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OFCOM Şebeke Tarafsızlığı Konusundaki Düzenlemelerini Şimdilik Dondurmuştur 

OFCOM, şebeke tarafsızlığı konusunda izleyeceği politikayı belirlemiştir. Buna göre, 

internet servis sağlayıcıların gönüllü olarak şeffaflığı artırması esas alınırken OFCOM 

gerekli olursa gelecekte düzenleyici önlemler alabileceği uyarısını da yapmıştır. 

 

AB 2009 elektronik haberleşme düzenleyici çerçevesi kapsamında, son kullanıcıların 

kendi tercih ettikleri içerik ve uygulamalara erişebilmeleri gerektiği hüküm altına 

alınmıştır. Evrensel Hizmet Direktifinde şebeke tarafsızlığını güvence altına alacak 

hükümler yer almaktadır. Bu kapsamda, düzenleyici kuruma minimum hizmet kalitesini 

belirleme ve şeffaflıkla ilgili önlemler alma yetkisi verilmiştir.  

 

AB Komisyonu, mevcut durum itibarıyla şebeke tarafsızlığına özel yeni düzenlemelerden 

kaçınmaktadır. Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu bu konuda, AB çapında uyumu 

sağlamak amacıyla bir kılavuz hazırlanmasını önermiştir. 

 

OFCOM‟un ayrımcı ve dışlayıcı davranışları engellemek için tercih ettiği yaklaşım ise 

perakende düzeyde internet servis sağlayıcılar arasındaki rekabete güvenmektir. Ancak, 

piyasa mekanizmasının etkin işleyebilmesi için müşterilerin internet servis sağlayıcıların 

trafik yönetme şekillerine ilişkin açık bir şekilde bilgi sahibi olması ve müşterilerin 

işletmeciler arasında kolayca aboneliğini taşıyabilmesi gerekmektedir. 

 

OFCOM, trafik yönetiminin yararlı olduğunu kabul ederken trafik yönetimini içeren 

hizmetler ile geleneksel internetin beraberce var olması gerektiğinin altını çizmektedir. 

 

OFCOM, müşterilerin İSS‟lerin trafik yönetimi uygulamalarını anlamakta zorluk 

çekebileceğini düşünmektedir. Bu nedenle, İSS‟lerin temel bazı bilgileri müşterilerine 

sunması gerekmektedir: 

 

 



SAD Gelişmeler Bülteni Kasım 2011 2/41 

 Ortalama hız, 

 Trafik yönetiminin belirli hizmetler üzerindeki etkisi, 

 Herhangi bir hizmete erişimin engellenip engellenmediği. 

 

Ayrıca, OFCOM işletmecilerin pazarlama yaparken kullandıkları dile de dikkat çekmekte 

ve kullanılan dilin sade, anlaşılır ve diğer işletmecilerin kullandığı dil ile 

karşılaştırıldığında tutarlı olması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu kapsamda OFCOM, 

eğer bir internet erişim hizmetinin sınırsız erişim olarak pazarlanması durumunda bunun 

internet üzerinde yasal olarak uygun tüm içeriğe erişiminin sağlanması anlamına 

geldiğini ifade etmektedir. 

 

İngiltere‟de İSS‟ler OFCOM‟un bu hassasiyetleri doğrultusunda genişbant internet erişim 

hizmeti ile ilgili olarak bazı uygulama kalıpları geliştirmişlerdir.  

 

Tablo: Genişbant İnternet Erişim Hizmetine İlişkin Sektör Uygulamaları 

 

 Yürürlük 

Tarihi 
Katılımcılar Özellikler 

Genişbant 
Hızı 

2010 
Temmuz 

18 İSS 

 İSS‟ler tüketicilere fiili olarak gerçekleşen 
internet hızları hakkında daha doğru bilgi 
sağlayacaklardır. 

 Adil kullanım ve trafik yönetimi uygulamaları 
hakkında tüketicilere bilgi verilecektir. 

 

Trafik 
Yönetimi 

2011 Mart 
(Deneme 

aşamasında) 

Genişbant 
Paydaş 

Grubu (8 
büyük İSS) 

 Müşterilere trafik yönetimi konusunda bilgi 
verilecektir. 

 İSS tarafından trafik yönetimi uygulamalarına 
ilişkin bilgiler içeren istatistikî bir belge 
yayımlanacaktır.  
 

Mobil 
Genişbant 

2009 
Haziran 

Mobil 
Genişbant 
Grubu (6 

mobil 
işletmeci) 

Mobil internet erişimi pazarlanıp satılırken müşterilere 
aşağıda yer alan hususlarda bilgi verilecektir: 

 Kapsam 

 Hızı etkileyen faktörler 

 Fiyatlandırma 
 

 

Kaynak: Cullen Int. 
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OFCOM, yukarıda ki tabloda özetlenen kendi kendini düzenleyici yaklaşımları olumlu 

karşılamakla birlikte bazı alanlarda dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu 

kapsamda, bilgiler sıradan vatandaşın anlayabileceği şekilde açık ve net aktarılmalıdır. 

İSS‟lerin yayımladıkları bilgi ve veriler kontrol edilebilir olmalıdır. 

 

OFCOM, açık interneti yani en iyi çabaya dayalı internet erişimini önemli bir yenilik 

kaynağı olarak görmektedir. Bu nedenle İSS‟lerin en iyi çabaya dayalı internet erişimi 

hizmetini iyi bir kalitede sunmaya devam etmeleri gerektiğini düşünmektedir. Bu 

çerçevede OFCOM, işletmecilerin sunduğu internet erişim hizmetlerinin minimum hizmet 

kalitesi standartlarına uyup uymadığını izlemeye devam edecektir. 

 

OFCOM, dikey bütünleşik şebeke işletmecilerinin rakiplerinin sunduğu ancak 

kendilerinin sunmadıkları hizmetlerin engellenmesi uygulamasını hoş bulmasa da 

zorunlu olarak rekabet karşıtı bir uygulama olarak görmemektedir. OFCOM, yeterli 

şeffaflık sağlanması durumunda bu konunun piyasa tarafından çözüleceğine 

inanmaktadır. Yine de düzenleyici kurum bu tür uygulamaların sonuçlarını yakından 

izlemeye devam edecektir. Bu tür uygulamaların yaygın ve kalıcı bir şekilde sektörde yer 

etmesi durumunda gerekli gördüğü önlemleri alacaktır. 

 

İngiltere Parlamento Komitesi Yayımladığı Raporda Mobil Genişbant İnternet 

Erişiminin Ülkenin %98’sini Kapsaması Gerektiğini Belirtmiştir 

Parlamento Komitesi, özellikle kırsal kesimdeki mobil haberleşme hizmetinin kalitesinin 

düşüklüğüne dikkat çekerek benzer bir durumun yeni nesil genişbant internet erişimi 

hizmetlerinde de yaşanmasından endişe etmektedir. 

 

OFCOM‟un mevcut planlarına göre, 800 MHz ve 2,6 GHz spektrum ihaleleri kapsamında 

800 MHz yetkilendirmelerinden birini alan işletmeciye nüfusun %95‟ini kapsama 

yükümlülüğü getirilecektir. Ancak Parlamento Komitesi, bu hedefi yeterli görmemekte ve 

800 MHz ihalesini kazanan bir veya daha fazla işletmeciye nüfusun %98‟ini kapsama 

yükümlülüğü getirilmesini önermektedir.  
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Komite, bu önerisini desteklemek için bir mobil telefon işletmecisi olan Arqiva örneğini 

vermektedir. Bu örnek çerçevesinde, teorik olarak bir mobil şebeke işletmecisinin 

İngiltere‟nin önemli bazı coğrafi bölgelerini kapsamaksızın nüfusun %95‟ini kapsaması 

mümkündür. Bununla birlikte, Komite genel olarak OFCOM‟un mobil şebeke 

işletmecilerine yönelik spektrum politikasını olumlu bulmaktadır. 

 

Parlamento Komitesi, OFCOM‟un Vodafone ve O2 işletmecilerine tahsis edilen 900 MHz 

bloklarını yeniden tahsis etmeme veya yetkilendirme ücretlerini artırmamayı içeren GSM 

spektrumunu yeniden düzenleme kararını desteklemektedir. AB Komisyonu 2010 yılında 

Orange ve T-Mobile birleşmesinin önkoşulu olarak Everything Everywhere tarafından 

1800 MHz spektrumunun 2x15 MHz‟lik kısmının iadesini belirlemiştir. Komite Everything 

Everywhere‟in gelecekte 1800 MHz‟lik spektrumun yapılacak satışından elde edilecek 

kârdan yararlanmasının makul olup olmadığı hakkında şüphelidir. 

 

İngiliz Hükümeti Mobil Telefon Kapsama Alanını Artırmak İçin 171 Milyon Avro 

Yatırım Yapacaktır 

Hükümet, temel mobil telefon hizmetini kapsama alanını nüfusun %99‟una eriştirmeyi 

hedeflemektedir. Bu kapsamda, 171 milyon avro yatırım yapılmasına karar verilmiştir. 

Ancak bu paranın nasıl harcanacağına yönelik ayrıntılar henüz belli değildir. 

 

OFCOM İngiltere İletişim Altyapısının Durumunu İnceleyen İlk Raporunu 

Yayımlamıştır 

Raporun önemli bazı bulgularına aşağıda yer verilmektedir: 

 Genişbant bağlantılarının %86‟sı Hükümetin belirlediği 2 Mbit/sn‟lik hız hedefini 

tutturmaktadır. Belirlenen hedef, 2015 yılında nüfusun tamamının 2 Mbit/sn‟lik 

genişbant erişimine sahip olmasıdır. 

 24 Mbit/sn ve üzeri olarak tanımlanan süper hızlı genişbant internet erişimi 

yerleşkelerin %58‟ine ulaşmıştır. 

 İngiltere‟de neredeyse tüm yerleşkeler en az bir mobil işletmecinin kapsama 

alanındadır. Bu çerçevede, yerleşkeler %97‟si 2G tarafından, %73‟ü 3G 

tarafından kapsanmaktadır. 
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 Hala coğrafi olarak ülkenin %6‟sı mobil telefon hizmetlerinin kapsama alanı 

dışındadır. Ayrıca tüm işletmecilerin aynı anda hizmet verdiği kapsama alanı ise 

coğrafi olarak %66‟dır. Aynı oran 3G hizmetleri söz konusu olduğunda %13‟tür. 

 

 

 

A. Sabit Toptan Piyasa  

1. Toptan genişbant erişim hizmetlerine yönelik yeni referans teklif onaylandı  

İspanya düzenleyici kurumu CMT, Telefonica‟nın 2. katmanda 30 Mbit/sn hıza kadar veri 

akış erişimi hizmetine ilişkin referans teklifini onaylamıştır. Hizmet, 1 Ocak 2012‟de 

sunulacaktır. Referans teklifte prosedürel ve bilgi sunuma ilişkin yükümlülükler yanında 

hizmet seviyesi anlaşmaları da yer almaktadır. Veri akış erişimine ilişkin fiyatlar ise halen 

CMT‟nin onayını beklemektedir. CMT‟ye göre, bu yeni hizmet hâlihazırda varolan veri 

akış erişim hizmetlerini ikame edecek ve alternatif işletmecilerin yenilikçi perakende 

hizmetler sunmasına olanak verecektir. Referans teklif kapsamında Telefonica aşağıdaki 

yükümlülüklere tabidir: 

 Yeni veri akış erişimi hizmetiyle uyumlu anahtarlama ekipmanını kurmak, CMT 

tarafından onaylı teknik spesifikasyonlarda belirtilen asgari hizmet kapsamasını 

garanti etmek, 

 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren eve kadar fiber (Fiber to the Home-FTTH) 

kapsaması olan binalara ilişkin güncel bilgileri sunmak, 

 Eve kadar fiber bağlantıları üzerinden veri akış erişimi hizmetini maksimum 8-10 

iş günü arasında sağlamak, 

 Veri akış erişim hizmeti ile Telefonica‟nın perakende xDSL ve FTTH hizmetleri 

arasında ayrım gözetmeme ilkesini garanti altına almak için aylık olarak kalite 

göstergeleri yayımlamak. 

