15 derece aç› ile yap›lan görüflmeler esnas›nda elektromanyetik alan›n beyin üzerindeki so¤u-
rulmas›n›n tespiti ve dolay›s›yla mobil cihazlar›n insan sa¤l›¤›na olan etkilerini ortaya koymak amaç-
lanmaktad›r.

TTBBRR testlerinde PSTN fiebekesine iki-tel olarak ba¤lanan kordonlu/kordonsuz analog telefonlar,
analog modemler, numara çevirici (dialer) vb. cihazlar›n flebeke ile elektriksel ba¤lant›s› ve akustik
iletim uyumunu tespit etmek için yap›lan ara yüz ba¤lant› deneyleri vas›tas›yla cihazlar›n PSTN fle-
bekesine güvenli bir flekilde ba¤lanabilirli¤inin tespit edilmesi amaçlanmaktad›r.

2009 y›l›nda Piyasa Gözetimi Laboratuar›’nda toplam 112 adet cihaz test edilmifltir. Bu cihazlar 79
adet GSM (26 tanesi tek SIM kartl›, 53 tanesi çift SIM kartl›), 12 adet DECT telefon, 19 adet kablolu
telefon ve 2 RF modülünden oluflmaktad›r. 2 RF modülü ve 1 adet kablolu telefon 3. flah›slardan
gelen test taleplerini karfl›lamaya yönelik olarak yap›lm›fl olup, di¤er 109 cihaz ise piyasa denetimi
kapsam›nda test edilmifltir. 2009 y›l› içerisinde PGL’de test edilen cihazlara uygulanan testlerin da-
¤›l›m› afla¤›daki flekillerde verilmektedir:

Denetim kapsam›nda PGL’de GSM cihazlara EMC, RF, LVD ve SAR testleri uygulanmakta, TBR test-
leri ise uygulanmamaktad›r. Bu kapsamda GSM cihazlar›na 2009 y›l›nda uygulanan test say›lar› fie-
kil 52’de verilmifltir.
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fiekil 52: GSM Telefona uygulanan testler

Denetim kapsam›nda PGL’de DECT cihazlara EMC, RF, LVD ve TBR testleri uygulanmakta, SAR
testleri ise uygulanmamaktad›r. Bu kapsamda DECT cihazlara 2009 y›l›nda uygulanan test say›lar›
fiekil 53’de verilmifltir.

fiekil 53: DECT Telefona uygulanan testler

Denetim kapsam›nda PGL’de PSTN cihazlara EMC, LVD ve TBR testleri uygulanmakta, RF ve SAR
testleri ise uygulanmamaktad›r. Bu kapsamda PSTN cihazlara 2009 y›l›nda uygulanan test say›lar›
fiekil 54’de verilmifltir.



B
TK

 2
00

9
FA

A
L‹

Y
ET

 R
A

PO
R

U

fiekil 54: PSTN Telefona uygulanan testler

fiekil 55’de belirtildi¤i gibi toplamda bütün cihazlara 2009 y›l›nda 102 adet EMC, 65 adet RF, 81
adet LVD, 50 adet SAR ve 27 adet TBR testi uygulanm›flt›r.

fiekil 55: Test edilen cihaz toplam› 

fiekillerdeki veriler her bir laboratuarda test edilen cihaz say›lar›n› göstermekte olup ayr›ca her cihaz
için laboratuar birimleri içerisinde de farkl› testler yap›lmaktad›r. Her bir cihaza uygulanan söz
konusu test say›lar›yla ilgili bilgiler Çizelge 20’de verilmektedir.
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EMC laboratuar›nda yay›n›m ve ba¤›fl›kl›¤a yönelik toplam 10 farkl› test (iletimle yay›n›m, iletimle
ba¤›fl›kl›k, ›fl›n›mla yay›n›m, ›fl›n›mla ba¤›fl›kl›k vs…) yap›lmaktad›r. Baz› testlerde bu say› cihaz›n test
edildi¤i 900 MHz, 1800 MHz gibi çal›flma modlar›na göre ikiye katlanabilmektedir. Ayn› flekilde RF
ve SAR testlerinde de modlara göre test say›lar› ikiye katlanmaktad›r. Ancak piyasa denetimi kap-
sam›nda cihaza zarar veren baz› testler yap›lmamakta ve bu nedenle test say›lar› farkl›l›k göstere-
bilmektedir. Bu kapsamda EMC Laboratuar›nda 696, RF Laboratuar›nda 368, SAR laboratuar›nda
972, LVD laboratuar›nda 891 ve TBR laboratuar›nda 378 olmak üzere 2009 y›l› içinde Piyasa
Gözetimi Laboratuar›’nda toplamda 3305 test yap›lm›flt›r.

Piyasa Gözetimi Laboratuar›nda (PGL) TS EN ISO/IEC 17025 standard›na uygun bir Laboratuar
Yönetim Sistemi 2008 y›l›nda kurulmufl ve TÜRKAK’a Akreditasyon baflvurusunda bulunulmufltur.
Bu kapsamda 17 kiflilik PGL personeline ISO 17025 Temel E¤itimi, Dokümantasyon E¤itimi, ‹ç
Denetçi E¤itimi ve Ölçüm Belirsizli¤i E¤itimi ald›r›larak Akreditasyon ve Laboratuar Deneyleri
konusundaki bilgi düzeyleri art›r›lm›flt›r.

PGL’de kurulan TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuar Yönetim Sistemi 9-10-11 fiubat 2009 tarihlerinde
TÜRKAK taraf›ndan akreditasyon denetimine tabi tutulmufltur. Baflar› ile tamamlanan bu denetim
sonras›nda Piyasa Gözetimi Laboratuar› 28.04.2009 tarihinde akredite edilmifltir. Bu akreditasyon
ile PGL’de yap›lan deneylerin güvenirli¤i sa¤lanm›fl ve TÜRKAK taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Geçen süre zarf›nda akreditasyonun sürdürülmesi ve gelifltirilmesi çal›flmalar›na devam edilmifl, bu
kapsamda düzeltici ve önleyici faaliyetler yap›lm›flt›r. Ayr›ca, Yönetimin Gözden Geçirme toplant›s›
gerçeklefltirilmifl olup; her ay düzenli olarak yap›lan akreditasyon toplant›lar› ile laboratuar
çal›flmalar› koordineli bir flekilde yürütülmektedir. PGL’nin akredite olmas› ile yap›lan testlere olan
güven uluslararas› seviyeye ç›kart›lm›fl, test sonuçlar› itibar›yla da Laboratuar tart›fl›lmaz konuma
ulaflm›fl, itirazlara yönelik mahkemelere yap›lan baflvurular da bu sayede karfl›l›ks›z kalm›flt›r. Her y›l
yeniden yap›lacak gözetim tetkikleri ile PGL’nin akreditasyonu yenilenecek olup, ilk gözetim tetkiki
ve denetim Nisan 2010’da TÜRKAK taraf›ndan gerçeklefltirilecektir. 

LLaabboorraattuuaarr  BBiirriimmii CCiihhaazz  SSaayy››ss›› UUyygguullaannaabbiilleenn  TTeesstt  SSaayy››ss›› TTooppllaamm  TTeesstt  SSaayy››ss››

EMC 102 10 696
RF 65 2 368
LVD 81 11 891
SAR 50 6 972
TBR 27 14 378
GGeenneell  TTooppllaamm 33330055
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11.1. Ulusal IPv6 Altyap›s› Tasar›m› ve Geçifli Projesi
BTK’n›n, TÜB‹TAK – ULAKB‹M, Gazi Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile birlikte
yürütmekte oldu¤u “Ulusal IPv6 Altyap›s› Tasar›m› ve Geçifli Projesi”, TÜB‹TAK Kamu Kurumlar›
Araflt›rma ve Gelifltirme Projelerini Destekleme Program› çerçevesinde kabul edilen bir projedir.
fiubat 2009’da bafllay›p fiubat 2011’de tamamlanacak olan bu proje ile ulusal ölçekte IPv6’ya geçifl
stratejileri belirlenecek ve IPv6 konusundaki araflt›rma ve teknoloji gelifltirme faaliyetlerinin önünü
açacak yayg›nlaflt›rma ve bilinçlendirme çal›flmalar› yap›lacakt›r. Bu çerçevede;

• Bir BÜYS (Bilgi Üretim ve Yönetim Sistemi) yaz›l›m› oluflturularak; IPv6’ya geçifl için farkl›
kurumlar›n yap›lar›na uyumlu, maliyet etkin, güvenli ve uygulanabilirli¤i araflt›r›lm›fl geçifl
süreçleri belirlenecek, Türkiye’nin IPv6 protokolüne geçifli için aflama ve zaman plan›
yap›lacakt›r.  

• Oluflturulacak olan IPv6 Test Yata¤› ve Gelifltirme Ortam› (IPv6-GO) ile ücretsiz olarak tüm
ulusal kurum ve kurulufllar›n IPv6 protokolünü kullanan uygulamalar› gelifltirip test etmesine
hizmet eden bir platform sunulacakt›r.

• Gelifltirilecek olan Balküpü (Honeypot) yaz›l›m› ile IPv6’ya iliflkin güvenlik hususlar› (zay›fl›klar ve
sald›r› türleri) belirlenecektir. 

• 2010 y›l› içinde IPv6 konusundaki proje ç›kt›lar›n› paylaflmak için bir çal›fltay ve bir konferans
düzenlenecektir.

2009 y›l› içinde projenin daha çok araflt›rma ve ihtiyaç analizleri ile geçen ilk sekiz ayl›k aflamas›
tamamlanm›fl olup proje ile ilgili yap›lan çal›flmalar hakk›nda bilgi vermek üzere bir internet sayfas›
(www.ipv6.net.tr) haz›rlanm›flt›r. Ayr›ca, genel olarak IPv6 ve özel olarak da “Ulusal IPv6 Altyap›s›
Tasar›m› ve Geçifli Projesi” ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere 07.05.2009 tarihinde sabah 52 adet
kamu kurum ve kuruluflu ile ve ö¤leden sonra da 20 adet internet servis sa¤lay›c› (‹SS) ile iki toplant›
yap›lm›flt›r. Bu toplant›da konunun önemine ve uluslararas› gidifle dikkat çekilmifltir.

Dünyada yaflanan geliflmelere paralel olarak, IPv6’ya geçiflin gecikmemesi, geçifl maliyetlerinin
artmamas› ve rekabetçi olma f›rsat›n›n kaç›r›lmamas› için Türkiye’de de IPv6’ya geçiflin bugünden
planlanmas› gerekmektedir. e-Dönüflüm Türkiye ‹cra Kurulu’nun 15.07.2009 tarih ve 27 say›l›
Karar› ile BTK, ilgili tüm paydafllarla iflbirli¤i içerisinde, ülkemizde IPv6’ya geçifle iliflkin fark›ndal›k
oluflturulmas›, yol haritas›n›n haz›rlanmas›, ihtiyaç duyulan tedbir ve politika önerilerinin
gelifltirilmesi çal›flmalar›n› yürütmek üzere görevlendirilmifltir. 

11.   Ar-Ge Çal›flmalar›

105



106

B
TK

 2
00

9
FA

A
L‹

Y
ET

 R
A

PO
R

U Kurumumuzun Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) Müsteflarl›¤›’na gönderdi¤i 02.02.2009 tarihli ve
4724 say›l› yaz› ile ülkemizde IPv6’ya geçifl çal›flmalar›n›n desteklenmesi ve kamu kesiminde olas› at›l
yat›r›mlar yap›lmas›n›n önlenmesi amac›yla DPT’den; 

• Kamu kurum ve kurulufllar›n›n, gelifltirme ve tedarik iflleri s›ras›nda IPv6’ya uyumlulu¤u göz
önünde bulundurmalar› için bilgilendirilmeleri ve

• IPv6’ya uyumluluk hususuna “Kamu Bilgi ve ‹letiflim Teknolojisi Projeleri Haz›rlama K›lavuzu”nda
bir ölçüt olarak yer verilmesi

talep edilmifltir. 

Kurumumuzun önerileri do¤rultusunda “Kamu Bilgi ve ‹letiflim Teknolojisi Projeleri Haz›rlama
K›lavuzu”nun 2009 sürümüne;

“Ülkemizde gerek flebeke iflletmecilerinin gerekse kullan›c›lar›n B‹T altyap›lar›n›n IPv6 protokolüne
uyumunun sa¤lanmas›na yönelik çal›flmalar sürmektedir. Bu nedenle, kamu kurum ve
kurulufllar›n›n temin edece¤i a¤ altyap›s› ürünlerinin IPv6 protokolünü destekler nitelikte olmas›na
dikkat edilecektir.”  (sf.13-14) ifadeleri ile, 

“Kamu kurum ve kurulufllar›n›n temin edece¤i yaz›l›m ürünlerinin IPv6 protokolünü destekler
nitelikte olmas›” (sf. 16)

flart› konulmufltur. Bu çerçevede, kamu kurum ve kurulufllar›n›n DPT’ye gönderdikleri yat›r›m
projelerinin bu flartlar› tafl›malar› gerekmektedir. Yaz›l›m ve donan›mlar›n belli bir ömürlerinin
oldu¤u ve teknolojik geliflmeler dolay›s›yla bu ömürlerin uzun olmad›¤› bilinmektedir. Bu itibarla,
kamu kurum ve kurulufllar›ndaki yaz›l›m, donan›m ve sistemlerin büyük ço¤unlu¤unun
önümüzdeki bir kaç y›l içinde IPv6’ya uyumlu olaca¤› de¤erlendirilmektedir. 

11.2.  IMT2000/ UMTS Ar-Ge Usul Esaslar
Üçüncü nesil (3N) mobil telekomünikasyon hizmetlerinin yetkilendirme çal›flmalar› çerçevesinde
2008 y›l› içinde gerçeklefltirilen ihale neticesinde mevcut mobil telekomünikasyon iflletmecileri
(Turkcell, Vodafone ve Avea) IMT2000/UMTS lisanslar› almaya hak kazanm›flt›r. Üçüncü nesil mobil
hizmetler kullan›c›lara sabit bir noktada iken 2-14,4 Mbit/sn, hareket halinde ise 384 Kbit/sn’ye
kadar, veri iletim h›zlar› sunabilmekte, yüksek veri h›z› ve kapasitesi gerektiren video, görüntülü
görüflme ve e¤lence uygulamalar› gibi birçok yenilikçi hizmeti desteklemektedir.

Söz konusu hizmeti sunacak olan iflletmecilerin 3N’ye yönelik önemli miktarda altyap› yat›r›m›
yapmas› gerekmektedir. Söz konusu yat›r›mlar›n büyüklü¤ü ve ilgili altyap› ekipmanlar›n›n
yo¤unlukla ithalat yoluyla temin edilece¤i öngörüsü nedeni ile 3N ihalesinin düzenlenmesi
öncesinde haz›rlanan yetkilendirme plan›9, ihale flartnamesi ve imtiyaz sözleflmesinde
IMT2000/UMTS hizmet ve altyap›lar›na yap›lacak yat›r›mlara yönelik düzenleyici hükümler

9 Kurumumuz taraf›ndan haz›rlanan “IMT2000/UMTS Hizmet ve Altyap›lar›na ‹liflkin Yetkilendirme Plan›”
Bakanlar Kurulu onay›n› müteakip 18.09.2008 tarihli ve 27001 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
girmifltir.
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Ubelirlenmifltir. Söz konusu hükümler kapsam›nda Ar-Ge ve yerli üretimi teflvik amac›yla iflletmecilerin
yapacaklar› yat›r›mlarda temin edilecek yaz›l›m ve donan›mlar›n %40’›n› Türkiye’de bilgi ve iletiflim
teknolojileri alan›nda Ar-Ge projeleri gelifltirmek üzere Ar-Ge merkezi kurmufl olan tedarikçilerden,
%10’unu ise Türkiye’de ürün veya sistem gelifltirmek üzere kurulmufl olan KOB‹ niteli¤indeki
tedarikçilerden al›nmas› gerekti¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Ayr›ca yetkin Ar-Ge personelinin yetifltirilmesi
ve nitelikli iflgücü istihdam›n›n art›r›lmas› için söz konusu Ar-Ge merkezlerinde birinci y›l en az 200,
ikinci y›l en az 300, üçüncü ve sonraki y›llar için en az 500 Türkiye Cumhuriyeti vatandafl›
mühendisin çal›flmas› flart› getirilmifltir.

Bu çerçevede yeni teknolojilerin kullan›m›n› ve Ar-Ge’ye dayal› yerli üretimi teflvik etmek, görevi
kapsam›nda yürütülen çal›flmalar neticesinde “IMT2000/UMTS fiebekelerinde Kullan›lacak
Donan›m ve Yaz›l›m Yat›r›mlar›n›n ‹ncelenmesi ve Denetlenmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar”
haz›rlanm›flt›r.

Söz konusu Usul ve Esaslar›n amac›, Yetkilendirme Plan›, ihale flartnamesi ve iflletmecilerle
imzalanan imtiyaz sözleflmelerinde yer alan yat›r›mlara yönelik hükümlerin uygulanmas›n›
incelenmesi ve denetlenmesi ve  iflletmecilerin yat›r›mlarla ilgili yükümlülüklerinin yerine
getirmesinin sa¤lanmas› ile iflletmecinin raporlama yükümlülüklerinin ve Kurum’un uygulayaca¤›
yapt›r›mlar›n belirlenmesidir. Haz›rlanan Usul ve Esaslar 04.03.2009 tarih ve 2009/DK-09/109 say›l›
Kurul Karar› ile kabul edilmifl olup söz konusu Kurul Karar› 24.04.2009 tarih ve 27209 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Söz konusu Usul ve Esaslar›n, iflletmecilerin yapacaklar› yat›r›mlarda Ar-
Ge, yerli üretim ve nitelikli Ar-Ge personelinin yetifltirilmesi ve istihdam›n› amaçlayan düzenlemelere
uygun flekilde yaz›l›m ve donan›m temin etmesinin sa¤lanmas› ve buna yönelik prosedürleri
belirlemek yolu ile yerli pazar›n geliflimine önemli katk› sa¤layaca¤› de¤erlendirilmektedir.
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12.   Uluslararas› ‹liflkiler

BTK, küreselleflen dünyada yerini almak, telekomünikasyon dünyas›nda daha etkin ve yarat›c›
olmak ve yeterlili¤ini artt›rmak amac›yla Avrupa Birli¤i’nin (AB) yan› s›ra, uluslararas› ve bölgesel
telekomünikasyon kurulufllar› olan Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i (ITU), Posta ve
Telekomünikasyon ‹dareleri Avrupa Konferans› (CEPT), Avrupa Telekomünikasyon Standartlar›
Enstitüsü (ETSI) ile Avrupa Düzenleyiciler Grubu/Ba¤›ms›z Düzenleyiciler Grubu (ERG/IRG) baflta
olmak üzere, tüm önemli uluslararas› kurulufllar ile yak›n iflbirli¤ini 2009 y›l›nda da sürdürmüfl, bu
kurulufllar bünyesinde gerçeklefltirilen toplant›lara ifltirak etmifl ve dünyadaki teknoloji ve
düzenlemeler konusunda meydana gelen geliflme ve tecrübeleri Kuruma aktararak Kurum
kapasitesinin güçlenmesine katk›da bulunmufltur. Bunun yan› s›ra, ülkemizle tarihsel ve co¤rafi
aç›dan yak›nl›¤› bulunan ülkelerle de telekomünikasyon alan›nda ikili ve çok tarafl› iflbirli¤i
projelerini uygulamaya koymufltur.