 

Yeni veri akış erişim hizmeti toptan genişbant erişim piyasasına ilişkin analiz sonucunda 

bütün teknolojiler için (ADSL2+, VDSL2, FTTH) 30 Mbit/sn hızına kadar bir yükümlülük 

olarak getirilmiştir.  
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B. Perakende Piyasa  

1. İşyerlerine ve kamu kurumlarına sunulan hizmetlerin rekabet durumuna ilişkin rapor 

yayımlandı  

CMT tarafından işyerlerine ve kamu kurumlarına sunulan hizmetlerin rekabet durumuna 

ilişkin bir rapor yayımlanmıştır. Rapor, 2011 yılı bahar döneminde kamu görüşüne 

açılmış ve 1500 işyeri ile 300 kamu kurumunda yapılan araştırma sonuçlarını içermiştir. 

CMT, rapor çıktılarını 2012 yılında tamamlanacak pazar analizi süreçlerinde girdi olarak 

kullanacaktır. Rapora göre, Telefonica‟nın ticari hizmet kısmında lider konumu devam 

etmektedir. Pazar payları bireysel kullanıcı kısmına göre daha yüksektir. İşyerlerine 

sunulan sabit ve veri transmisyon hizmetlerinde Telefonica‟nın payı %70 ile %85 

aralığında, kamu kurumlarına sağlanan hizmetlerde %80‟nin üzerinde ve ticari kurumlar 

ile kamu kurumlarına sunulan mobil hizmetlerde %70 seviyesindedir. Pazar paylarının 

bu şekilde olmasına sebebiyet veren faktörler aşağıdaki şekilde açıklanabilir: 

 Alternatif işletmecilerin bu pazar bölümlerinde rekabet edebilme kapasitesini 

coğrafi olarak dağınık alanları bağlanabilmedeki zorluklar olumsuz etkilemektedir.  

 Büyük ticari müşterilerin sözleşmeleri iki yılı aşmakta ve büyük şirketlerin %80‟i 

son dört yıl içinde işletmecilerini değiştirmediklerini belirtmektedir. Sözkonusu 

tüketici bağımlılığı kamu kurumlarında daha yüksektir.  

 

Ayrıca rapora göre, Telefonica‟nın müşteri memnuniyeti mobil hizmetler için ortalamanın 

üzerinde olup, internet erişim hizmetleri için ortalamanın altındadır. Tüketiciler 

Telefonica‟nın daha fazla rekabetle karşı karşıya olduğu hizmetlerden daha memnun 

olduklarını belirtmişlerdir.    

 

C. Radyo Spektrum  

1. İkinci 900 MHz ve 2,6 GHz ihalesi 185,4 milyon avro kazandırdı  

900 MHz ve 2,6 GHz spektrum ihalelerinin ikincisi 10 Kasım 2011 tarihinde 

tamamlanmış ve toplam 185,4 milyon avro getirisi olmuştur. Bu spektrum bandı, 

Temmuz 2011‟de satılamamıştı. Talebi artırmak için Endüstri Bakanlığı işletmeci başına 

düşen spektrum aralıklarını 800 MHz ve 900 MHz spektrum bantları için 2*25 MHz 

bandına, 1800 MHz, 2 GHz ve 2,6 GHz bantlarında ise 135 MHz bandına yükseltmiştir.  

Ancak aşağıdaki 2,6 GHz bantları için herhangi bir teklif gelmemiştir.  



SAD Gelişmeler Bülteni Kasım 2011 7/41 

 10 MHz TDD spektrumu için 15 bölgesel lisans 

 2*10 FDD spektrumu için 1 bölgesel lisans 

 

Bakanlık tarafından satılmayan frekanslara yönelik ihale planı olup olmadığı 

belirtilmemiştir.  Aşağıdaki spektrum blokları işletmecilere tahsis edilmiştir.  

 

Tablo: Tahsis Edilen 900 MHz ve 2,6 GHz Spektrumları 

 

 

Spektrum Bandı 

 

Kazanan İşletmeci 

 

Verilen Bloklar 

 

Ödenen Fiyat 

900 MHz Telefonica Moviles 

(Movistar) 

2*4,8 MHz (ulusal) 169 milyon avro 

2,6 GHz (TDD) France Telecom 

(Orange) 

10 MHz (ulusal) 5201 milyon avro 

Vodafone 10 MHz‟den 2 blok 

(ulusal) 

5253 milyon avro 

5151 milyon avro 

Telecable 10 MHz (bölgesel-

Asturias) 

115.303 milyon avro 

R 10 MHz (bölgesel-

Galicia) 

297.489 milyon avro 

Cota 10 MHz (bölgesel-

Murcia) 

157.014 milyon avro 

Euskaltel 10 MHz (bölgesel-

Basque) 

231.634 milyon avro 

 

Kaynak: Cullen Int. 

 

Aşağıdaki şekillerde 2011 spektrum tahsisinden sonra ulusal frekansların dağılımı 

gösterilmektedir.  
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Şekil: GHz Ulusal FDD (2xMHz) Spektrum Bandının Aşağısı 

 

 

Kaynak: Cullen Int. 

 

Şekil: GHz Ulusal FDD (2xMHz) Spektrum Bandının Yukarısı 

 

Kaynak: Cullen Int. 

 

Şekil: GHz Ulusal TDD Spektrumun Yukarısı 

 

 

Kaynak: Cullen Int. 
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2. 790-862 MHz bandını boşaltma planları onaylandı 

Hükümet tarafından onaylanan plana göre, 2014 yılı bitmeden sayısal kararsal 

yayıncıların aşamalı olarak 790-862 MHz (sayısal pay spektrumu) bandından 470-790 

MHz bandına taşınması kararlaştırılmıştır.  790-862 MHz bandındaki frekanslar 2011 

yazında yapılan ihale ile Orange, Telefónica Móviles ve Vodafone şirketlerine verilmiştir. 

Yeni kanallara transfer amacıyla İspanya 76 bölgeye bölünmüştür. 1 Nisan 2012‟den 

başlamak üzere 470-790 MHz alt bandındaki frekans kanalları Endüstri Bakanlığı 

tarafından her bir bölge için tahsis edilecektir. Yayıncı kuruluşlar anten kapsama 

seviyeleri daha önceki kanallarla benzer oluncaya kadar programlarını yeni kanallarda 

da sunacaktır. Coğrafi bölge içindeki bütün yayıncılık alanları yeni kanal tahsisinden 

sonra 9 ay içinde yayın yapmaya başlamak zorundadır. Ortalama aynı anda yayın 

yapma süresi 18 aydır.   

 

D. Diğer  

1. AB 2009 Düzenleyici Çerçevesine Geçiş  

Avrupa Komisyonu, İspanya ve diğer 15 üye ülkeye elektronik haberleşmede 2009 yeni 

düzenleyici çerçeveye geçilmemesi konusundaki değerlendirmesini sunmuştur. 

İspanya‟nın yükümlülüklerini tamamlamak için iki ayı bulunmaktadır. Bu süreden sonra 

Komisyon konuyu AB Adalet Bakanlığına taşıyabilecektir.    

 

2. Önerilen 2009 Evrensel Hizmet Maliyeti   

CMT, 23 Kasım 2011 tarihine kadar 37.89 milyon avro tutarındaki 2009 evrensel hizmet 

net maliyetine ilişkin önerisi hakkında kamuoyu görüşü almıştır. Önceki yıllarda da 

olduğu gibi CMT, 2009 evrensel hizmet maliyetinin Telefonica üzerinde adil olmayan bir 

sıkıntıya neden olduğunu ve diğer işletmeciler tarafından da paylaşılması gerektiğini 

düşünmektedir. CMT, maliyet paylaşımı konusunda ayrı bir karar yayımlayacaktır.  
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Tablo: 2009 yılında Önerilen Evrensel Hizmet Maliyeti 

 

Evrensel Maliyet Milyon 

Avro 

Karsız alanlar 28,9 

Özürlü kullanıcılar 9,4 

Spesifik sosyal ihtiyaçları olan kullanıcılar 17,1 

Ankesörlü telefonlar 0 

Rehberlik hizmetleri 0 

Ara toplam 46,06 

Marka imajından kaynaklanan gayri maddi faydalar -5,8 

Mevcudiyetten kaynaklanan gayri maddi faydalar -2,1 

Karlı hale dönüşen müşterilerden kaynaklanan gayri maddi faydalar 0 

Ankesörlü telefonların görünürlüğünden kaynaklanan gayri maddi 

faydalar 

-0,1 

Ara toplam -8,1 

Toplam Evrensel Hizmet Net Maliyeti 37,89 

 

Kaynak: Cullen Int. 

 

3. Telefónica’nın evrensel hizmet yükümlülükleri uzatıldı  

Telefónica aşağıdaki hususlarda tüm İspanya‟da 31 Aralık 2011 tarihinden 1 Ocak 2017 

tarihine kadar evrensel hizmet yükümlüsü olarak belirlenmiştir.  

 Fonksiyonel internet erişimine izin veren sabit noktada erişim ve kamu telefon 

hizmeti, 

 Yeteri miktarda ankesörlü telefon, 

 Evrensel hizmet rehberlik hizmetinin sunumu. 
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Sicilya’daki Genişbant İnternet Projelerine Kamu Desteği Verilecek 

İktisadi Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sicilya bölgesel yönetimiyle 

yapılan anlaşma neticesinde bir genişbant projesine başlanacağı ve bu kapsamda 78 

yerleşim bölgesine erişim sağlanacağı duyurulmuştur. Erişim hızlarıyla ilgili bir bilgi 

verilmemekte olup, proje sonucu bölgede sayısal uçurum seviyesinin %3,4 den %1,9‟a 

düşürülmesi planlanmaktadır. Bakanlık sayısal uçurum büyüklüğünü, indirme yönünde 

en az 2 Mbps erişim hızına sahip olmayan nüfus oranı olarak belirlemiştir. Anılan 

projeye yaklaşık 23 milyon avroluk bir kaynak, AB kırsal kalkınmaya yönelik tarım 

fonundan sağlanacaktır.  

 

Bakanlık ayrıca, AB Komisyonunun Sicilya‟da başka bir proje için AB Devlet Yardımları 

mevzuatı kapsamında çalışma sürdürdüğünü de ifade etmiştir. Bu plan çerçevesinde ise 

yine Sicilya bölgesinde yaklaşık 190 bin hane halkı, önemli iş merkezleri, kamu 

kurumları ve sağlık hizmeti veren kuruluşlara çok hızlı genşbant erişimi sağlanması 

amaçlanmaktadır.  

 

AB Komisyonu, genişbant internet alt yapısında tüm Avrupa çapında 2014 ile 2020 yılları 

arasında 9,2 milyar avroluk bir yatırım yapmayı planlamaktadır. Bu yatırımlarla birlik 

kapsamında sayısal kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde verilmesi 

hedeflenmektedir. Komisyon bunun yanı sıra genişbant internet altyapı ve erişimine 

verilecek kamu desteklerini düzenleyen mevzuatı yenilemek içinde bir çalışma 

yürütmektedir.  