12.1. Avrupa Birli¤i ile ‹liflkiler
Avrupa Birli¤i (AB) ile ilgili konulardaki çal›flmalar Türkiye’nin AB ile olan iliflkilerine paralel bir seyirde
çok boyutlu ve yo¤un bir flekilde 2009 y›l› içerisinde de sürdürülmüfltür. Bu iliflkiler ve AB sürecine
yönelik olarak Kurumun 2009 y›l› içerisinde icra etti¤i faaliyetleri; üyelik müzakereleri, AB çal›flmalar›
kapsam›nda temel bilgi ve belgelere iliflkin katk›lar, Avrupa Komisyonu ile temaslar ve komitelere
kat›l›m, AB kat›l›m öncesi mali yard›mlar› kapsam›nda yer alan teknik yard›m imkânlar›ndan
yararlan›lmas› fleklinde dört temel bafll›k alt›nda özetlemek mümkündür. 

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile üyelik müzakerelerine bafllamas› karar›n›n 3 Ekim 2005 tarihinde
al›nmas›n›n ard›ndan müzakere çerçeve belgesinin yay›nlanmas› ile birlikte 35 müzakere fasl›
belirlenmifltir. 

Kurumun sorumluluk alan›na giren mevzuat itibariyle önemli bir konumda bulundu¤u “Bilgi
Toplumu ve Medya-10” fasl› 19 Aral›k 2008 günü Brüksel’de gerçeklefltirilen Hükümetler Aras›
Konferans’ta müzakereye aç›lm›fl ve fasla dair kapan›fl kriterleri belirlenmifltir. Fasl›n müzakerelere
aç›lmas›n›n ard›ndan, Komisyon ile bu kapsamdaki ilk toplant› 10 fiubat 2009 tarihinde Brüksel’de
gerçeklefltirilmifltir. Fasl›n kapan›fl kriterlerine yönelik teknik düzeyde bilgi al›fl veriflinin yap›ld›¤› ilk
toplant›n›n ard›ndan, 9 Eylül 2009’da ikinci teknik toplant› ile temaslar sürdürülmüfl ve müteakip
toplant›n›n fiubat 2010’da gerçeklefltirilmesi konusunda mutab›k kal›nm›flt›r. Önümüzdeki
dönemde müzakerelerin sürdürülmesi planlanmaktad›r. 

AB ile iliflkiler kapsam›nda yürütülmekte olan bir di¤er önemli faaliyet kalemi ise Türkiye ile Birlik
aras›ndaki iliflkilerin çerçevesini oluflturan belgelere yap›lan katk›lard›r. Bunlardan biri olan Ulusal
Program çal›flmalar› kapsam›nda 2008 y›l› Ulusal Program›nda yer alan Kurumla ilgili önceliklere
yönelik çal›flmalar sürdürülmüfltür. Ayr›ca, her y›l Avrupa Komisyonu taraf›ndan yay›mlanan
‹lerleme Raporu haz›rl›klar›nda gerekli katk›lar sa¤lanm›flt›r. 
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toplant›lara büyük ölçüde kat›l›m sa¤lanmaktad›r. Bu çerçevede 9 fiubat 2009 tarihinde Brüksel’de
yap›lan ve Türkiye ile AB aras›nda tesis edilen Gümrük Birli¤i karar› uyar›nca Komisyon taraf› ile
karfl›l›kl› görüflmeler yap›lmas› ve müktesebata iliflkin konular›n de¤erlendirilmesine imkân sa¤layan
“Teknolojik Yenilik, E¤itim ve Araflt›rma Programlar› Alt Komitesi”ne kat›l›m sa¤lanm›flt›r. 
Avrupa Düzenleyiciler Grubu’nda (ERG) gözlemci, Ba¤›ms›z Düzenleyiciler Grubunda (IRG) da üye
s›fat›yla ülkemizi temsil eden Kurum an›lan gruplar›n Genel Kurul toplant›lar›n› en üst seviyede takip
etmektedir.

2009 y›l›nda ayr›ca, Güneydo¤u Avrupa ülkelerindeki geliflmelerin izlenmesinde süreklili¤in
sa¤lanmas› amac›yla Avrupa Komisyonu taraf›ndan finanse edilerek gerçeklefltirilen “Güneydo¤u
Avrupa’daki Geniflleme Ülkelerinin Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Hizmetleri Sektörlerinin
‹zlenmesi” projesi kapsam›ndaki çal›flmalara katk› sa¤lanm›flt›r.

Ayr›ca, Akdeniz ülkeleri ve Avrupa Birli¤i aras›nda tecrübe paylafl›m› ve çok tarafl› diyalog kurmaya
imkan veren ve IRG benzeri bir platform olmas› amac›yla oluflturulan EMERG (Euro-Mediterranean
Regulators Group/Avrupa-Akdeniz Düzenleyiciler Grubu) çal›flmalar›na katk› sa¤lanm›flt›r.

Birli¤in muhtelif fon ve programlar›ndan Kurumun sorumlu oldu¤u alanlar itibariyle yararlanmas›
hedefi çerçevesinde kat›l›m öncesi mali yard›mlara iliflkin faaliyetler 2009 y›l› içerisinde de devam
etmifltir. Avrupa Komisyonu veya baz› üye ülkeler taraf›ndan, aday ülkelerin mevzuat uyum
çal›flmalar›n› desteklemek üzere sunulan k›sa dönem teknik destek programlar› aras›nda yer alan
TAIEX 2009 y›l› programlamas› I. Grup kapsam›nda Kurumumuzca yap›lan baflvurulardan
“Introduction and Implementation of Naked Wholesale Services” ve “Spectrum Trading” konulu
tekliflerimiz ve II. Grup TAIEX baflvurular›ndan, “Application of out-of-Court Dispute Resolution
Mechanisms in Electronic Communications Sector” konulu teklifimiz Komisyon taraf›ndan uygun
bulunarak kabul edilmifltir.

12.2. Uluslararas› Telekomünikasyon Kurulufllar›yla ‹liflkiler
Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu, 20–30 Ekim 2009 tarihleri aras›nda Cenevre’de yap›lan
Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i (ITU) Konseyinin y›ll›k ola¤an toplant›s›na kat›lm›flt›r. 

ITU’nun en önemli karar organ› olan ve ülkemizin 2006 y›l›nda Antalya’da düzenlenen Tam Yetkili
Temsilciler Konferans› esnas›nda yap›lan seçimler sonucunda 46 üye ülkeden biri olarak 4 y›ll›¤›na
seçildi¤i Konseyin y›ll›k ola¤an toplant›s›na, 46 üye ülke, 36 gözlemci ülke ve 9 sektör üyesini
temsilen toplam 301 delege ifltirak etmifltir. Konseyin y›ll›k ola¤an toplant›s› dahilinde 11’i Genel
Kurul, 7’si ise mali ve idari konular›n ele al›nd›¤› ‹dari ve Yönetim Daimi Komitesi toplant›s› olmak
üzere 18 toplant› gerçeklefltirilmifltir. 

Üye ülke katk›lar›ndan oluflan 21 doküman›n da yer ald›¤› toplam 87 doküman›n ele al›nd›¤›
Konseyin 2009 y›l› toplant›s›nda; ITU’nun 2010-2011 y›llar›na ait bütçesi onaylanm›fl, Birli¤in icra
planlar› kabul edilmifl, gelecek y›l düzenlenecek Tam Yetkili Temsilciler Konferans›na haz›rl›k
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U mahiyetinde olmak üzere, Stratejik ve Mali Plan› incelemek amac›yla bir Konsey Çal›flma Grubu
kurulmufl, çocuklar›n internet ortam›nda korunmas› amac›yla bir grup oluflturulmufl, uluslararas›
internet kamu politikalar›na iliflkin grubun rolü ile ilgili bir çözüm karar› kabul edilmifl, bilgi ve iletiflim
teknolojileri ve iklim de¤iflikli¤ine iliflkin çözüm karar› kabul edilmifl, ‹nsan Kaynaklar› Stratejik Plan›
onaylanm›fl, ITU Etik Görevlisi pozisyonu oluflturulmufl, ITU-T sektörünün yeniden yap›land›r›lmas›
hususu karara ba¤lanm›fl ve Konsey Çal›flma Gruplar›n›n raporlar› onaylanm›flt›r.

Toplant›da, Kurum taraf›ndan ITU bünyesinde tamamlanm›fl projelerin resmi olarak kapat›lmas› ve
bu suretle ITU’ya gelir kaydedilmesine imkân sa¤layacak teklif ile ITU’nun bölgesel varl›¤›n›n
güçlendirilmesine yönelik önerilerin yer ald›¤› bir katk› doküman› sunulmufltur.
Telekomünikasyon politika ve düzenlemelerine iliflkin konular›n küresel boyutta tart›fl›lmas› ve
paylafl›lmas› amac›yla düzenlenen ITU Dünya Telekomünikasyon Politika Forumlar›n›n (World
Telecommunication Policy Forum-WTPF) 22-24 Nisan 2009 tarihleri aras›nda Lizbon’da
düzenlenen 4üncüsüne, yani Forumun tek çal›flma doküman› olan Genel Sekreterin raporuna katk›
sa¤lamak için, “Yeni Nesil fiebekeler –Yak›nsama-Yeni Düzenlemeler”, “‹nternet” ve “Uluslararas›
Telekomünikasyon Düzenlemeleri-ITR” konular›nda 3 Proje Grubu kurulmufltur. Forumun 4 konu
bafll›¤›na (Yeni Nesil fiebekeler –Yak›nsama”, “‹nternet”, “Uluslararas› Telekomünikasyon
Düzenlemeleri-ITR ve Yeni teknolojiler sonras›nda telekomünikasyon politika ve düzenlemeleri”)
iliflkin Türkiye görüflleri ITU’ya iletilmifltir.

2009 Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü, ITU Konseyi taraf›ndan belirlenen Siber
uzayda çocuklar›n korunmas› konusu ile 15 May›s 2009 tarihinde, uluslararas› bir Panel fleklinde
‹stanbul’da kutlanm›flt›r. Panel, iflletmecilerin, servis sa¤lay›c›lar›n, düzenleyicilerin ve çeflitli kamu
kurumlar›n›n, siber uzayda çocuklar›n korunmas› konusunda görüfllerini paylaflmas›na ve
de¤erlendirmeler yapmas›na f›rsat tan›m›flt›r. Panel 2 oturumdan oluflmufltur. Birinci oturumda,
“Çocuklar› Siber Uzayda bekleyen tehlikeler ve fark›ndal›k”, ikinci oturumda “Siber uzayda
çocuklar›n korunmas› için Küresel Stratejiler ve Çözümler” konular›nda tart›flmalar yap›lm›flt›r.
Panele aç›l›fl konuflmas›n› yapmak üzere ITU Telekomünikasyon Kalk›nma Bürosu Direktörü Sami Al
Basheer Al MORSHID davet edilmifltir.

5 - 9 Ekim 2009 tarihleri aras›nda Cenevre’de düzenlenen “ITU TELECOM WORLD 2009”a ifltirak
edilmifltir. Bugünün bilgi toplumunda paylafl›lan küresel zorluklar›n belirlenmesi amac›yla, ITU
Telecom World 2009’da, telekomünikasyon ve biliflim sektörünün; say›sal uçurum, iklim de¤iflikli¤i
ve siber güvenlik gibi toplumsal de¤iflim alanlar›ndaki rolü vurgulanm›flt›r. Uzman
telekomünikasyon ve biliflim endüstrisi liderleri ile karar vericilerin bir araya gelerek bilgi toplumu
için gerekli geliflmeleri de¤erlendirdikleri ITU Telecom World 2009 Forumunun bu seneki ana
temas› “Aç›k A¤lar – Ba¤lant›l› Fikirler (Open Networks-Connected Minds)” olmufltur. 

ITU Telecom World 2009 aç›l›fl›na Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, ITU Genel
Sekreteri Hamadoun Toure, Devlet Baflkanlar›, Bakanlar, CEO’lar ve bir çok davetli kat›lm›flt›r. 

ITU Telecom World 2009 Forum, Fuar Alan› (Exhibition), VIP Program›, Gençlik Program› (Youth
Forum) gibi paralel olarak birçok etkinli¤e sahne olmufltur. ITU Telecom World 2009’a 186 ülkeden
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Ukat›l›m olmufltur. Forum’a 7 devlet baflkan› ve baflbakan, 80 bakan, 180 CEO, bir çok regülasyon
otoritesinin baflkan› ve temsilcileri ve dünyan›n çeflitli ülkelerinden 300 genç olmak üzere binlerce
kifli kat›lm›flt›r.

Forum’da birçok konu tart›fl›lm›flt›r. Bunlar aras›nda; yeflil bilgi ve iletiflim teknolojileri,  siber
güvenlik, iklim de¤iflikli¤i, kamu-özel sektör iflbirli¤i, fikri mülkiyet haklar›, küreselleflme ve
yerelleflme, gelecek nesil internet, mobil yeni nesil flebekeler (YNfi), geniflband, ekonomik
kalk›nmada B‹T, devlet baflkanlar› oturumu, gençlik forumlar›, yenilikçilik, düzenleyici modeller
s›ralanabilir.

Forum kapsam›nda, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon taraf›ndan Okullar›n ‹nternete
Ba¤lanmas› (Connect School) isimli bir inisiyatif bafllat›lm›flt›r. Bu inisiyatif ile Birleflmifl Milletler,
dünyadaki bütün ilk ve orta ö¤retim okullar›n›n ‹nternete ba¤lanmas›n› 2015 y›l›na kadar
gerçeklefltirmeyi hedeflemektedir. Bu süreç, ITU’nun 300 kiflilik Gençlik Forum’u arac›l›¤›yla takip
edilecektir.

Avrupa Haberleflme Ofisi (European Communication Ofice-ECO)’nin 18-19 Kas›m 2009 tarihleri
aras›nda ilk Konsey toplant›s›na kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Toplant›ya 18 Avrupa ülkesinden 20 kifli
kat›lm›fl, Konseyin mali ve idari konular› ele al›nm›fl ve BTK taraf›ndan ECO’nun bütçesine ve idari
yap›s›na katk› sa¤layacak öneriler sunulmufltur.

12.3. ‹kili ve Bölgesel ‹flbirli¤i
1122..33..11..  AAvvrraassyyaa  TTeelleekkoommüünniikkaassyyoonn  DDüüzzeennlleemmeelleerriinnddee  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  PPrroojjeessii
Avrasya Bölgesinde bulunan ülkelerle ülkemiz aras›nda telekomünikasyon düzenlemeleri alan›nda
etkin ve kal›c› bir iflbirli¤i ortam› tesis edilmesi, ortak ç›karlarla ilgili konularda bölge ülkeleri aras›nda
görüfl al›flverifli yap›lmas› ve tecrübelerin paylafl›lmas›, düzenleyici faaliyetlerin uyumlaflt›r›lmas›,
sermaye ve teknoloji yo¤un bir sektör olan telekomünikasyon sektöründe kapsam ve ölçek
ekonomilerinin kurulabilmesi ve elveriflli bir yat›r›m ortam› oluflturulmas› amac›yla Kurumun
inisiyatifiyle bafllat›lan “Avrasya Telekomünikasyon Düzenlemelerinde ‹flbirli¤i Projesi” kapsam›ndaki
çal›flmalar sürdürülmüfltür. Bu ba¤lamda, bölgedeki di¤er ülkelerin de projeye kat›l›mlar›n›n
sa¤lanmas› amac›yla temaslarda bulunulmufltur. 

1122..33..22..  44..  KKaarraaddeenniizz  vvee  HHaazzaarr  DDüüzzeennlleeyyiiccii  KKoonnffeerraannss››  
4. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferans›, Kurumun ev sahipli¤inde 11-12 Haziran 2009
tarihlerinde ‹stanbul’da yap›lm›flt›r. Karadeniz ve Hazar Bölgesi ile Avrupa ülkelerinin düzenleyici
kurumlar› ile çeflitli üniversite ve iflletmeci yetkililerin de aralar›nda bulundu¤u yaklafl›k 300
kat›l›mc›y› bir araya getiren, “Yak›nsama: F›rsatlar ve Tehditler” temal› konferans, güncel pek çok
hususta görüfl al›flveriflinde bulunulmas›na da zemin teflkil etmifltir.

1122..33..33..  ‹‹kkiillii  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii
Muhtelif ülkelerle ikili iflbirli¤i yoluyla, Kurumun görevlerini etkin olarak yapabilmesini teminen
düzenleyici kapasitesinin gelifltirilmesi için telekomünikasyon düzenlemeleri alan›nda ileri seviyede
bulunan ülkelerle tecrübe ve bilgi paylafl›m›n› içeren mekanizmalar gelifltirilmesi, yak›n çevremizde
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U bulunan ve tarihi, kültürel aç›dan ortak de¤erlere sahip oldu¤umuz ülkelere destek olunmas›,
onlar›n yönlendirilmesi ve ortak hareket noktalar› oluflturarak mevcut iliflkilerin güçlendirilmesi,
ayr›ca Kurumun tan›n›rl›¤›n›n artt›r›lmas› ve uluslararas› platformda yarar sa¤layacak iyi iliflkilerin
kurulmas› amaçlanmaktad›r.

Bu çerçevede; ‹ran Haberleflme Düzenleyici Otoritesinden (CRA) bir heyet, Kurumun resmi davetlisi
olarak 25-30 Ocak 2009 tarihleri aras›nda ülkemizi ziyaret etmifltir. ‹ki kurum aras›ndaki iflbirli¤inin
güçlendirilmesi amac›yla, bilgi, tecrübe ve uzman teatisine imkân sa¤layacak bir Mutabakat Zapt›,
29 Ocak 2009 tarihinde CRA Baflkan› Mahmoud KHOSRAVI ile Kurul Baflkan› Dr. Tayfun ACARER
taraf›ndan imzalanm›flt›r. Sözü edilen Mutabakat Zapt› uyar›nca, iki Kurum uzmanlar›ndan oluflan
bir Çal›flma Grubu kurulmufl ve grubun ilk toplant›s› 25-27 May›s 2009 tarihlerinde Tahran’da
yap›lm›flt›r.

Yine, ikili iflbirli¤i kapsam›nda, Bulgaristan Haberleflme Düzenleme Komisyonunun (CRC) daveti
üzerine Kurul Baflkan› ve Kurul II. Baflkan›nca, 30-31 Temmuz 2009 tarihlerinde Bulgaristan’a resmi
bir ziyaret gerçeklefltirilmifltir. Ziyaret esnas›nda, iki Kurum aras›nda çeflitli konularda görüfl
al›flveriflinde bulunulmufl ve faaliyetlerin kurumsallaflt›r›lmas› amac›yla haz›rlanan Mutabakat Zapt›,
Kurul Baflkan› Dr. Tayfun ACARER ile CRC Baflkan› Veselin BOZHKOV taraf›ndan 30 Temmuz 2009
tarihinde Sofya’da imzalanm›flt›r. 