 

Ocak 2013 Tarihinde IP Arabağlantıya Geçilecek 

İtalya düzenleyici kurumu AGCOM, Ocak 2013 tarihinde IP arabağlantıya geçileceğini 

duyurmuştur. Detaylı karar yayımlanmamış olmakla birlikte, AGCOM‟un 3 Kasım 2011 

tarihli basın açıklamasında ilgili işletmecilerin üç ay içerisinde teknik detayları 

belirlemesini müteakip 2012 yılına kadar bir geçiş dönemi öngörüleceği belirtilmiştir. Bu 
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dönem boyunca hem (hâlihazırda kullanılan) TDM hem de IP yöntemi kullanımına ilgili 

mevzuat kapsamında devam edilebilecektir.  

 

AGCOM Mobil Çağrı Sonlandırma Ücretlerine İlişkin Yeni Bir Kademeli Geçiş 

Süreci Belirledi 

AGCOM, mobil çağrı sonlandırma ücretlerine ilişkin düzenlemede revizyona gitmiş ve 

önceden Ocak 2015 tarihinde ulaşılması planlanan 0.98 avrosent/dk ücretine geçiş için 

Temmuz 2013 tarihini belirlemiştir. Bu çerçevede, H3G şirketi lehine olan asimetri de 

planlanan tarihten altı ay öncesine çekilmiş bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda söz 

konusu kademeli geçiş sürecine ilişkin bilgi verilmektedir.  

 

Tablo.1 Çağrı Sonlandırma Kademeli Geçiş (Avrosent/dk) 

 

 

İşletmeci 

 

01.07.10 

 

01.07.11 

 

01.07.12 

 

01.07.13 

 

01.07.14 

TI, Vodafone  6,6 5,3 2,5 1,5 0,98 

Wind 7,2 5,3 2,5 1,5 0,98 

H3G 9,0 6,3 3,5 1,7 0,98 

 

Kaynak: Cullen Int. 

 

AGCOM Mobil Numara Taşıma Süresini Bir İş Gününe İndirme Kararı Aldı 

AGCOM, 30 Kasım 2011 tarihinde yaptığı bir açıklamayla mobil numara taşıma 

süresinin bir iş gününe çekilmesine dair karar aldığını ifade etmiştir. İlgili düzenleme 

henüz yayımlanmamış olup, yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

Önceki düzenleme kapsamında mobil numara taşıma süresi için üç iş günü, sabit 

numara taşıma içinse beş iş günü gerekmekteydi. Üç ay içerisinde yürürlüğe girmesi 

planlanan yeni düzenleme sabit numara taşıma sürelerini kapsamamaktadır. Ancak AB 

mevzuatı uyum kapsamında bu kategorideki sürenin de bir iş gününe indirilmesi 

gerekmektedir. 
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AGCOM Telecom Italia ve Vodafone Şirketlerine Mevzuat Dışı Numaralama 

Uygulamaları Nedeniyle Cezai İşlem Uyguladı 

AGCOM, Telecom Italia ve Vodafone şirketlerine 40, 41 ve 42 numaralarını mobil iş 

mesaj servislerine (mobile corporate messaging services) ayırmaları ve bu eylemleriyle 

ulusal numaralama planı mevzuatına aykırı davranmaları nedeniyle 750‟şer bin avroluk 

cezai işlem uygulamıştır. 

 

AB Komisyonu İtalya’ya 2009 Düzenleyici Çerçevesine Uyum Sağlanması 

Yönünde Uyarısını İletti 

AB Komisyonu, İtalya‟nın da aralarında bulunduğu 15 üye ülkeye elektronik 

haberleşmeyle ilgili 2009 düzenleyici çerçevesine uyum sağlanmadığını içeren bir uyarı 

göndermiştir. İtalya‟nın söz konusu mevzuata uyum sağlaması için iki aylık bir süresi 

bulunmaktadır. Bu süre zarfında gerekli yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde AB 

Komisyonunun konuyu AB Adalet Divanına götürme hakkı bulunmaktadır.  

 

 

ALMANYA 
 

 
 

 

 
Radyo Spektrum 

1. BNetzA işletmecilere 900 ve 1800 MHz bandı spektrum ihtiyaçlarını soruyor 

Almanya düzenleyici kurumu BNetzA, işletmecilerden geleceğe ilişkin 900 ve 1800 MHz 

bantlarında spektrum ihtiyaçlarını resmi olarak açıklamalarını talep etmiştir.  

 

İşletmecilerin finansal ve kurumsal kabiliyetleri ile birlikte spektrum kullanımı ile ilgili 

detaylı planlarını içeren tek bir teklif mektubu ile başvurmaları talep edilmiştir.  

 

900 MHz bandı (2x35 MHz) ve 1800 MHz bandının üçte ikisinin lisansları 31 Aralık 2016 

itibariyle sona erecektir. Bununla 1800 MHz bandındaki 2x25 MHz bantlarının ihalesi 

2010 yılında gerçekleştirilmiştir.  

BNetzA, mevcut spektrum atamalarının yeniden planlanması konusunda girişimde 

bulunmamakta ancak bunun yerine gelecek lisansları ile ilgili erken planlamalar yapmayı 

düşünmektedir: 
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 Kamuoyu yoklaması sonucunda mevcut spektrumdan daha fazla bir talep olması 

durumunda, Alman kanunlarına göre ihale yapılması gerekmektedir. BNetzA‟nın 

ihaleyi 2013 yılında yapabileceği düşünülmektedir. 

 Talep mevcut spektrumu aşmaz ise BNetzA, mevcut lisansların süresini 

uzatabilecektir. 

 

2. Telsiz mikrofon kullanıcılarının zararının tazmin edilmesi 

Uzun süren tartışmaların ardından Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı, telsiz 

mikrofon kullanıcılarının zararının tazmini için bir direktif yayımlamıştır. 2010 yılındaki 

mobil spektrum ihalesi öncesinde 800 MHz bandının boşaltılması gerekiyordu. Haziran 

2009‟da federal hükümet özellikle eğitim ve kültür kurumları olmak üzere yayıncıların ve 

ikincil kullanıcıların zararını tazmin edeceği konusunda federal eyaletlere politik 

taahhütte bulunmuştur. 

 

Halen telsiz mikrofon kullanıcıları başvurularını Bakanlığa bağlı bir federal ofis olan 

BAFA‟ya iletmektedir. BAFA, Ocak 2006 ile Aralık 2009 tarihleri arasında satın alınan 

cihazlar için en az 410 avro tutarında tazminat ödemektedir. Söz konusu ücret ticari 

kullanıcılar için beş yılda, kar amacı gütmeyen organizasyonlar için sekiz yılda iskonto 

edilmektedir. BAFA, sadece ilgili alanlardaki ilk LTE kurulumu için tazminat ödemektedir.  

Üretici birlikleri ve kullanıcılar ödenen tazminatların değişen eski ekipmanların maliyetini 

tazmin etmediğini ileri sürmekte ve bazı mikrofonların bakanlığın varsayımından öte 

daha uzun süre kullanıldığını iddia etmektedir. 

 

AB 2009 Düzenleyici Çerçevesinin Ulusal Mevzuata Uyarlanması 

Alman Parlamentosu ikinci komisyonu Bundesrat, Almanya Federal Meclisi Bundestag 

tarafından uyarlanan Telekomünikasyon Kanunu‟ndaki değişiklikleri onaylamamıştır. 25 

Kasım 2011 tarihinde Bundesrat, Bundestag ve Bundesrat‟ın katılımı ile oluşturulan 

komitenin görüşüne açık konuları sunmuştur. Komitenin kararlaştırdığı anlaşmanın her 

iki komisyon tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu nedenle değişikliklerin Şubat 

2012‟den önce yürürlüğe girmesi beklenmemektedir. 
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Bundesrat‟ın karşı çıktığı konuların çoğu yayıncılık alanı ile ilgilidir. Almanya‟da medya 

ve yayıncılık düzenlemeleri 16 federal eyaletin yetkisi kapsamındadır. Federal eyaletlerin 

yönetimlerinin temsilcilerinden oluşan Bundesrat, yayıncılık spektrumu ile ilgili konuların 

kendi ya da federal eyaletlerin medya otoritelerinin onayına bağlı olmasını talep 

etmektedir. 

 

Federal eyaletler aynı zamanda spektrum ihalelerinden elde edilen gelirden pay almak 

istemektedir. Mevcut yasalara göre, ihalelerden elde edilen gelirlerin tümü doğrudan 

federasyonun bütçesine gitmekte, federal hükümet eyaletlerin ihtiyaçlarına göre 

bütçeden harcama yapabilmektedir.  

 

Bundesrat, federasyonun geçmişte yapılmış ve gelecekte yapılacak olan ihalelerden 

elde edilen gelirin yarısını federal eyaletlere ödemesi gerektiğini ileri sürmektedir. 

 

Avrupa Komisyonu, AB 2009 Düzenleyici Çerçevesinin halen ulusal mevzuata 

uyarlamayan Almanya ve diğer 15 üye ülkeye gerekçeli görüşünü göndermiştir. 

Almanya‟nın yükümlüklerini yerine getirmek için iki aylık bir süresi bulunmakta olup 

yerine getirmediği takdirde Komisyon konuyu AB Adalet Divanına taşıma yetkisine 

sahiptir.  

 

 

FRANSA 
 

 
 

 

FTTH Kapsamasını Sağlamak Üzere 15 yıl ve 21 Milyar Avro Gerekiyor 

Fransız düzenleyici kurumu ARCEP Başkanı Jean Ludovic Silicani Fransa‟da FTTH‟nin 

(Eve kadar fiber) kapsama alanının yaygınlaşması sürecinin son yıllarda büyük 

şehirlerde yapılan 2 milyar avro yatırım dâhil olmak üzere 15 yıldan uzun sürede 

yaklaşık 21 milyar avroya mal olacağını açıklamıştır. Silicani geriye kalan 19 milyar 

avronun özel sektör ve kamu otoriteleri arasında aşağı yukarı eşit bir şekilde 

dağıtılacağını ifade etmiştir.  
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Kasım ayı başında Orange ve SFR; ARCEP tarafından 2009 yılı sonunda belirlenen 

seyrek nüfuslu bölgelerde fiber şebeke kurulumu konusunda işbirliği yapacaklarını 

açıklamışlardır.  

 

Söz konusu anlaşma, 9,8 milyon haneyi kapsamakta olup; SFR hanelerin 2,3 milyonuna 

fiber taşırken geriye kalan 7,5 milyon haneye Orange hizmet götürecektir. Ardından 

işletmeciler birbirlerinden kendi altyapıları ile kapsanmayan bölgelere hizmet sunabilmek 

üzere toptan hizmetleri satın alacaktır. Her iki şirket de ilk aşamada önümüzdeki beş yıl 

içinde bir belediyenin tamamını kapsayacak şekilde hizmet sunma taahhüdünde 

bulunmuştur. 

 

Orange ve SFR‟ye göre, özel işletmeciler tarafından finanse edilen fiber şebekelerinin 

2020 yılı itibariyle özellikle yoğun nüfuslu bölgeler (hanelerin %20‟si) ve seyrek nüfuslu 

bölgeler (hanelerin %80‟i) olmak üzere ülkedeki hane sayısının %60‟ına karşılık gelen 

27 milyon haneyi kapsaması gerekmektedir.  

 

SFR aynı zamanda Bouygues Telecom ile işbirliği çalışmalarını sürdürmektedir. Aralık 

2010‟da işletmeciler yoğun nüfuslu bölgelerde FTTH kurulumu konusunda anlaşmaya 

vardıklarını duyurmuşlardır. 

 

3 İş Gününde Mobil Numara Taşıma 

Mobil işletmeciler ve mobil numara taşınabilirliğinden sorumlu kurum GIE EGP, ARCEP 

ile birlikte yürüttükleri çalışma neticesinde mobil numara taşıma sürecinin 

sadeleştirildiğini ve numara taşıma süresinin 3 iş gününe düşürüldüğünü açıklamıştır. 

Öncesinde süreç, 10 iş gününde tamamlanıyordu.  