B
TK

 2
00

9
FA

A
L‹

Y
ET

 R
A

PO
R

U

Düzenleyici kurumlar›n karar mekanizmas›n›n do¤ru ifllemesi ve sektörde faaliyet gösteren
iflletmecilerin ve tüketicilerin düzenleyicinin ald›¤› kararlardan, hangi düzenlemeleri hangi
gerekçeler ile yapt›¤›ndan ve bu düzenlemelerin sektöre nas›l yans›d›¤› konular›nda bilgi sahibi
olabilmeleri için yeni teknolojiler ve hizmetler ile pazar›n son durumunu gözler önüne seren
raporlar›n kamuoyu ile paylaflmas› büyük önem tafl›maktad›r. 

Genel bir kural olarak serbestleflmenin yafland›¤› pazarlarda rekabetin artmas› ile birlikte daha fazla
bilginin yay›mlanmas› gerekmektedir. Bu kapsamda konu ile ilgili tüm taraflar›n detayl› bir flekilde
bilgilendirilebilmesi için Kurumun sa¤l›kl› güvenilir verilere dayal› pazar bilgilerini içeren raporlar
haz›rlamas› büyük önem tafl›maktad›r. Bu raporlar ile pazara yeni giren iflletmecilerin geliflimlerinin
yak›ndan takip edilebilmesi, serbestleflmenin ard›ndan telekomünikasyon sektörüne yap›lan
yat›r›mlar›n ve bu do¤rultuda ortaya ç›kan yeni ürün ve hizmetler ile ilgili kamuoyunun
bilgilendirilmesi, rekabetin gelifliminin somut göstergeleri aras›nda yer alan tarifeler ve trafik
miktarlar› ile ilgili e¤ilimlerim izlenmesi mümkün olacakt›r. Bunun yan› s›ra bilgi ve iletiflim
teknolojilerinde yaflanan geliflmelere paralel olarak her geçen gün ortaya yeni bir ürün ve hizmet
türü ç›kmaktad›r. Kurum olarak sektörde faaliyet gösteren ya da bu alanda yat›r›m yapmay›
düflünen iflletmecileri, yeni hizmet ve teknolojiler konusunda ayd›nlatmak ve yönlendirmek oldukça
önem tafl›maktad›r. Bu amaçla Kurumumuz taraf›ndan dünyadaki geliflmelere paralel olarak
ekonomik, teknolojik ve düzenleme konular›n› içeren raporlar haz›rlanmakta ve Kurum internet
sitesinde yay›mlanmaktad›r. 2009 y›l› içerisinde yay›mlanan raporlara ve k›sa içeriklerine afla¤›da yer
verilmektedir. 

13.1. Rekabet Problemleri ve Fonksiyonel Ayr›m: Kapsam, Uygulama, Deneyimler 
ve Öneriler
Bu çal›flma kapsam›nda öncelikle rekabet problemleri ve bu problemleri çözmek amac›yla kullan›lan
düzenleyici tedbirler üzerinde durulmufl, daha sonra genel olarak ayr›flt›rma çeflitleri aç›klanm›fl ve
fonksiyonel ayr›m modeli kapsam, uygulanma flekli, avantaj ve dezavantajlar› ile ülke uygulamalar›
kapsam›nda detayl› olarak anlat›lm›flt›r. Son bölümde ise Türkiye’de ayr›flt›rmaya iliflkin hukuki
durum, bu zamana kadar yaflanan ayr›flt›rma uygulamalar› ve etkileri belirtilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Elektronik haberleflme sektöründe rekabetin tesisi ve bunun sonucunda tüketici faydas›n›n
art›r›lmas› düzenleyici kurumlar›n en önemli kurulufl amaçlar›ndan birisini oluflturmaktad›r.
Yetkilendirme ifllemleriyle pazara yeni oyuncular›n girmesini sa¤layan düzenleyici kurumlar, bu
oyunculara pazarda faaliyet gösterebilme olana¤›n› da sa¤lamak durumundad›r. Çeflitli
düzenlemelerle bu durumu gerçeklefltirmeye çal›flan düzenleyici kurumlar›n yine en önemli
görevleri aras›nda sektörde yerleflik konumdaki iflletmecinin pazardaki rekabeti bozacak
davran›fllar›n› engellemeye çal›flmak yer almaktad›r. Bu davran›fllar› asgariye indirmek için hem
öncül hem de ard›l düzenlemeler uygulamaya konmaktad›r. 

13. Teknolojik, Ekonomik, Düzenleme ve
Pazara ‹liflkin Raporlar
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U Rekabet karfl›t› davran›fl, sektörde etkin piyasa gücüne sahip iflletmecinin pazara girifl önünde
engel oluflturarak piyasaya giriflleri engellemek ya da pazardaki mevcut oyuncular› piyasa d›fl›na
itmek veya tüketici faydas›n› azaltmak fleklinde ortaya ç›kan eylemleri ifade etmek için
kullan›lmaktad›r. Düzenleyici kurumlar pazardaki rekabet koflullar›n› analiz ederek etkin piyasa
gücüne sahip iflletmecinin olup olmad›¤›n› belirlemekte ve böyle bir iflletmecinin var olmas›
durumunda olas› rekabet karfl›t› uygulamalar› önlemek ad›na bu iflletmeciye en az bir yükümlülük
getirmektedir. 

Rekabet problemleri iki boyutta ele al›nmaktad›r. Bunlardan biri piyasa boyutu olup, pazar
gücünün dikey pazarda kullan›m›, yatay pazarda kullan›m›, tek pazar içinde kullan›m› ve
sonland›rma pazar›nda kullan›m› olmak üzere dört tür kayna¤› söz konusudur.  Rekabet
problemlerinin di¤er boyutu ise sebep-etki boyutudur. Sebep-etki boyutu stratejik de¤iflkenler,
davran›fllar ve etkiler olmak üzere üç bileflenden oluflmaktad›r. 

Rekabet karfl›t› uygulamalar›n önlenmesi için uygulanacak tedbirler Avrupa Komisyonu taraf›ndan
ç›kar›lan Eriflim Direktifi ve Evrensel Hizmet Direktifi’nde s›ralanm›flt›r. Eriflim Direktifi toptan
seviyedeki pazarlarda ve Evrensel Hizmetler Direktifi ise perakende seviyedeki pazarlarda EPG’ye
sahip iflletmecilere uygulanabilecek yükümlülükler listesini vermektedir. Eriflim Direktifi kapsam›nda
uygulanabilecek yükümlülükler aras›nda fleffafl›k yükümlülü¤ü, ayr›m gözetmeme yükümlülü¤ü,
hesap ayr›m› yükümlülü¤ü, eriflim sa¤lama yükümlülü¤ü ve fiyat kontrolü ve maliyet muhasebesi
yükümlülü¤ü yer almaktad›r. 

Evrensel Hizmet Direktifinde ise spesifik pazarlardaki EPG’ye sahip iflletmecilere belirli flartlar
dahilinde uygulanmas› konu olan yükümlülükler, y›k›c› veya afl›r› fiyatland›rman›n, makul olmayan
fiyat ayr›mc›l›¤›n›n ve makul olmayan hizmet paketlerinin önlenmesini içermektedir. Bu kapsamda
düzenleyici kurumlar son kullan›c›y› korurken ayn› zamanda etkin rekabeti teflvik etmek için
perakende fiyata tavan belirleme, bireysel fiyat kontrolleri veya fiyatlar› maliyete yaklaflt›rma gibi
tedbirleri uygulayabilmektedir.  

Mevcut düzenleyici tedbirler aras›nda ayr›flt›rma çeflitlerinden hesap ayr›m› say›l›rken di¤er
ayr›flt›rma çeflitleri olan fonksiyonel ayr›m ve yap›sal ayr›m say›lmamaktad›r. Bununla birlikte son
zamanlarda fonksiyonel ayr›m›n da bir düzenleyici tedbir olarak Direktiflerde yer almas› tart›fl›lmaya
bafllanm›flt›r. Hesap ayr›m› yerleflik iflletmecinin çeflitli hesap ve fiyat listelerinin yay›mlanmas› ve
düzenlenen hizmetlere iliflkin maliyetlerin nas›l tahsis edildi¤i konusunda fleffafl›k sa¤lanmas›d›r.
Fonksiyonel ayr›m, yerleflik iflletmecinin flebeke altyap›s› ile bu altyap› üzerinden hizmet sunan
birimlerin birbirinden ayr›lmas›, ancak mülkiyetin el de¤ifltirmemesi fleklinde gerçeklefltirilmektedir.
Fonksiyonel ayr›m pazara yeni giren iflletmecilerle yerleflik iflletmecinin perakende kolunun
flebekeye eflit eriflimini sa¤lama amac›n› gütmektedir. Son olarak yap›sal ayr›m flebeke altyap›s›n›n
ve bu flebekeyi kullanarak flebeke eriflim hizmeti sunan birimlerin birbirinden tamamen ayr›lmas›
anlam›nda kullan›lmaktad›r. Yap›sal ayr›mda mülkiyet el de¤ifltirmekte ve altyap› ve eriflim
hizmetleri tamamen birbirinden ba¤›ms›z flirketler taraf›ndan sunulmaktad›r. 

Standart tedbirler aras›nda yer almayan fonksiyonel ayr›m›n, mevcut tedbirler (hesap ayr›m› gibi)
dikey entegre flirketin ayr›m gözetmeme davran›fl›n› engellemede yetersiz kald›¤›nda uygulanmas›
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Uönerilmektedir. Fonksiyonel ayr›mdan beklenen en önemli fayda fiyat d›fl› rekabet karfl›t›
uygulamalar›n büyük oranda önüne geçilmesidir. Bununla birlikte uygulaman›n bir tak›m
maliyetleri de bulunmaktad›r. Fonksiyonel ayr›m›n uygulanmas› sonucu dikey entegrasyonun
ortadan kald›r›lmas›ndan do¤an iflletim maliyetleri ortaya ç›kmaktad›r. Bunun yan›nda, fonksiyonel
ayr›m yerleflik iflletmeci ve rekabetçi iflletmecilerin yat›r›m ve yenilikçilik güdüsünde azalmaya neden
olabilmekte, bu durum ise yüksek h›zl› eriflim flebekelerinde gecikme ya da hiç kurulmamas› sonucu
ilgili hizmetlerinin sunulamamas›ndan kaynaklanan maliyetleri ortaya ç›karmaktad›r. 