 

Taşıma talebinin doğrulanması en fazla iki iş günü sürerken, numaranın taşınma süreci 

bir iş gününde tamamlanmaktadır. 

Yeni süreç aynı zamanda abonelerin numara taşıma taleplerini işletmecilerine ileterek 

karşılığında bir kod numarası aldıkları telefon hattını harmonize ederek 3179 olarak 

belirlemiştir. Abonelere numara taşıma sürecince sözleşmelerini sonlandırmaları 

durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel sonuçlar ile ilgili bilgi de sunulacaktır.  
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Değiştirilen Evrensel Hizmet Direktifi kapsamında sabit ya da mobil numara taşıma 

sürecinin abonenin numara taşıma talebinin ardından bir iş günü içerisinde 

tamamlanması gerekmektedir. Fransa henüz bu hükmü yerine getirememiştir.  

 

WiMAX Lisansları İçin Şebeke Kurulum Yükümlülükleri 

ARCEP, halen WiMAX lisansına sahip olan yedi işletmeciye kendilerine tahsis edilen 

spektrumu etkin bir şekilde kullanamayarak kapsama alanı ile ilgili yükümlülüklerini 

yerine getiremedikleri için resmi uyarı mektubu göndermiştir.  

 

Söz konusu işletmeciler; Altitude Wireless, Axione, Bolloré Telecom, Nomotech, SHD, 

ve Charente and Corsica kamu kurumları olarak sıralanmaktadır.  

 

ARCEP ayrıca yeni şebeke kurulum yükümlülüklerini aşağıdaki tabloda gösterildiği 

şekilde belirlemiştir: 

Tablo- WiMAX Lisans Yükümlülükleri 

 

Son Tarih Yükümlülük 

30 Haziran 2012 - Lisans kapsamında yer alan spektrumun tüm bölümlerde etkin 

bir şekilde kullanılması. 

- Lisansörün 30 Haziran 2008 tarihine kadar kurmayı taahhüt 

ettiği transmisyon sitelerinin en azından yarısının kurulması. 

31 Aralık 2012 - Lisansörün 30 Haziran 2008 tarihine kadar kurmayı taahhüt 

ettiği tüm transmisyon sitelerinin kurulması. 

30 Haziran 2015 - Lisansörün 30 Haziran 2010 tarihine kadar kurmayı taahhüt 

ettiği tüm transmisyon sitelerinin kurulması. 

Bu yükümlülükleri yerine getirebilmek için lisans sahiplerinin: 

- Kendi sitelerini ve kendi ekipmanlarını kurmaları, 

- Tahsis edilen spektrumun üçüncü taraf işletmecilere erişilebilir hale getirilmesi, 

- Spektrum şebekelerinin paylaşılması gerekmektedir. 

 

 

Kaynak: Cullen Int. 
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AB 2009 Düzenleyici Çerçevesinin Ulusal Mevzuata Uyarlanması 

Avrupa Komisyonu, AB 2009 Düzenleyici Çerçevesinin halen ulusal mevzuata tam 

olarak uyarlamayan Fransa ve diğer 15 üye ülkeye gerekçeli görüşünü göndermiş ve 

son tarih 25 Mayıs 2011 olarak belirlenmiştir. Fransa‟nın yükümlüklerini yerine getirmek 

için 2 aylık bir süresi bulunmakta olup yerine getirmediği takdirde Komisyon konuyu AB 

Adalet Divanına taşıma yetkisine sahiptir.  

 

Rehber ve Kamu Ankesörlü Telefonlar ile ilgili Evrensel Hizmet Yükümlülükleri 

2012-14 

Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, basılı rehberler ve kamu ankesörlü telefonlarının temini için 

evrensel hizmet sağlayıcılarına çağrıda bulunmuştur. İlgili tarafların başvurularını 17 

Kasım 2011 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. 

 

Aralık 2012 tarihine kadar kamu ankesörlü telefonlarından France Telekom, basılı 

rehberler için ise Aralık 2011 sonuna kadar Pages Jaunes sorumlu durumdadır. Yapılan 

yeni atamalar ise iki yıl süre ile geçerli olacaktır. 

 

Evrensel hizmet bileşenleri ulusal seviyede sağlanabildiği gibi gerekli görülmesi 

durumunda alt coğrafi bölgeler için Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sağlayıcılar 

atanabilmektedir. 

 

Kamu ankesörlü telefonları için seçilen hizmet sağlayıcılarının her belediye için en az bir 

ankesörlü telefon ve 1000 kişiden fazla kişinin yaşadığı yerler için en az iki ankesörlü 

telefon garantisi vermeleri gerekmektedir.  

 
 

 

 

Macaristan Hükümeti MTel’deki Hisselerini %5 Oranında Arttırdı 

Portfolio.hu‟nun bildirdiğine göre, Emeklilik Reformu ve Borç Azaltma Fonu 

(Nyugdijreform es Adossagcsokkento Alap) Magyar Telekom üzerindeki hisselerini 
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artırmıştır. Böylece işletmecinin devlet hisseleri %5 oranında artmış oldu. 7 Kasım 2011 

tarihinde Devlet Borç Yönetimi Ajansı (AKK) tarafından açıklanan rakamlara göre, Fon 

tarafından sahip olunan MTel hisse senedi sayısı 52.987.673 'e ve böylece oy hakkı 

oranı  %5,0816' e yükselmiştir. 

 

Macaristan Genişbant Abone Sayısı Üçüncü Çeyrekte 2 Milyonu Geçti 

Macaristan düzenleyici kurumu NMHH tarafından açıklanan verilere göre, 30 Eylül 2011 

tarihi itibarıyla sabit genişbant abone sayısı DSL, Kablo internet ve FTTx 

bağlantılarındaki artışla 2,027 milyon olmuştur. Anılan tarih itibariyle Kablo internet 

sayısı 802.312 de kalırken (ki bunların 127.903‟ü DOCSIS 3,0 teknolojisini 

kullanmaktadır), DSL bağlantılarının sayısı 797.663 ve FTTx bağlantıların sayısı 

247.307 olarak gerçekleşmiştir. Sabit genişbant internet erişim pazarında MTel %34,7 ile 

birinci sırada yer alırken onu %21,0 ile UPC, %12,1 ile DIGI ve %9,9 ile Invitel 

izlemektedir. 

 

 

HOLLANDA 
 

 
 

 

Hollanda Rekabet Kurumu Mobil Telefon İşletmecileri Hakkında Ortak Fiyat 

Belirleme Kuşkusu Nedeniyle İnceleme Başlatmıştır 

Rekabet Kurumu tarafından mobil telefon işletmecileri hakkında ortak fiyat belirleme ve 

piyasa bilgilerini paylaşmayı içeren olası kartel uygulamaları kuşkusu ile inceleme 

başlatılmıştır. Kurum tarafından hangi işletmecilerin inceleme altında olduğu 

açıklanmamıştır. Ancak KPN, Vodafone ve T-Mobile işletmecileri ayrı ayrı olarak 

yaptıkları basın açıklamalarıyla Rekabet Kurumu görevlilerinin inceleme amacıyla 

kendilerine geldiğini ve konu kapsamında tam bir işbirliği gösterildiğini ifade etmişlerdir. 

Pazar lideri olan KPN‟in açıklamasında Rekabet Kurumu‟ndan gelen görevlilerin özellikle 

şirketin pazarlama satış ve dağıtım kanalları ile mobil telefon paketlerine yönelik 

inceleme yaptıkları belirtilmektedir. 

 

Bu soruşturmadan ayrı olarak 2001 yılında başlatılan bir ortak fiyat belirleme incelemesi 

yakın zamanda sonuçlanmış ve işletmecilerin 2001 yılında kartel uygulaması 
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yaptıklarına karar verilmiştir. Bu kararın sonucunda, KPN‟e 7,93 milyon avro, T-Mobile‟a 

4,6 milyon avro ve Vodafone‟a 3,72 milyon avro idari para cezası verilmiştir. 

 

 

 

 

Ulusal Genişbant Plan Taslağı Yayınlandı 

Mart 2011‟de Polonya Hükümeti, bir ulusal genişbant plan taslağı yayınlanmıştır. 

Hükümet, 2013, 2015 ve 2017‟de atacağı bir dizi ara adımlarla Avrupa Birliği‟nin 2020 

Sayısal Gündem hedeflerine erişmeyi amaçlamaktadır. 

En acil olarak, Polonya'daki tüm hane halkı ve işletmelerin 2013 yılında 2 Mbps‟lik 

hızlara erişebilmesi hedefi belirlenmiştir. Bu da Çek Cumhuriyeti ve Macaristan‟da 

belirlenen hedeflerle aynı doğrultudadır. 

 

Aşağıdaki tablo Polonya hükümetinin taslak planı ile Avrupa Birliği‟nin 2020 Sayısal 

Gündem hedeflerini karşılaştırmaktadır. 

 

Tablo-1: Polonya Ulusal Taslak Planının Avrupa Birliği Sayısal Gündemi ile 
Karşılaştırılması 

 

 2013 2015 2017 2020 

 

 

Sayısal 

Gündem 

 

Tüm Avrupa‟lılar 

için temel 

genişbant (hız 

tanımlanmaz) 

 

 

Hedef konulmaz 

 

 

Hedef konulmaz 

- Tüm Avrupa‟lılar için 30 

Mbps‟ın üzerindeki hızlarda 

“hızlı” genişbant; 

- Tüm Avrupa‟lı hane halkının 

%50‟si kadar aboneliğe 100 

Mbps‟lik hızlarda “ultra hızlı” 

genişbant 
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Polonya Ulusal 

Genişbant 

Taslak Planı 

-  Hane halkı ve 

işletmelerin 

%100‟ü için 

2Mbps 

-  Hane halkı ve 

işletmelerin 

%15‟i için 30 

Mbps 

 

 

- Hane halkı ve 

işletmelerin 

%100‟ü için 

5Mbps 

-  Hane halkı ve 

işletmelerin 

%30‟u için 30 

Mbps 

-  Hane halkı ve 

işletmelerin 

%10‟u için 1000 

Mbps 

-  Hane halkı ve 

işletmelerin 

%100‟ü için 15 

Mbps 

-  Hane halkı ve 

işletmelerin 

%60‟ı için 30 

Mbps 

-  Hane halkı ve 

işletmelerin 

%20‟si için 1000 

Mbps 

-  Hane halkı ve işletmelerin 

%100‟ü için 30 Mbps 

-  Hane halkı ve işletmelerin 

%50‟si için 100 Mbps 

 
Kaynak: Cullen Int. 

 

Komisyon Mobil Sonlandırma Ücretleri Konusunda UKE’nin Çözümlerine Karşı 

Ciddi Kuşkular Beyan Ediyor 

Avrupa Komisyonu, mobil şebekeler üzerinde çağrı sonlandırma pazarında (pazar 

7/2007) etkin piyasa gücüne sahip işletmaciyi (SMP) belirlemek için Polonya Düzenleyici 

Kurumu UKE‟nin önerdiği önlemlere tepki olarak Çerçeve Direktifi‟nin 7. Madde (a) 

bendine göre bir faz II soruşturması başlatmıştır.  

 

a) UKE’nin kararı 

UKE, mobil sonlandırma ücretleri için önerilen fiyat kontrol tedbirleri de dahil olmak 

üzere mobil çağrı sonlandırma pazarı hakkındaki taslak kararını 4 Ekim 2011‟de 

Komisyona bildirmiştir.  

 

UKE; Polkomtel, PTC, PTK ve P4 isimli kurulu dört mobil şebeke operatörüne (MNOs) 1 

Ocak 2013 tarihinden itibaren aşağıdan-yukarıya uzun dönem artan maliyet (BU LRIC) 

modeline göre mobil sonlandırma ücretlerini (MTRs) ayarlamayı ve uygulamayı bir 

zorunluluk olarak empoze etmeyi planlamaktadır.   
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Ancak UKE, her mobil şebeke operatörünün mobil sonlandırma ücretlerin düzenlenmesi 

için bağlayıcı yasal kararlar almayacaktır. Bunun yerine UKE, mobil şebeke 

operatörlerinin karşılıklı ikili arabağlantı anlaşmaları için özel fiyatlar uygulanmasını 

serbest bırakarak kendi internet sitesinde bağlayıcı olmayan tavsiye edilen mobil 

sonlandırma ücret seviyelerini yayınlamayı planlamaktadır.  

 

UKE, herhangi bir arabağlantı anlaşmazlığını çözmek için ticari müzakerelerin 

sonlandırılmasında öngörülen 90 günlük yasal süreden sonra müdahale önermektedir. 

UKE, önerilen uyuşmazlık çözüm kararları konusunda ulusal ve AB düzeyinde istişareyi 

de taahhüt etmiştir.  

 

Daha önceki yıllarda, UKE‟nin mobil sonlandırma ücretlerinin düzenlenmesi konusundaki 

yaklaşımı büyük ölçüde benzer bir ikili arabağlantı anlaşmazlığını çözümleme sürecine 

dayalı olmuştur. 

 

b) Komisyonun yorumları 

Komisyon, aşağıdaki gerekçelerle UKE‟nin kararı üzerinde ciddi kuşkular açıklamıştır: 

 Tek pazar için engeller: Polonya mobil şebeke işletmecilerince sağlanan mobil 

sonlandırma hizmetine bel bağlayan diğer işletmeciler için sürekli olarak artan 

maliyetler nedeniyle Polonya'da uygulanan mobil sonlandırma ücretlerine ilişkin 

şeffaflık eksikliği olacaktır. Ayrıca, gelecekteki anlaşmazlıkların çözümünde UKE için 

düzenleyici maliyeti ve diğer işletmeciler için müzakere maliyetleri gereksiz yere 

artacaktır. 

 Düzenleyici öngörülebilirliğinde eksiklik: Ulusal Düzenleyici Kurumlar, Çerçeve 

Direktifi‟nin Madde 8 (5) (a)‟sına göre düzenleyici öngörülebilirliğini artırma 

sorumluluğunda olup UKE‟nin kararı özel fiyat kontrollerinin piyasa belirsizliği 

yaratmasına sebep olmaktadır. Komisyon UKE‟nin sabit/mobil sonlandırma ücretleri 

konusundaki tavsiye kararını yeterli şekilde dikkate almadığını da savunmaktadır.   

 Uygunsuz yöntem: Komisyon, yukarıda sözü edilen maliyet odaklı oranlar 

uygulandığında UKE‟nin önerdiği yöntemin mobil sonlandırma ücretlerinin riskini 
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açıklamada yararlı olacağını ve birkaç ay için mobil sonlandırma ücretlerinin tutarsız 

bir temelde uygulanacağı bir durum yaratan riskleri göz önüne almadığını belirtmiştir.  

 Prosedür: Mobil sonlandırma ücretleri konusunda bir arabağlantı anlaşmazlığını 

çözmesi istenildiğinde UKE sadece istişare edeceği için, Komisyon UKE‟nin 

önerilerinin Avrupa müzakere prosedürlerine tabi olan düzenleyici çözümlerinin 6. ve 

7.  Maddelerine göre Çerçeve Direktifi‟nin gereksinimlerini ihlal edeceğini 

düşünmektedir. (Örnek olarak, Polonya mobil şebeke işletmecileri mobil sonlandırma 

ücretleri konusunda bir ticari anlaşmaya vardıklarında, UKE bu düzenleyici çözümü 

hakkında karışmayacak ve müzakere etmeyecektir.)  

 Temyiz: Diğer işletmecilerin yüksek mobil sonlandırma ücretlerine karşı etkili bir itiraz 

hakkı olmayacaktır. 

 

Komisyon çözümler konusundaki yeni yetkilerini ilk kez açıklamıştır. 

 

1800 MHz Bandındaki Spektrum Tahsisi Yeniden Onaylandı 

UKE, 2007 yılı sonunda karşılaştırmalı bir seçim prosedürü ile (güzellik yarışması) resmi 

bir şekilde CenterNet ve Mobyland‟a verilen 1800 MHz spektrumunun tahsisini yeniden 

onaylamıştır.   

 

Polonya Yüksek İdare Mahkemesinin tahsis prosedürünün geçersiz olduğuna karar 

vermesinden sonra, UKE 2011 yılı Haziran ayında yapılan tahsisleri iptal etmişti. 

 

İki mobil şebeke işletmecisinden her biri 1800 MHz bandında teknoloji-nötr olarak verilen 

spektrumun 2x9.8 MHz‟ini kazanmışlardır.  

 

CenterNet, Mobyland ve Aero2‟den oluşan bir konsorsiyum, 2010 yılının Eylül ayında 

1800 MHz bandında LTE servisini başlattı. LTE servisinin ülke içindeki yayılması şu 

anda planlandığı gibi sürmektedir. 

  

CenterNet, Mobyland ve Aero 2‟nin hissedarı olduğu NFI Midas firması şirketin 

hissesinin %66‟sına sahip olan yönetim kurulu başkanı Zygmunt Solorz-Zak tarafından 
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kontrol edilmektedir. Bay Solorz-Zak, aynı zamanda TV Polsat ve Cyfrowy Polsat ile yeni 

satın alınan Polkomtel‟in de sahibidir. Sonuç olarak, onun şirketleri şimdi LTE servisini 

dağıtmak için kullanılabilen 1800 MHz spektrumunun 2x31.6 MHz‟ini (Polonya‟da 1800 

MHz spektrumunun üçte ikisi) kontrol etmektedir.  

 

Polkomtel’in Satışı Onaylandı 

Polonya Rekabet Kurumu UOKiK, cep telefonu operatörü Polkomtel‟in Spartan Capital 

Holding  tarafından satın alınması işlemini onaylamıştır. 

  

Bu holding en büyük Polonya ticari TV kanalı TV Polsat‟ın ve şu anda Polkomtel 

şebekesi üzerindeki bir mobil sanal şebeke operatörü olan (MVNO) uydu ödemeli TV 

platformu Cyfrowy Polsat‟ın sahibi olan Zygmunt Solorz-Zak‟a aittir.  

 

Üstelik, Bay Solorz-Zak üç küçük Polonya mobil şebeke operatörü CenterNet, Mobyland 

ve Aero2‟nin hissedarı olduğu  holding‟teki hisselerin % 66‟sını kontrol etmektedir.  

  

Polkomtel‟in devralınmasından sonra Bay Solorz-Zak Polonya mobil spektrumunun 

yarısını ve mobil abonelerin yaklaşık üçte birini kontrol etmektedir. 

 

Aşağıdaki grafik mevcut spektrum paylarını göstermektedir (eşli spektrum çift 

sayılmaktadır). 

 
Şekil: Polonya Mobil İşletmecilerinin Mevcut Spektrum Payları  
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Bay Zygmunt Solorz-Zak Polkomtel‟i satın alma amacının ülke çapında yeni nesil mobil 

şebekesinin yayılması olduğunu resmi olarak ilan etmiştir. Mobil şebeke işletmelerinden 

üçü halihazırda 1800 MHz spektrumunu kullanan bir LTE şebekesinin dağıtımında 

işbirliği yapmaktadır. 

  

2,6 GHz eşli spektrumunun arta kalanı, 2,0 GHz spektrumu ve sayısal pay (800 MHz) 

spektrumunun uzun süredir beklenilen birleşik ihalesi  şimdi her zamankinden daha 

önemli ve Polonya‟nın diğer üç mobil operatörü için acil hale gelmiştir.  

 

Askeriyenin 800 MHz spektrumundaki tahsisli frekanslarını boşaltmaması ve Ukrayna ve 

Beyaz Rusya ile çözümsüz kalan enterferans konuları nedeniyle (Eylül‟de Rusya ile bir 

anlaşmaya varılmıştır) ihale bir yıldan fazla süre ertelenmiştir. 2,6 GHz spektrumu için 

ihale süreci 2008 yılı sonundan beri sürmektedir.  

 

Polkomtel‟in devri için onay verilmesi sürecinde, UOKiK 1800 MHz bandındaki 

spektrumun artakalan 2x25 MHz‟inin ihale edilmesinin yanısıra mümkün olan en kısa 

sürede birleşik spektrum ihalesine başlamasını UKE‟ye  israrla tavsiye etmiştir.  

  

Polkomtel‟in devrinin bir sonucu olarak oluşan yeni rekabet baskısı karşısında, France 

Telecom (Orange) ve T-Mobile (Telekom Deutschland) Polonya'daki mevcut şebeke 

paylaşımı anlaşmasının ötesine geçmeye ve Birleşik Krallık'ta yaptıkları gibi 

Polonya‟daki operasyonlarını birleştirmeye karar vermeyi düşünmektedir. 

 

Eğer bunu yaparlarsa, Polonya mobil pazarı etkin olarak yedi işletmeciden üç 

işletmeciye düşecektir.  

 

Mevcut mobil abonelerinin %1'inden daha az aboneye sahip olan dört küçük mobil 

şebeke operatörü birleştiği için, bu gerçekte dört işletmeciden üç işletmeciye doğru bir 

birleşmeye tekabül etmektedir. 
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DANİMARKA 
 

 
 

 

 

Stofa Canal Digital’in Bir Bölümünü Satın Alma Sürecini Tamamladı 

Danimarka kablo operatörü Stofa Norveç telekom grubu Telenor‟a ait olan Canal 

Digital‟in bir bölümünü yaklaşık 51 milyon DKK‟ya  (9,4 milyon USD) satın alma sürecini 

tamamladığını duyurmuştur. Anlaşmaya göre, Stofa Canal Digital‟in 31 yerel şebekeye 

televizyon, internet ve telefon hizmetleri sağlayan birimini satın almıştır. Hep beraber, bu 

yerel ağlar yaklaşık olarak 20.000 TV abonesine, 20.000 internet müşterisine ve 6.300 

VoIP (voice-over IP-İnternet üzerinden ses iletimi) abonesine sahiptir. Stofa‟nın Yönetim 

kurulu Başkanı Klaus Hoeg-Hagensen konuyla ilgili açıklamasında Stofa‟yı hem daha 

büyük hem de daha güçlü yapma konusunda çok ciddi olduklarını, bu yüzden bu 

anlaşmayı tamamlayabilmekten kesinlikle çok mutluluk duyduklarını ve Canal Digital 

Denmark‟ın Danimarka konut piyasasına bireysel kanallar satan anten işinde hakim 

olmayı sürdüreceğini söylemiştir.  

 

Stofa, 1995 yılında TeliaSonera grup tarafından satın alınmıştır. Temmuz 2010 yılında, 

İsveç firması onun kablo şirketi Danish Cableco‟yu özel sermaye şirketi Ratos‟a  nakit ve 

borç bazında 1,1 milyar DKK‟ya satmıştır. Stofa Danimarka‟daki 2,5 milyon meskenden 

kendi geniş bantını,  televizyon ve sabit telefon sunumlarını 350.000‟ine ulaştırabildiği 

yaklaşık olarak 600.000 meskene erişim sağlayabilen 2.100 km uzunluğunda fiber optik 

kablo omurgasına sahiptir.  