Türkiye’de elektronik haberleflme sektörüne iliflkin düzenleyici kurum mevzuat›nda bir düzenleyici
tedbir olarak fonksiyonel ayr›m aç›kça ifade edilmemifltir. Ancak ayr›m gözetmeme ilkesinin bir
gere¤i olarak BTK taraf›ndan uygulanma imkân› bulundu¤u de¤erlendirilmektedir. Ayr›flt›rma
çeflitlerinden hesap ayr›m›n›n ilgili mevzuatta yeri bulunmakta ve ayr›m gözetmeme
yükümlülü¤üyle birlikte uygulanarak yerleflik iflletmecinin rekabet karfl›t› uygulamalar›n›n önüne
geçmeyi amaçlamaktad›r. Bununla birlikte sektörde Türk Telekom’un özellefltirilmesi s›ras›nda
Rekabet Kurumu’nun görüflleri do¤rultusunda ayr›flt›rma örneklerinin yafland›¤› görülmektedir.
Bunlardan ilki yap›sal ayr›m olarak nitelendirilebilecek kablo TV hizmetlerinin Türk Telekom’dan
ayr›flt›r›larak Türksat bünyesine geçirilmesidir. ‹kincisi ise k›smi bir fonksiyonel ayr›m olarak
nitelendirilebilecek TTNet’in mülkiyeti de¤iflmeksizin ayr› bir tüzel kiflilik alt›nda faaliyetlerine devam
etmesidir. 

Hem Kablo TV hizmetlerindeki hem de geniflbant eriflim hizmetlerindeki mevcut durum
de¤erlendirildi¤inde ayr›flt›rma iflleminin rekabet karfl›t› davran›fllar›n önüne geçilmesi ve pazardaki
rekabet seviyesinin art›r›lmas› yönündeki amaçlar› tam olarak gerçeklefltiremedi¤i görülmektedir. Bu
bak›mdan söz konusu tedbirlerin etkinli¤inin art›r›lmas›n› teminen sorunlar›n tespit edilmesi ve
gerekli iyilefltirme tedbirlerinin al›nmas›nda fayda görülmektedir.

13.2. Yak›nsama: Telekomünikasyon ve Medya Sektörleri Aç›s›ndan Düzenlemelere 
Etkileri 
Bu çal›flma kapsam›nda öncelikle yak›nsama kavram› ve tan›m› üzerinde durulmufl ve yak›nsaman›n
gerçekleflti¤i seviyeler ile yak›nsama sonucu ortaya ç›kan yeni hizmetlere ve flebekelerin yeni
ifllevlerine de¤inilmifltir. Daha sonra, yak›nsaman›n piyasalar, rekabet ve düzenlemeler aç›s›ndan
etkileri incelenmifl, düzenlemeye iliflkin yaklafl›mlar ve yak›nsama için uygun düzenleyici çerçeve
yaklafl›mlar› ele al›nm›flt›r. Son bölümde ise Türkiye’ye iliflkin k›sa bir de¤erlendirme yap›ld›ktan sonra
sonuç ve önerilere yer verilmifltir. 

Yak›nsama süreci teknoloji boyutuyla ele al›nd›¤›nda analog yay›ndan say›sala, sesten veriye,
darbanttan geniflbanta, devre anahtarlamadan paket anahtarlamaya, tek yönlü iletiflimden
etkileflime (interaktivite), k›t kaynaktan kaynak bollu¤una geçifl ile içeri¤in tamamen
say›sallaflmas›ndan oluflan bir süreç olup, bu sürecin hangi aflamalar›na eriflildi¤i bu göstergeler
vas›tas›yla de¤erlendirilmektedir. 

Geleneksel olarak devre anahtarlama teknolojisi ile çal›flan PSTN flebekeleri yüksek hizmet
kalitesinde ses hizmeti sunmaktad›r. Bu flebekelere sahip operatörler Frame Relay, ATM veya IP gibi
teknolojileri kullanarak paket anahtarlamal› veri flebekeleri ve hizmetlerini de devre anahtarlamal›
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U flebekelerine eklemektedir. Devre anahtarlamal› flebeke operatörleri için yeni nesil flebekelere geçifl
yak›nsak hizmetlerin sunulmas› ve yeni gelir kaynaklar› oluflturmas› aç›s›ndan önem arz etmektedir.
Gerek yerini alma stratejisi gerekse kaplama stratejisi olsun, her iki durumda da hizmetlerin paketler
halinde tafl›nmas›na olanak sa¤layan yeni nesil flebekeler devre anahtarlamal›dakine eflde¤er bir
hizmet kalitesine ulaflt›¤›nda bütün trafik paket anahtarlamal› flebekelere kayacakt›r. 

Yak›nsaman›n getirdi¤i avantajlardan azami fayda sa¤lanabilmesi için politik ve düzenleyici
çerçevelerin piyasan›n ifllemesine imkân sa¤lamas› gerekmektedir. Mobil telefonun dünya çap›nda
bu kadar yayg›n hale gelmesinde yüksek talep ve düflük maliyetli teknolojiler kadar piyasalar›n
serbestleflmifl olmas›n›n da etkisi söz konusudur. Araflt›rmalar, geliflmekte olan ülkelerde
telekomünikasyon hizmetlerinin yayg›n hale gelmesi ve benimsenmesinin uygun ifl ortam›n›n
varl›¤›na ba¤l› oldu¤unu göstermektedir. Uygun ifl ortam› ise do¤rudan politik ve düzenleyici
çerçeve ile ilgilidir. 

Bu kapsamda, rekabeti artt›racak yeni düzenleyici çerçevelerin oluflturulmas› önem arz etmektedir.
Düzenleyici kurumun piyasaya girifl engellerini azaltmas› ve yenilikçili¤e imkân tan›yacak
düzenlemeler yapmas› ile hizmet sa¤lay›c›lar yak›nsam›fl hizmetler sunmaya bafllayabilecek,
böylelikle, rekabet artacak, fiyatlar düflecek ve piyasa büyüyebilecektir. Bunu yaparken düzenleyici
kurumlar›n, piyasa aksakl›klar›n› giderecek ve tekelleflmenin önüne geçilmesini sa¤layacak önlemler
almas› da önemli olacakt›r.

Yak›nsama nedeniyle ortaya ç›kan düzenleyici sorunlara iliflkin tek bir do¤ru ve uygun model söz
konusu olmamakla birlikte, ülke flartlar› da göz önünde bulundurulmak suretiyle, sektöre özgü
düzenlemelerin devam etmesi, bunun yan›nda, yak›nsama ile ortaya ç›kan yeni hizmetler için
teknoloji-tarafs›z ve esnek bir düzenleyici çerçevenin oluflturulmas› gerekmektedir. Yak›nsama
nedeniyle ortaya ç›kan sorunlarla bafl edebilmek için, rekabet, Radyo-TV yay›nc›l›¤› ve
telekomünikasyon otoritelerinin sürekli iflbirli¤i ve koordinasyon içinde olmalar›, konunun her
boyutuyla ele al›nabilmesi aç›s›ndan uygun olacakt›r.
Bu ba¤lamda, ülkemizde medya sektörünün düzenleyici kurumu olan RTÜK ile sa¤l›kl› ve yo¤un bir
iflbirli¤i içerisinde olunmas›, medya ve telekomünikasyon sektörlerinin yak›nsama ile ortaya ç›kan
sorunlar›n çözülmesi için büyük öneme sahiptir. 

Di¤er taraftan, yak›nsama ortam›n›n piyasaya asgari düzeyde müdahale etmeyi gerektirmesi ve
yak›nsak piyasa ortam›nda flirket birleflme ve devralmalar›n›n artmas› dolay›s›yla, piyasalar›n sa¤l›kl›
iflleyebilmesi aç›s›ndan Rekabet Kurumunun ard›l düzenlemeleri de önem kazanmaktad›r. Bu
nedenle, Rekabet Kurumu ile de yak›n iflbirli¤i ve koordinasyon sa¤lanmas›n›n uygun olaca¤›
de¤erlendirilmektedir. 

fiirket devralma ve birleflmeler ile hâkim durumu kötüye kullanma ve çapraz sübvansiyon gibi
rekabete ayk›r› eylemlerin ortaya ç›kma potansiyeline ba¤l› olarak, konuyla ilgili uygun tedbirlerin
al›nmas› önem arz etmektedir.

Yak›nsama ile birlikte araba¤lant› hususunda zaman ve mesafe yerine kapasite bazl› araba¤lant›
ücretlendirmesi gibi yeni yöntemlerin ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. Bu kapsamda, hâlihaz›rda
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Udakika bazl› olarak belirlenen ça¤r› bafllatma ve sonland›rma ücretlerinin tafl›nan veri kapasitesine
(örne¤in MB cinsinden) ba¤l› olarak da belirlenebilmesini sa¤layacak flekilde referans araba¤lant›
tekliflerinde yer alan hizmet tan›mlar› ve ücretlere iliflkin düzenlemelerin yap›lmas› uygun olacakt›r. 