 

TDC Karının Arttığını ve Yılsonu Hedefini Yakalayacağını Bildirdi 

Danimarkalı telekom operatörü TDC, 2011 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı 

dönemine göre gelirlerinin %0.3‟lük artışın akabinde 19.619 milyar DKK‟ya ve faiz, vergi, 

yıpranma payı ve amortisman öncesi karının (FAVÖK) %1,5‟lik bir artışla 8.166 milyar 

DKK (1,5 milyar USD)‟ya ulaştığını bildirmiştir. Cirodaki artış ağırlıklı olarak şirketin 

yurtiçi TV işi ile TDC İskandinav Ülkelerindeki büyümeden ve terminal ekipmanlarının 

(öncelikle akıllı telefonların) satışındaki gelişmeden sağlanmıştır. Bu arada devam eden 

operasyonlardan elde edilen kar özel unsurlar hariç 2010 yılının ilk dokuz ayındaki 1.896 

milyar DKK‟lık kar ile karşılaştırıldığında %38,6‟lik bir artışla 2.628 milyar DKK‟ya 



SAD Gelişmeler Bülteni Kasım 2011 27/41 

ulaşmıştır. Yatırım harcamaları ilk dokuz ayda 2.396 milyar DKK‟ya ulaşmıştır. TDC 

2011 yılının dördüncü çeyreğindeki beklentilerin eklenmesiyle, şirketin gelirlerinin %0-1 

ve FAVÖK‟ün %2 civarında artacağının öngörüldüğü yılsonu hedefini sürdürdüğünü 

söylemiştir.  

 

TDC; Mobil genişbant müşterilerinin sayısının 2010 yılının üçüncü çeyreğinin sonundaki 

245.000‟den 12 ay sonra %25‟lik artışla 305.000‟e sıçramasını örnek göstererek Pay-TV 

segmenti içindeki keskin büyümeye işaret etmiş ve aynı zamanda 30 Eylül 2011 tarihi 

itibariyle yurtiçi mobil abone sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre %9‟luk artışla 

3.094.000‟e ulaştığını bildirmiştir.  19 Eylül'de şirket düşük maliyetli mobil operatör 

Onfone‟nin abonelerinin kendi fatura ve şebeke platformlarına taşınmasını başarıyla 

tamamlamıştır. 30 Eylül 2011‟de Onfone‟nin 213.000 cep telefonu abonesi 

bulunmaktaydı. TDC tarafından 2011 yılının ikinci çeyreğinde satın alınan şirketin  2011 

yılının dördüncü çeyreğinde ve sonrasında  kazançlar üzerinde olumlu bir etkisi olması 

beklenmektedir. Yurtiçi sabit hat internet müşterileri 2011 yılının üçüncü çeyreği 

sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %2‟lik azalmayla 1,696 milyona düşmüştür. 

 

Mobil Sonlandırma Ücretleri 1 Mart 2012 Tarihinden İtibaren Düşecek 

Danimarka Ulusal Bilgi Teknolojileri ve Telekom Kurumu, Telestyrelsen, ülkenin dört 

mobil şebeke operatörü olan TDC, Telia Denmark, Telenor Denmark ve Hi3G Access 

Denmark arasındaki mobil sonlandırma ücretlerinin  1 Mart 2012 tarihinden itibaren 

düşürüleceğini duyurmuştur.  Telestyrelsen metin mesajlaşma oranı SMS başına 0,16 

DKK‟dan 0,12 DKK‟ya düşerken, sesli çağrılar için mobil sonlandırma oranının ise 

dakika başına 0,33 DKK‟lık  (0.061USD) mevcut orandan 0,22 DKK‟ya düşeceğini 

doğrulamıştır.  Düzenleyici Kurum, ülkenin dört şebeke operatörü gibi mobil sanal 

şebeke operatörü (MVNO) Lycamobile için de aynı mobil sonlandırma ücretlerini 

dayatmak isteyen bir karar taslağı sunmuştur. Lycamobile, Temmuz 2010 yılında 

TDC‟nin şebekesi üzerinden mobil hizmetlerini başlatmıştır. 

 

Telia 100. Danimarka şehrine LTE hizmetini getiriyor 

İsveç telekom grubu TeliaSonera‟nın iştiraki olan Telia Denmark Naestved şehrine 4G 

mobil genişbant hizmetinin sunulmaya başlanmasının akabinde, LTE (Long Term 
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Evolution) şebekesinin şu anda yüz şehri kapsadığını duyurmuştur. Genel olarak, 

maksimum 80 Mbps‟a kadar indirme hızı sağlayabilen Telia‟nın LTE ağı, şu anda 

Danimarka nüfusunun yaklaşık %60'ını kapsamaktadır. TeliaSonera, Danimarka'nın ilk 

ticari LTE hizmetini Aralık 2010 yılında Kopenhag, Aarhus, Odense ve Aalborg 

şehirlerinde başlattığında şirketin 2011 yılı sonu itibarıyla nüfusun %75'ini kapsamayı 

ümit ettiğini açıklamıştı. LTE hizmeti, aylık 399 DKK (70.9 USD)‟dan 

fiyatlandırılmaktadır. 

 

 

   

                                   ROMANYA 

 
 
A. Sabit Toptan Piyasa 

1. Sabit çağrı sonlandırmada taslak karar: EPG’ne  sahip işletmeci sayısı arttırıldı  

Romanya düzenleyici kurumu ANCOM, 1 Kasım 2011 tarihinde toptan seviyede sabit 

çağrı sonlandırma piyasasına ilişkin ikinci tur pazar analizlerini tamamlamıştır. 4 

Ağustos-16 Eylül 2011 tarihinde yayımlanan kamuoyu görüşlerinin alınmasına ilişkin 

dokümanda yer alan bilgilerle karşılaştırıldığında çağrı sonlandırma ücretlerinde ve diğer 

yükümlülüklerde bir değişiklik görünmemektedir. ANCOM, yerleşik işletmeci 

Romtelecom ile 52 adet alternatif şebeke işletmecisini etkin piyasa gücüne sahip 

işletmeci olarak belirlemeyi düşünmektedir. Başlangıçta ANCOM, 49 adet alternatif 

işletmeciyi düzenlemeyi düşünmüş ancak kamuoyu görüşlerini aldıktan sonra üç 

işletmeci daha listeye eklenmiştir. EPG olarak belirlenen işletmecilere erişim, ayrım 

gözetmeme, şeffaflık ve tarife kontrolü yükümlülükleri getirilmektedir. Tarife kontrolü 

düzenlemesi kademeli düşüşü öngören simetrik çağrı sonlandırma ücretlerini 

içermektedir. Temmuz 2012‟de çağrı sonlandırma ücretlerinin 0,67 avro/dakikaya 

düşürülmesi planlanmaktadır. Önerilen ücretler hâlihazırda aşağıdan yukarı saf LRIC 

modelini uygulayan üye ülkeler kıyaslanarak belirlenmiştir. ANCOM, kendi modelini 2012 

sonuna kadar tamamlamayı ve 2014 yılında aşağıdan yukarı LRIC modeli ile fiyat 

seviyelerini belirlemeyi planlamaktadır.  
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B. Mobil Toptan Piyasa  

1. ANCOM mobil çağrı sonlandırma ücretleri için kademeli olarak daha düşük ücretler 

önermektedir 

 ANCOM, toptan seviyede mobil çağrı sonlandırma piyasasına ilişkin ikinci tur analizleri 

kapsamında taslak kararını vermiştir. Ağustos-Eylül 2011 aylarında yayımlanan 

kamuoyu görüşlerinin alınmasına yönelik dokümandaki bilgilerle kıyaslandığında daha 

düşük mobil çağrı sonlandırma ücretleri önermektedir.  

 

Altı işletmecinin tamamı için mobil çağrı sonlandırma ücretleri 1 Ocak 2012‟den geçerli 

olmak üzere 4.05 avro/dakika olacaktır. 1 Eylül 2012‟den itibaren ise 3.07 avro/dakika 

ücretler geçerli olmaya başlayacaktır. Daha önce Temmuz 2012‟de uygulamaya 

geçmesi önerilen ikinci kademeye Eylül 2012‟de geçilecektir. Aşağıdaki şekilde 

Romanya‟da mobil çağrı sonlandırma ücretlerinin kademeli düşüşüne yer verilmektedir.  

 

Şekil: Romanya‟da Yeni Önerilen Mobil Çağrı Sonlandırma Ücretleri 

 

 

Kaynak: Cullen Int. 

 

Önerilen ücretler hâlihazırda aşağıdan yukarı saf LRIC modelini uygulayan üye ülkeler 

kıyaslanarak belirlenmiştir. ANCOM kendi modelini 2012 sonuna kadar tamamlamayı ve 

2014 yılında aşağıdan yukarı LRIC modeli ile fiyat seviyelerini belirlemeyi 

planlamaktadır.  
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C. Numaralandırma  

1. Numara taşınabilirliği üç yıldır uygulanmakta, ancak numara taşıma süresi hala dokuz 

gün sürmekte 

ANCOM, Ekim 2008‟de Romanya‟da numara taşınabilirliği uygulamasına geçilmesinden 

beri konuya ilişkin verileri yayımlamaktadır. Toplam taşınan numara sayısı 600.000‟i 

geçmiş olup, bu sayı toplam mobil numaraların %67‟sine tekabül etmektedir. Üç yılda 

taşınan numaraların %74‟ü faturalı, %26‟sı ön ödemeli hatlardan oluşmaktadır.  2011 

yılının ilk 10 ayı için sabit numaralarda taşıma ortalama 9,33 gün mobil numaralarda 

taşıma ortalama 9,23 gün sürmüştür.  

D. Radyo Spektrum 

1. 2011 için spektrum izleme ücretleri alınmayacak  

ANCOM, 15 Eylül 2011 tarihinde aldığı kararda 2011 yılı için spektrum izleme 

ücretlerinin alınmayacağına kadar vermiştir. Bu spektrum izleme ücretlerinin alınmadığı 

ikinci yıldır. Kararın gerekçesi olarak telekom sektöründeki gelirlerde 2010 yılında 

görülen küçük düşüş gösterilmiştir. Romanya elektronik haberleşme sektörü 2009 yılına 

göre %6,6 oranında düşüşle 3.63 milyar avro büyüklüğe inmiştir.  

 

Sabit telefon hizmetlerinden elde edilen gelirler %14,3, mobil hizmetlerden elde edilen 

gelirler %10,7 ve internet erişiminden sağlanan gelirler %5,6 oranında düşmüştür.  

 

E. Diğer  

1. Taslak elektronik haberleşme kanunun meclisten çekildi- Bakanlık acil durum 

yönetmeliğini uygulamaya koymayı planlıyor  

Romanya Meclisinden BİT komitesi, AB 2009 elektronik haberleşme çerçevesine geçiş 

yapan taslak kanunu meclisten geri çekmiştir. Geri çekişin sebebi Senato ile temsilciler 

meclisi arasındaki kanunu uygulayacak yetkili merci konusundaki prosedürel 

tartışmalardan kaynaklanmıştır.   

 

Bunun üzerine Haberleşme ve Bilgi Toplumu Bakanlığı taslak bir Acil Durum Yönetmeliği 

yayınlamıştır. Yönetmelik meclisten çekilen taslak Kanunla hemen hemen aynı ifadeleri 

içermektedir. Yönetmelik, ANCOM‟un internet sitesinde görüşe açılmış, görüş alma 

sürecinin ne zaman biteceği belirtilmemiştir. Hükümet tarafından kabul edildikten sonra 
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yönetmelik uygulamaya geçecektir. Meclis tarafından ancak uygulamaya geçtikten sonra 

tartışılabilecektir. Hükümet tarafından kanunun yönetmelik olarak kabul edilmesine 

gerekçe olarak Avrupa Komisyonu‟nun 19 Temmuz 2011‟de Romanya‟ya ve diğer 

ülkelere karşı AB 2009 düzenleyici çerçevesini geç uygulamaya yönelik açtığı inceleme 

gösterilmiştir.  Yeni düzenleyici çerçeveye 25 Mayıs 2011 tarihine kadar geçilmesi 

gerekiyordu.  