Öte yandan numaraland›rma ve spektrum konular› yak›nsak bir çevrede de önemini koruyacakt›r.
Spektrum ile ilgili dünyada, teknolojiden ba¤›ms›z olarak spektrum tahsisi, spektrum ticaretinin
yap›labilmesi gibi yöntemlerle spektrum konusu yak›nsama olgusuna uyarlanmaktad›r.
Numaraland›rma hususu ise Türkiye’de yak›n gelecekte kablo altyap›s›ndan ses hizmeti verilmeye
baflland›¤›nda çok önemli bir hale gelecektir. Spektrum konusunda esnekli¤in sa¤lanmas› ve
numaraland›rmaya iliflkin ortaya ç›kabilecek sorunlar›n önceden belirlenip tedbir al›nmas› farkl›
hizmetlere ve teknolojilere yönelen iflletmecilerin önünü açacakt›r. 

Analog ve say›sal TV yay›n hizmetleri için belirli bir spektrum atanm›fl olmaktad›r. Ayn› flekilde Mobil
TV hizmetlerinin 3G altyap›s› üzerinden sunulmas› durumunda bu frekans esas itibariyle ses
hizmetleri için tahsis edilmesine ra¤men görüntü hizmetleri de sunulmufl olmaktad›r. Bununla
birlikte IPTV hizmetleri arac›l›¤›yla görüntü ve internet hizmetleri bak›r kablolar üzerinden DSL
teknolojisi ile ya da fiber optik kablolar arac›l›¤›yla kullan›c›lara frekans kullanmaks›z›n
sunulabilmektedir. Kullan›c›lara özü itibariyle TV hizmetleri sunulmas›na karfl›n, bunlar›n
düzenlenmesinde birtak›m farkl›l›klar ortaya ç›kmaktad›r. Öncelikle bu hizmetin sunumunda k›t
kaynak kullan›l›p kullan›lmamas› durumu yetkilendirme sürecini etkilemektedir. Buna ek olarak
içerik düzenlemeleri konusunun da göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir. 

Radyo ve televizyon frekans planlar› 2002 y›l›ndan beri BTK taraf›ndan yap›lmakta iken, 5809 say›l›
Kanunun yürürlü¤e girmesiyle bu görev Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) verilmifltir. Öte
yandan, radyo ve televizyon yay›nlar› da dahil olmak üzere tüm yay›nlar›n belirlenmifl emisyon
noktalar›ndan yap›labilmesi için ortak anten ve sistemlerinin kurulmas› ile tesis paylafl›m› ve ortak
yerleflime iliflkin düzenlemeler BTK taraf›ndan yap›lacakt›r.  Frekans planlar›nda önem arz eden
hususlardan biri vericilerin kurulaca¤› noktalar›n belirlenmesidir. Vericilerin kurulaca¤› noktalar›n
belirlenmesinde RTÜK’ün de sorumlulu¤u bulundu¤undan, BTK taraf›ndan yap›lacak ortak anten
ve sistemlerinin kurulmas› ile ortak yerleflim ve tesis paylafl›m›na iliflkin düzenlemelerin sorunsuz
uygulanabilmesini teminen BTK ve RTÜK aras›nda iflbirli¤ine ihtiyaç has›l olmaktad›r. 

Türkiye’de BTK taraf›ndan karasal say›sal platform hizmeti iflletmecili¤inin yetkilendirilmesine yönelik
faaliyetler 2004 y›l›ndan beri devam etmektedir. Bu çal›flmalar›n tamamlanamamas›n›n en önemli
sebeplerinden biri RTÜK ile BTK aras›ndaki yetki karmaflas›d›r. BTK’n›n yay›nc›l›k hizmetlerine iliflkin
altyap›n›n iflletimine yönelik yetkilendirme yapma yetkisi bulunmaktad›r. 3984 say›l› Kanun RTÜK’e
hem altyap› hem de bu altyap› üzerinden sunulacak hizmetlere yönelik lisans verme hakk›
tan›maktad›r. Bu noktada söz konusu yetki karmaflas›n›n giderilmesinin gerekti¤i
de¤erlendirilmektedir. 

Üçüncü nesil telekomünikasyon hizmetleri arac›l›¤›yla kullan›c›lara telsiz geniflbant internet eriflim
hizmeti sunulmas› ve bunlar›n Wi-Fi ya da Bluetooth gibi baflka teknolojiler arac›l›¤›yla da sunulmas›
web tabanl› VoIP ile hücresel operatörün devre anahtarlamal› ses hizmeti ve paket anahtarlamal›
ses trafi¤i tafl›mas›n› ayn› hücresel flebeke altyap›s›nda birbirine yak›nsak olarak rekabet eder
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U nitelikte bir araya getirmektedir. Bu fiili durum pazarda birtak›m sorunlara da neden olabilmektedir.
Çünkü veri hizmetleri için sunulan internet hizmetlerinin fiyatland›rmas› ile hücresel flebekenin ses
tafl›ma ücretlendirmesi birbirinden farkl›l›k arz edebilmektedir. Yine ses hizmetleri baz› yaz›l›mlar
arac›l›¤›yla web tabanl› olarak al›n›p gönderilebilir. Bu durumda ayn› hizmetin ses mi yoksa veri mi
oldu¤u belirlenmesi gerekmektedir. Niteli¤i ayn› olan hizmetlerin farkl› ücretlendirilmesi
durumunda ise pazar›n yap›s› bozulacakt›r. Bu tür sorunlar›n yap›lacak düzenlemeler ile ivedilikle
giderilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Yetkilendirme rejimi kapsam›nda yap›lacak düzenlemelerle VoIP, IPTV, FMC, VOD gibi hizmetleri
sunmak isteyen iflletmecilere kolayl›k sa¤lanmas› ve yenilikçi hizmetlerin sunumunun ve yeni nesil
flebekelere yap›lacak yat›r›mlar›n teflvik edilmesi, yak›nsaman›n getirdi¤i nimetlerden ülkemizin
azami seviyede faydalanabilmesi aç›s›ndan önemli olacakt›r. 

13.3. Düzenleyici Etki Analizi Kapsam, Uygulama, Deneyimler ve Öneriler:
MMoobbiill  AArraabbaa¤¤llaanntt››  ÜÜccrreettlleerriinniinn  DDüüzzeennlleennmmeessiinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  AArrdd››ll  DDEEAA  ÇÇaall››flflmmaass››
Bu çal›flma kapsam›nda öncelikle düzenleyici etki analizinin tan›m›, kapsam› ve metodolojisi
incelenmifl ve düzenleyici etki analizinin fayda ve maliyetleri ortaya konulmufltur. Baflar›l› bir
düzenleyici etki analizi için ön koflullar ortaya konmufl ve düzenleyici etki analizinin çerçevesi
çizilmifltir. Daha sonra düzenleyici etki analizinde daha iyi seviyede bulunan AB ve OECD ülke
deneyimlerine yer verilmifltir. Bundan sonraki bölümde ise Türkiye’de düzenleyici etki analizine
iliflkin mevcut durum ortaya konmufl ve elektronik haberleflme sektöründe mobil araba¤lant›
ücretlerinin düzenlenmesine iliflkin ard›l bir DEA incelemesine yer verilmifltir.  

Düzenleyici etki analizi, mevcut ya da yeni bir düzenlemenin olas› fayda, maliyet ve etkilerini analiz
etmek için kullan›lan bir politika arac›d›r. DEA politika yap›c›lara kararlar›n› verme aflamas›nda
yard›mc› olan analitik bir rapordur. Genel olarak DEA içerisinde önerinin bafll›¤›, düzenleme
önerisinin amac› ve beklenen etkisi, politikan›n de¤erlendirmesi, alternatiflerin belirlenmesi ve
bunlar›n etkilerinin ortaya konulmas›, kamuoyu dan›flma sürecinin sonuçlar›, uyum stratejileri ve
izleme ve de¤erlendirme süreçleri gibi bölümler yer almaktad›r. 

DEA’n›n temel amac› hükümetlere düzenlemelerini ve politikalar›n› daha etkin hale getirmek için
yard›mc› olmakt›r. En temel özelli¤i düzenleme önerilerinin olas› pozitif ve negatif ekonomik
etkilerinin de¤erlendirilmesidir.  Hükümetler;  yap›lacak faaliyetin hem faydalar hem de maliyetler
aç›s›ndan etkilerinin anlafl›lmas›,  çoklu politika amaçlar›n›n entegre edilmesi, fleffafl›¤›n ve
kat›l›mc›l›¤›n gelifltirilmesi ve devletin hesap verebilirli¤inin art›r›lmas› ana amaçlar›yla DEA’y›
kullanmaktad›r. 

DEA sürecinin tasarlanmas› ve uygulanmas›ndan önce, karar al›c›lar ve düzenleyiciler uygulamaya
yönelik temel gereklerin var olup olmad›¤›n› göz önüne almal›d›r. DEA sürecine bafllanmadan önce
olmas› gereken önkoflullar aras›nda DEA’n›n uygulanmas›na yönelik olarak karar al›c›lar›n istek
düzeyi, DEA’n›n karar alma sürecine entegre edilmesi ve ilgili kurum içerisinde DEA tak›m›n›n
oluflturulmas› yer almaktad›r.
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UDEA için gerekli önkoflullar oluflturulduktan sonraki aflama DEA sürecinin çerçevesinin çizilmesidir.
Bu aflamada DEA’n›n yap›labilmesine yönelik önerilen sistemin her bir parças›n›n uygulanabilir
olup olmad›¤› incelenmektedir. ‹ncelenecek parçalar aras›nda; koordinasyon mekanizmalar›, DEA
önceliklerinin ve hedeflerinin belirlenmesi, veri toplama yöntemlerinin iyilefltirilmesi ve DEA için
esnek bir metodolojinin uygulanmas› yer almaktad›r. Bu noktada, iflletmeciler taraf›ndan
düzenleyici kurumlara yap›lan bildirimlerle sunulan verilerin bilgilerin do¤rulu¤u ve güvenilirli¤i
yap›lan analizlerin sonucuna do¤rudan etki eden bir unsur olarak görülmektedir. Bu bak›mdan söz
konusu verilerin ve bilgilerin denetiminin sa¤lanmas› ile DEA çal›flmalar›n›n verimlili¤inin artaca¤›
de¤erlendirilmektedir.