 

 

FİNLANDİYA 
 

 
 

 

Elisa LTE Altyapısını Yıl Sonuna Kadar 100 Şehre Genişletecek 

Finlandiya işletmecisi Elisa, bu yılın sonuna kadar LTE altyapısının 100 şehri 

kapsayacağını açıklamıştır. Kapsama alanı, hız ve cihaz sayısındaki artışın 2012 yılında 

da devam edeceği bildirilmektedir. İşletmeci halihazırda LTE bağlantılarını Huawei 

tarafından sağlanan veri adaptörleri üzerinden gerçekleştirmektedir. Ancak 2012 

yılından sonra 4. Nesil uyumlu tablet PC ve akıllı telefonlarında kullanılmaya 

başlanabileceği beklenmektedir. Telegeography‟ye göre, Elisa ilk LTE altyapısını 

HSPA+ servislerini hizmete vermesinden yaklaşık bir yıl sonra Aralık 2010‟da kurmaya 

başlamıştır. 

 

 

YUNANiSTAN 
 

 
 

 

Vodafone ve Wind Hellas Birleşme Görüşmeleri 

İngiltere kaynaklı Vodafone, Yunanistan ve özel sermayeye ait yerel rakibi Wind Hellas 

arasında ilk olarak Ağustos ayında başlayan potansiyel bir birleşme için müzakerelere 

devam edildiği açıklanmıştır. Vodafone Grubu CEO'su Vittorio Colao tarafından yapılan 

açıklamada; her iki tarafında tüm pay sahiplerine ve ülke ekonomisine yarar sağlayacak 

bir anlaşmaya ulaşmak için çalıştıkları ifade edilmiştir. Wind Hellas; Yunanistan‟ın üç 

mobil şebeke işletmeci arasında en küçük işletmeci olmasına rağmen Vodafone 

Yunanistan‟ın azınlık hissesine ve stratejik ortaklığa sahip olduğu Hellas Online 

sabit/genişbant segmentinde iyi kurulmuş sabit ses ve genişbant işlemlerine sahiptir. 
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Wind Hellas ile birleşme sonucunda mobil sektöründe %50 üzerinde abone ile pazar 

lideri durumdaki Cosmote firmasından daha fazla aboneye sahip bir firmanın doğuşu söz 

konusu olduğundan, birleşme öncesinde yerel düzenleyici ve rekabet kurumlarının 

yanısıra Avrupa Birliğinden de onay gerektiği açıklanmıştır. 

 

900 MHz/1800 MHz İhalesi Tamamlandı 

Yunanistan Telekomünikasyon ve Posta Düzenleyici Kurumu EETT tarafından 900 MHz 

ve 1800 MHz spektrum bantlarında yapılan ihalenin; ülkenin üç yerleşik mobil işletmeci 

Cosmote, Vodafone ve Wind Hellas‟ın katılımıyla ve hükümetin ağır borçlara karşılık 

yükselen beklentisinden (360 milyon avro) fazla şekilde, toplam 380.5 milyon avro 

(521.5 milyon dolar) ödenerek tamamlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, 900 

MHz ve 1800 MHz bandında  mevcut GSM tahsisleri de dahil olmak üzere, teknoloji 

tarafsız ve 15 yıllık olarak; 900 MHz‟de 2×2.5 MHz 14 blok ve 1800 MHz‟de 2×5 MHz 

dört blok olarak ihale gerçekleşmiştir. Ayrıca 900 MHz spektrumunda her işletmeci için 

önceden tahsis edilen frekansların toplam 181.7 milyon avroya ve diğer blokların ise dört 

tur açık arttırmayla 198.8 milyon avroya satıldığı belirtilerek, yerleşik sabit hat işletmeci 

OTE‟nin sahip olduğu mobil pazar lideri Cosmote‟un 118.8 milyon avroya 900 MHz‟de 

dört  blok (2×10 MHz) ve 1800 MHz‟de iki blok (2×10 MHz), Vodafone Yunanistan‟ın 

168.5 milyon avroya 900 MHz‟de altı blok (2×15 MHz) ve 1800 MHz‟de iki blok (2×10 

MHz) ve en küçük işletmeci Wind Hellas‟ın ise 93.2 milyon avroya 900 MHz‟de dört blok 

(2×10 MHz) kazandığı açıklanmıştır. 

 

 

BELÇİKA 
 

 
 

 

Yüksek Hız Genişbantta Telenet Önde 

Belçika genişbant pazarının yaklaşık %80'ini oluşturan Belgacom ve Telenet, 2011 yılı 

üçüncü çeyreğe yönelik sonuçlarını açıklamıştır. 

 

Telenet, sabit ses ve sabit geniş bant pazarlarında daha iyi performans göstermeye 

devam ederken giderek artan Ödemeli-TV pazar payında da güçlü bir ilerleme 

kaydetmiştir.  
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Belgacom, %70‟in altında sabit ses pazarını ve %40'ın üzerinde genişbant aboneliklerini 

oluşturan bir yerleşik işletmecidir. 2011 yılının üçüncü çeyreğinde Belgacom, ödemeli-

TV aboneliği ile büyüme göstermiştir. Bu da bir önceki yıla göre 920.000 den 1.088‟e 

%18,3‟lük oranında yükselmedir. Son bir kaç yıldır Belgacom, ödemeli TV 

aboneliklerinde devamlı bir büyüme elde etmiştir. BMI, bu büyümenin sabit ses çapraz 

satışa ve genişbant tüketici hacmine dair gücünün yanı sıra altyapıdaki yatırım ve 

Belçika futbol ligi yayın hakları gibi özellikler tarafından güçlendiğine inanmaktadır.  

 

Ödemeli TV büyüme oranının, muhtemel olarak Temmuz 2011‟deki Belçika fotbol ligi 

nedeniyle ilk üç hafta sonu maçlarına ilişkin olarak en yüksek fiyatı veren işletmecinin 

ardından düşeceğine inanılmıştır. Belgacom, Telenet‟in ihaleyi kazanması ve VOO ile 

ortaklığı sonrasında kablo işletmecileri Telenet ve VOO karşısında avantajsız duruma 

düşmüştür. Belgacom sınırlanan abone kaybını ileri sürerken BMI, orta vadede daha 

düşük bir oranda abone edinimi bakımından olumsuz yansımanın hissedileceğini 

düşünmüştür.  Ancak Belgacom TV, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde %18, 8‟lik  kablolu 

gelir sağlayan  iş gücü sayesinde gelişmiştir. Onun işletmeci performansına önemli bir 

katkı sağlamaya devam edeceği düşünülmektedir. 

 

Yüksek Hızdaki Zayıflık 

Belgacom Genişbant Abonelikleri („000) ve ARPU (EUR) 

 

Kaynak: Belgacom 
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Bu arada, Belgacom‟un genişbant bölümü hayal kırıklığı yaratan bir performans 

kaydetmiştir. Artan abone sayısına rağmen sabit sesteki abone sayısındaki kayıplarla 

kıyaslandığında Belgacom‟un azalan müşterisi ve genişbant gelirleri diğer Avrupa 

pazarlarındaki eğilimlere göre zıtlık göstermektedir. 2011 yılının üçüncü çeyreğinde 

müşterek tüketici ve kurumsal veri gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,2 

oranında düşmüştür. Özellikle tüketici genişbant ARPU‟su bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla %5 oranında azalışla 26.7 avroya düşmüştür. 

 

Belgacom, 50Mbps‟in üstündeki hızları sunan EuroDOCSIS 3.0 standartını düzenleyen 

kablo işletmecilerin karşısında teknolojik rekabetin dezavantajının bir sonucu olarak 

kötüye gitmeye devam etmektedir. Telenet 2011 yılının ilk dokuz ayında, genişbant net 

katkıların %41‟i 50Mbps veya daha fazla hızlarda olduğunu bildirmiştir. Belgacom, 

tümleşik hizmetlerin bir parçası olarak yüksek hızda internet koşuluna uyamamaktadır 

ve   genişbant aboneliklerinde Telenet‟in %7,1‟lik yıllık bazdaki artışının gerisinde 

bulunmaktadır. 

 

Belgacom, Eylül 2011‟de Alcatel-Lucent ile bir ortak geliştirme programı imzalamıştır. 

2013 yılının sonuna kadar VDSL2 ile %85 kapsama sahip 2014 yılına kadar 50 Mbps‟ye 

yükselen ağını muhafaza edecektir. VDSL2 piyasaya sunulmasından dolayı (ki 100 

Mbps hızların sunumu) Telenet‟in teknolojik rekabet avantajı sarsılacaktır.Bu, Kablo 

işletmecilerinin ağ kalitesiyle uyumlu hale gelinceye kadar Belgacom‟un bakış açısını  

geliştirecektir. BMI, genişbant ve yakınsama hizmetlerinde pazar payını korumak için 

fiyatların düşürülmek zorunda olduğunu düşünmektedir. 

 

  

 

İRLANDA 
 

 
 

 

Spektrum Yönetimi Stratejisi     

İrlanda düzenleyici kurumu Comreg, 2011-2013 yılları arasında izleyeceği telsiz 

spektrum yönetimi stratejisini açıklamıştır. Önümüzdeki dönemde frekans planlaması 

üzerinde bazı değişikliklerin olacağı ve stratejinin belirlenmesindeki amacın İrlanda‟nın 
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telsiz frekanslarının kullanımından ekonomik, sosyal ve stratejik olarak maksimum 

faydayı sağlamasını temin etmek olduğu belirtilmektedir. 

 

Frekans spektrumunun İrlanda ekonomisine önemli bir katkı sağladığı görülmektedir. 

Diğer sektörlerdeki gelişmeleri desteklemesiyle ilgili çarpan etkisi dışında, telsiz frekans 

ücretleri ile her yıl GSYİH‟ya yaklaşık % 2,3 oranında doğrudan katkı sağlamaktadır. 

Spektrum gelirlerinin son yıllardaki değişimi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

 

Şekil: Telsiz Spektrumunun İrlanda GSYİH‟sına Katkısı 2005-2009 

 

 

Kaynak: Comreg, 2011 

 

Spektrum stratejisinin oluşturulması esnasında dikkate alınan son gelişmeler aşağıda 

sıralanmaktadır: 

 Avrupa ortak düzenleme çerçevesinin gözden geçirilmiş olması ve bu çerçevenin 

İrlanda mevzuatına aktarılmasının sağlanması,  

 Avrupa genelinde çoğunlukla bir ihale yöntemi kullanılarak, bazı bantların tahsis 

edilmiş olması, 

İrlanda Toplam GSYİH  

(milyon avro) 

Telsizin GSYİH’ya katkısı  

(milyon avro) 
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 Üreticilerin duyuruları ve yayımlanan yeni standartlar ile şekillenen teknolojik 

gelişmeler. 

 

Stratejinin belirlenmesini etkileyen başlıca faktörler aşağıda özetlenmektedir: 

 Hem sabit hem de mobil cihazlar üzerinden sunulan her yerde bulunan yüksek 

hızlı internet erişimine olan ve hızla artan tüketici talebi, 

 Şebeke tıkanıklığı ve hizmet kalitesinde düşme oluşturacak biçimde artmış telsiz 

haberleşme hizmetleri talebi, 

 Ekonominin mevcut durumu ve sermaye yatırımlarını etkileyen tehditler, 

 Daha verimli spektrum kullanımı vaat eden yeni telsiz teknolojilerin (HSPA+, LTE, 

Bilişsel Radyo, vb.) ortaya çıkması, 

 Avrupa Komisyonu direktif ve kararları doğrultusunda, kıymetli frekans bantlarının 

Avrupa genelinde uyumlaştırılması çalışmalarındaki artış, Comreg‟in gelecekteki 

spektrum yönetimi politikalarında İrlanda‟nın çıkarlarını korumasının önemi. 

 

Buna göre 2011-2013 yılları arasını kapsayan Spektrum Yönetimi Stratejisi döneminde 

telsiz spektrumu ile ilgili aşağıdaki faaliyetlerin öne çıkması beklenmektedir:  

 800 MHz sayısal pay ile 900 MHz ve 1800 MHz bantlarının, tam serbestleşme 

temelinde tahsisi konusundaki danışma sürecinin tamamlanması, 

 UHF bandındaki karasal sayısal televizyon yayıncılığının hızlandırılması ve 2012 

yılında analog televizyon iletiminin durdurulması, 

 Pazar ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde sabit linkler için gerekli frekans tahsisleri 

konusunun ele alınması, 

 3,6 GHz, 10,5 GHz ve 26 GHz frekans bantlarındaki yerel alan sabit telsiz erişim 

(FWALA) hizmetine ilişkin lisans rejiminin gözden geçirilmesi, 

 2,6 GHz bandının gelecekteki kullanımı konusunda, mevcut kullanıcıların 

haklarını dikkate alarak ve diğer girdileri de değerlendirerek gerekli çalışmaların 

yapılması, 

 2,3 GHz bandı konusunda daha farklı teknik ve tahsis seçeneklerini 

değerlendirmek üzere danışma süreci işletilmesi. 
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İSVEÇ 
 

 
 

 

Genişbantın Genişletilmesi için PTS Ortak-Finansman Desteği 

PTS, genişbantın yayılması hususunda ortak-finansman desteği sağlanmasına ilişkin 

Kurum çalışmalarının durumu hakkında yılda iki kez Hükümete rapor hazırlamak üzere 

görevlendirilmiştir. 

 

Konu rapor bu kapsamda ikinci rapor olup, 2011 yılı Ekim ayının ortaları da dahil olmak 

üzere yapılan çalışmaları yansıtmaktadır. PTS ortak-finansmanı, Kırsal Kalkınma 

Programı ve fon kanalıyla genişbantın yayılımı için kamu desteği görmektedir. Raporda 

esas olarak, birinci raporun sunulmasından bu yana son altı ay içinde bir şekilde ortak-

finansman üzerinde etki oluşturan çalışma üzerine odaklanılmaktadır. İlkbahar 2011‟de 

Tarım İdaresi tarafından eylemleri nedeniyle Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 

tahsis edilen ilave fonların ortak-finansman üzerinde olumlu etkisi olmuştur. 

 

2011 yılı Ekim ayının ortalarında, toplam 149 uygulamaya karşı ortak-finansman için 

yaklaşık 88,4 milyon SEK verilmiş bulunmaktadır. Raporda, ilçe ve programı üzerinden 

tahsis edilen fonlar açıklanmaktadır. Toplamda, şimdiye kadar 19 bölge PTS ortak-

finansmanı için başvuruda bulunmuştur. PTS‟ye ayrıca Sami Parlamentosu aracılığıyla 

başvurular yapılmıştır. Rapor ayrıca, proje bitirildiğinde PTS‟nin sonuçları nasıl 

izleyeceği hakkında bilgileri de kapsamaktadır. Bu izleme, PTS‟nin sahip olduğu ortak-

finansman genişbant şebekeleri tarafından kapsanan hane halkı ve işletmeleri sayısını 

içermektedir. Yayılan şebekeler, ayrıca izleme çalışmaları içinde ilgi noktası olmaktadır. 

 

Ortak-finansman için PTS kurallarının gözden geçirilmesini gerektiren rapor ayrıca Eylül 

2011 yılında gerçekleştirilen genişbant destekleme fonlarının bildiriminin bilgisini 

vermektedir. Özetle, genişbantın finansmanı yani genişbant şebekelerine geçiş ve genel 

ekonomik çıkara yönelik bir hizmet olarak genişbantın sağlanması ile iki politika 

konusunun altı çizilmiştir. Buna ilaveten, PTS ortak-finansmanı ile ilgili olan Genişbant 

Konseyi içindeki çalışmalar ve Länssamverkan Bredband organizasyonunun 

faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmektedir. Kısacası, rapor aynı zamanda 2012 yılı için PTS 
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ortak-finansmanını açıklamaktadır. PTS, izleyen yıl için Kırsal Kalkınma Programı ortak-

finansmanı için ek fonlar tahsis edilecektir. 

 

Neredeyse Mobil Müşterilerin Beşte Biri Çağrılarını İnternet Yoluyla Yapmaktadır  

Mobil telefonlardan İnternet, yeni hizmetleri denemeye hazır kullanıcılar için önemli bir 

itici güç olmaktadır. İsveç Posta ve Telekomünikasyon Kurumu (PTS) tarafından 

yayınlanan “İsveçlilerin Telefon ve İnternet Kullanımı” adlı raporda bu görülmektedir. 

 

İnternet telefonu, mobil telefon kullanıcıları tarafından sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 

16 ve 75 yaşları arasındaki cep telefonu kullanıcılarının neredeyse beşte biri İnternet 

üzerinden arama (çağrı) yapmakta ve akıllı mobil telefonları kullanan kişilerin hemen 

hemen yarısı, internet telefonunu denemiş bulunmaktadır. 

 

Geçtiğimiz altı ay içinde mobil telefon aboneliklerinin %45‟inin aboneliklerini "mobil 

telefonla daha fazla İnternette gezinebilmek" için yaptıkları belirtilmiştir. Bunun 

öncesinde, aboneliğe geçiş için mobil telefonun maliyeti düşürmesi en yaygın neden 

olarak verilmiş bulunmaktadır. 

 

Mobil telefonlar, İnternete bağlanma ve mobil İnternet telefonu gibi Internet hizmetlerine 

erişim için bir araç olarak daha önemli hale gelmektedir. PTS Genel Müdürü Göran 

Marby, “mobil telefonlarla İnternette dolaşabilmek için kişilerin önemli miktarda para 

ödemeye hazır olduğu ve son yıllarda görülen hızlı gelişmelerin devam edeceği” 

açıklamasında bulunmuştur.  

 

Birçok Müşteri Sabit Hattan Ayrılma Olasılığını Değerlendirmektedir 

Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 56), sabit telefon olmadan sadece mobil 

telefon kullanmayı düşünebilmektedir. Mobil telefonlarını henüz kullanmaya başlayan 

müşterilerin oranında ayrıca bir artış görülmektedir. Hemen hemen %30 internet abonesi 

ile evde sabit genişbant olmaksızın sadece mobil genişbant kullanılmasının 

düşünebildiği genişbant sektöründe benzer bir eğilim görülebilmektedir. Ayrıca, bu 

ankete katılanların neredeyse yarısı sabit genişbanttan henüz kullanmaya başladığı 

mobil genişbanta geçmiştir.  



SAD Gelişmeler Bülteni Kasım 2011 39/41 

 

AVUSTURYA 
 

 
 

 

3 Austria, Orange Austria İçin Teklif Verme Hazırlığında 

Avusturya'nın en küçük mobil işletmeci 3 Austria‟nın, en yakın rakibi Orange Austria ile 

birleşmek için devralma hazırlıkları yaptığı bildirildi. Bu iki şirketin birlikte, T-Mobile veya 

a1 Mobilkom pazar liderliklerini ele geçirememelerine rağmen, Avusturya'nın hızlı 

büyüyen mobil genişbant pazarındaki önlemleri 2012 yılında sayısal pay spektrum 

ihalesi planlarını bozabilecektir. 

 

Orange Austria‟nın %65‟i özel sermaye grubu Mid Europa Partners‟e ve %35‟i France 

Telecom/Orange‟a aittir. İkisi arasındaki uzun vadeli bir yatırım anlaşmasına göre, 

Orange Austria‟nın ortağını satın almak için bir fırsat doğmuştur. Ancak, Orange‟ın 

amacı, kâr getirmeyen, düşük performans gösteren ve küçük kapasiteli işletmelerden 

çıkmaktır. Bu nedenle büyük ihtimalle, yaklaşık 2,174 milyon aboneye hizmet veren ve 

2011 yılının ikinci çeyreğinde pazarın sadece %17,5‟ini oluşturan, Avusturya‟daki 

hisselerini portföyünden çıkaracaktır. 

 

Orange Austria‟nın önce ortağını satın alıp, sonra üçüncü şahıslara satış yapacağı veya 

basitçe hissesinin %35‟ini yeni yatırımcılara satış yapacağı açık olmamakla birlikte işin 

750 milyon avro ile 1,1 milyar avro arasında olduğu sanılmaktadır. Mid Europa‟nın 385 

milyon avroyu ortağına yardımcı olmak için ödemeye hazır olacağına inanılmamaktadır. 

Orange Austria ve 3 Austria birleşiminin sonucu olarak; her iki şirketin faturalı (postpaid) 

pazar odaklı ve nispeten yüksek kayıtlı olduğu anlaşılan abone başına gelirler (ARPUs) 

ile veri servisi tüketim oranları, iyi bir uyum gösterecektir. 3 Austria ülke çapında bir GSM 

şebekesi sahibi olan Orange Austria'yı satın alarak, yeni nesil mobil geniş bant 

hizmetleri için doğrudan bir kaldıraç vazifesi görecek olan gelişmiş ağ kapsaması keyfini 

sürecektir. 3 Austria‟nın 3G şebeke ağının Avusturya‟nın sadece en büyük şehirlerini 

kapsamasının yanı sıra Orange Austria‟nın GSM/UMTS şebekesi daha geniş kapsama 

alanlarına ulaşmıştır. Birleşmede, bu iki şirket Avusturya mobil pazarının %27,3 

hissesine (2011 yılının ikinci çeyrek verisine göre) sahip olmasına karşın T-Mobile %31 

ve a1 Mobilcom %41,6 hissesine sahip olacaktır. Yinede, bu iki şirketin mobil geniş bant 
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pazarındaki paylarının, ilgi alanlarının yüksek kapasiteli son kullanıcılara odaklı olması 

nedeniyle oldukça yüksek olması beklenilmektedir. 

 
 

Birleşme Abone Seçimini Daralacaktır 
 

Avusturya Mobil Aboneleri 2008-2011 (‟000) 
 

 
 

Kaynak: İşletmeciler, BMI, RTR 
 

Avusturya‟nın 2010 yılı sonunda 1,713 milyon mobil genişbant bağlantısı vardı, bu da 

1,324 bağlantı ile bir önceki yıla oranla %29,4‟lük bir artışa tekabül etmektedir. 2010 

yılında pazarın %46‟sının mobile tekabül ettiği, fakat mobil geniş bandın önemini 

kavrayan Avusturyalı tüketiciler ile bu durumun %50‟yi geçtiği düşünülmektedir. 

 

Bu arada, analog yayıncıların bıraktığı 800 MHz spektrumun ihalesi 2012 yılında 

yapılacak olup düzenleyici otorite RTR ise söz konusu spektrumun mobil genişbant 

hizmetlerinin sağlanması için kullanılacak biçimde gözden geçirmektedir. Eğer bir 

birleşme duyurulur ise RTR; birleşecek iki şirketin elde edeceği fazla spektrumu ve 

gelecek ihalede satılması planlanan spektrumun nasıl fiyatlandıracağını değerlendirerek, 

işlemi geciktirebilecektir. T-Mobile ve a1 Mobilkom, mobil genişbant servisler için artan 

yüksek bant genişliği talebini karşılamak üzere daha fazla spektrum ve ihalede herhangi 

bir gecikme ile hayal kırıklığına uğramamak için RTR‟ye baskı uygulamaktadırlar. Eğer 
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işletmeler birleşirse düzenleyici otoritenin, rekabetçi hizmet paketleri olası kayıpları ve 

değiştirilmiş ürün fiyatlandırma stratejileri üzerine de endişeleri olabilir. Alternatif olarak, 

pazara yeni bir oyuncu sokmak için 800 MHz ihalesi bir fırsat olarak seçilebilir. 