Genel olarak her bir yeni politika arac›n›n uygulama aflamas› e¤itim ve al›flt›rma sürecini
gerektirmektedir. DEA sözkonusu oldu¤unda e¤itim idare içerisinde kültürel de¤iflimi sa¤lamak için
büyük önem arz etmektedir. Konuya iliflkin haz›rlanacak k›lavuzlar bu e¤itim sürecini desteklemekte
ve düzenleyiciler ve karar al›c›lar aras›nda bilgi al›fl veriflinin yay›l›m›n› h›zland›rmaktad›r. Ancak DEA
sadece kamu yönetiminin kullanaca¤› ve anlayaca¤› bir araç de¤ildir. Dan›flma süreci temel unsur
oldu¤undan, sonuçlar fleffaf ve eriflilebilir bir flekilde vatandafllara ve iflletmecilere duyurulmal›d›r. 
Birçok ülkede DEA politika sistemine entegre edilmifl ve sürekli gelifltirilerek uygulanmaktad›r. DEA
1974 y›l›ndan beri OECD ülkelerinde uygulanmaktad›r. AB Komisyonu taraf›ndan ise 2003 y›l›ndan
itibaren uygulanmak üzere yeni bir DEA modeli kabul edilmifltir. Bu model tarama ve
de¤erlendirme olmak üzere iki aflamadan oluflmakta ve tüm düzenlemelerde oldu¤u gibi DEA
konusunda da AB ülkelerinde ortak bir format oluflturmaya çal›fl›lmaktad›r. Tarama aflamas›nda
sorunun tan›mlanmas›, sorunun çözümüne yönelik alternatifler ve düzenlemeden etkilenen
taraflara iliflkin genel bir bak›fl aç›s› edinilmekte ve hangi düzenleme önerilerinin daha kapsaml› bir
de¤erlendirmeye tabi tutulaca¤› belirlenmektedir. De¤erlendirme aflamas›nda ise tarama sonu-
cunda oluflturulan rapor esas al›narak hangi alternatiflerin kapsaml› de¤erlendirmeye tabi tutula-
ca¤›na karar verilmektedir. Bu aflamada önerilerin sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri analitik yön-
temler kullan›larak detayl› bir flekilde analiz edilmekte, kamuoyuna dan›flma süreçleri kullan›lmakta
ve düzenlemenin olas› sonuçlar› irdelenmektedir. 

DEA Türk hukuk sistemine ilk kez, 17.2.2006 tarih ve 26083 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
Mevzuat Haz›rlama Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik ile girmifltir. Yönetmelikte yürürlü¤e
konulmas› hâlinde etkisinin 10 (on) milyon TL’yi geçece¤i tahmin edilen kanun ve kanun hük-
münde kararname taslaklar› için düzenleyici etki analizi yap›lmas› zorunluluk haline getirilmifltir.
Bununla birlikte, Baflbakanl›k, etkisi 10 milyon TL’nin alt›nda kalan kanun ve kanun hükmünde
kararnameler ile etki miktar›na bak›lmaks›z›n di¤er düzenleyici ifllemler için de DEA haz›rlanmas›n›
isteyebilme yetkisini haiz bulunmaktad›r.  Türkiye’de haz›rlanacak olan DEA’da; düzenlemenin
neden gerekli oldu¤u, düzenlemenin muhtemel fayda ve maliyetleri, düzenlemenin bütçeye ek
malî yük getirip getirmedi¤i, düzenlemenin yeni bir teflkilat kurulmas›n› veya kadro ihdas›n›
öngörüp öngörmedi¤i, düzenlemenin sosyal, ekonomik ve ticarî hayata, çevreye ve ilgili kesimlere
etkileri, düzenlemenin k›rtasiyecili¤i ve bürokratik formaliteleri art›ran yönlerinin bulunup bulun-
mad›¤›, düzenleme yap›l›rken ilgili taraflar›n görüfllerini beyan etme f›rsat› bulup bulmad›¤›, düzen-
lemeye uyumun nas›l sa¤lanaca¤› ve düzenlemenin etkilerinin nas›l ölçüldü¤ü gibi hususlara yer
verilmektedir. 2 Nisan 2007 tarih ve 2007/6 say›l› Baflbakanl›k Genelgesi’nde  DEA’n›n haz›rlan-
mas›na yönelik bir Düzenleyici Etki Analizi Rehberine yer verilmifltir. 
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U DEA’n›n gelifltirilmesine yönelik süreç halen devam etmektedir. Bu konuda hâlihaz›rda oldukça
deneyimli olan ABD, Kanada ve ‹ngiltere gibi ülkeler DEA’da kullan›lan yöntemlerde iyilefltirmeler
yapmaktad›r. Bu iyilefltirmeler aras›nda risk de¤erlendirmeleri ile düzenlemenin rekabete ve veri
toplama yöntemlerine etkilerinin DEA sürecine eklenmesi say›labilir. DEA sistemlerinin uygulanmas›
için tek bir do¤ru model bulunmamaktad›r. Kullan›lacak model ilgili ülkenin siyasi, kültürel ve sosyal
özelliklerine göre farkl›l›k gösterebilmektedir. Bu nedenle bu raporda anlat›lan sistemin de
Türkiye’nin kendine has özellikleri dikkate al›narak de¤erlendirilmesinde fayda görülmektedir. 

13.4. Türkiye Elektronik Haberleflme Sektörü Üç Ayl›k Pazar Verileri Raporu
Son y›llarda teknolojik alanda yaflanan geliflmeler ile birlikte elektronik haberleflme sektöründe
önemli de¤ifliklikler meydana gelmektedir. Bu süreçte elektronik haberleflme sektörüne iliflkin
verilerin sa¤l›kl› bir flekilde takip edilmesi, analiz edilerek yay›mlanmas› politika belirleyiciler,
akademisyenler, sektörde faaliyet gösteren iflletmeciler ve tüketicilerin bilgilendirilmesi aç›s›ndan
büyük önem arz etmektedir. 28 May›s 2009 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan “‹flletmecilere Ait
Ticari S›rlar›n Korunmas› ile Kamuoyuna Aç›klanabilecek Bilgilerin Yay›mlanmas›na ‹liflkin Usul ve
Esaslar Hakk›nda Yönetmelik” kapsam›nda haz›rlanan “Türkiye Elektronik Haberleflme Sektörü Üç
Ayl›k Pazar Verileri Raporu” bu aç›dan büyük önem tafl›makta ve kamuoyunun oldukça ilgisini
çekmektedir. 

Elektronik haberleflme sektöründe rekabetin korunmas› ve gelifltirilmesi, fleffafl›¤›n art›r›lmas›,
tüketicilerin azami seviyede bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ilkeleri esas al›narak haz›rlanan
raporda, sektörde faaliyet gösteren iflletmecilerin faaliyet alanlar›na iliflkin Kurumumuza bildirdikleri
veriler kullan›lmaktad›r. Üçer ayl›k dönemler halinde yay›mlanan Rapor, Genel Pazar Verileri, Sabit
Pazar Verileri, ‹nternet ve Geniflbant Verileri, Mobil Pazar Verileri ve Altyap›, Kablo ve Di¤er
Hizmetler olmak üzere befl ana bölümden oluflmaktad›r. Rapor kapsam›nda üçer ayl›k dönemler
itibariyle iflletmecilerin abone say›lar›, trafik bilgileri, gelire ve trafi¤e dayal› pazar paylar›, altyap›ya
iliflkin bilgiler ile finansal verilere yer verilerek önceki dönemlere k›yasla sektörün mevcut durumu
gözler önüne serilmektedir.

13.5. Düzenleyici Geliflmeler Bülteni
BTK, düzenlemelerini gerçeklefltirirken di¤er ülke deneyimlerinden de istifade etmektedir. Özellikle
AB ülkelerindeki düzenleyici geliflmeler yak›ndan izlenmektedir. Bu kapsamda her ay haz›rlanan
düzenleyici geliflmeler bülteninde di¤er ülkelerin elektronik haberleflme sektöründe yaflanan
e¤ilimler izlenerek ve ortaya konularak bu tecrübelerden istifade edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bülten
Kurum internet sayfas›nda da yay›mlanarak hem sektörün hem de tüketicilerin düzenlemeler
konusunda fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas› amaçlanmaktad›r. 



B
TK

 2
00

9
FA

A
L‹

Y
ET

 R
A

PO
R

U

BTK, idari ve mali özerkli¤i haiz özel bütçeli bir kamu tüzel kiflili¤idir. Mali ifllemler 5018 say›l› Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir.

Kurumun 2009 y›l› bütçe tahmini 1.330 milyon TL, gerçekleflen bütçe ise 1.289 milyon TL’dir. 

fiekil 56: Bütçe Tahmini ve Gerçekleflme

Toplam 1.289 milyon TL tutar›ndaki gerçekleflen gelirin 936 milyon TL’si kullan›m, 226 milyon TL’si
Ruhsat, 75 milyon TL’si kurum masraflar›na katk› pay› ve 52 milyon TL’sini ise di¤er gelirler
oluflturmaktad›r. 

fiekil 57: Bütçe Gelirleri

14. Mali Bilgiler
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fiekil 58: Bütçe Giderleri

Bütçe giderlerinin %3,57’sini (46 milyon TL) personel giderleri, %3,18’ini (41 milyon TL) mal ve
hizmet giderleri, %10,55’ini (136 milyon TL) sermaye giderleri oluflturmaktad›r. Gelirlerden geriye
kalan 1065 milyon TL (%82,70) ise evrensel hizmet fonuna, Ar-Ge fonuna ve hazineye
aktar›lmaktad›r.  

fiekil 59: Bütçeden Aktarmalar






