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Elektronik haberleşme sektörünün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler ekonomisindeki 
önemi sürekli artış göstermektedir. Ekonomide yaşanan krizlere rağmen bu sektörde görülen büyüme 
nedeniyle, ülkelerin gelişmişlik düzeyini artırmada önemli bir araç olarak görülmektedir. Her gün 
yeni bir hizmetin ortaya çıktığı bu sektörde hem teknolojiler hem de işletmeciler arasında sürekli bir 
rekabet yaşanmakta ve bu rekabet ise daha ucuz, daha kaliteli ve daha yenilikçi hizmetleri beraberinde 
getirmektedir. Tüketici faydasının her geçen güç arttığı bu sektörde doğru stratejilerin belirlenmesi ve 
yerinde düzenlemelerin yapılması sektörün geleceği için büyük önem arz etmektedir. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sektörün ülke ekonomisine katkısının farkında olarak, ulusal ve 
uluslar arası düzeyde daha gelişmiş ve daha rekabetçi bir elektronik haberleşme sektörü oluşturma 
yönündeki çalışmalarına devam etmektedir. 2009 yılı içerisinde sektörün üç yıllık stratejisini ortaya 
koyan Stratejik Plan yayımlanmıştır. BTK 2010-2012 Stratejik Planı beş ana hedef üzerinde durmuştur. 
Sözkonusu hedefler  “Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi”, “Etkin rekabet ortamının sağlanması 
ve geliştirilmesi”, “Yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi”, “Bilgi toplumu oluşumunun 
desteklenmesi” ve “Kurumsal yapının güçlendirilmesi”  olarak belirlenmiştir. Bu beş ana hedef 
altında ise alt hedeflere yer verilmiştir. Bu hedeflere ulaşabilmek için yapılması gereken faaliyetlere İş 
Planlarımızda yer verilecektir. Nitekim 2010 yılı İş Planında bu hedeflere ulaşmak üzere 42 adet, 2011 
yılı İş Planında 36 adet ve 2012 İş Planında ise 47 adet faaliyet belirlenmiştir. 

ÖNSÖZ
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Serbestleşme sürecinin başladığı 2004 yılından itibaren gelişme gösteren Türkiye elektronik haberleşme 
sektörü 2011 yılında da gelişmeye devam etmiştir. 2011 yıl sonu itibariyle 333 işletmeci 538 adet 
yetkilendirmeyle faaliyet göstermektedir.   Kasım 2008’de uygulamaya geçen numara taşınabilirliği 
tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmış ve 2011 yılında taşınan numara sayısı 37,5 milyonu geçmiştir. 
2009 yılı içinde uygulamaya geçen 3G hizmetleri tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşmış ve 2011 yılında 
3G abone sayısı 31,4 milyonu geçmiştir. 3G hizmetlerinin uygulamaya geçmesiyle birlikte mobil 
internet hizmetlerinden yararlanan kullanıcı sayısında da hızlı bir artış yaşanmış ve 6,45 milyonun 
üzerinde abone bu hizmetten yararlanmaya başlamıştır. Mobil sektörde görülen gelişmelerin yanı sıra 
genişbant sektöründe de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. ADSL abone sayısında önemli bir gelişme 
olmamakla birlikte, kablo internet ve fiber abone sayısında artışlar yaşanmıştır.  2011 yılı sonu itibariyle 
genişbant abone sayısı 14,1 milyona ulaşmıştır.

BTK, 2010-2012 Stratejik Planına uygun olarak ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri göz önünde 
bulundurarak sektörün daha rekabetçi ve yenilikçi hale gelmesi için çalışmalarına devam edecektir. Bu 
süreç içersinde sektördeki Ar-Ge potansiyelinin artması ve yerli üretimin desteklenmesi için de azami 
gayreti gösterecektir. Tüm vatandaşlara yüksek kalitede, hızlı ve ucuz hizmet sunumu, serbestleşmiş 
bir elektronik haberleşme sektörü ve güçlü bir telekomünikasyon pazarı ve adil rekabet elektronik 
haberleşme sektörümüzün temel prensipleri olmaya devam edecektir. 

Elektronik haberleşme sektörümüzün ülke içerisinde kalkınmasını sağlamanın yanında uluslar arası 
düzeyde de rekabet edebilir bir düzeye getirmek, tüketicilerimizin bu sektörden azami faydayı elde 
etmesini sağlamak, işletmecilerimizi ve üreticilerimizi küresel şirketler haline getirmek en önemli 
amaçlarımızdan bazılarıdır. Bu amaçları gerçekleştirme yolunda yapacağımız düzenleme çalışmalarında 
tüm paydaşlarımızın da değerli katkıları alınmaya devam edilecektir. 

Önemli değişimlerin ve gelişmelerin gözlemlendiği 2011 yılı içindeki faaliyetlerimizi içeren bu Raporu 
bilgilerinize sunuyor ve bundan sonraki yılların Ülkemiz ve sektörümüz için daha da verimli geçmesini 
diliyorum.

Saygılarımla,
Dr. Tayfun ACARER

Kurul Başkanı
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Kalite Yönetim Sistemimiz 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  düzenleyici otorite olarak yapmış olduğu düzenleme, 
yetkilendirme ve denetim faaliyetlerinde çağdaş bir yönetim sistemi ile hizmet verebilmek için bu 
alanda başarısını uluslararası düzeyde kanıtlamış olan Toplam Kalite Yönetimi felsefesini esas almıştır.

BTK, “Kalite Yönetim Sistemi”ni kurmuş ve bunu bağımsız belgelendirme kuruluşu olan Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE)’ne 11.12.2002 tarihinde onaylatmıştır. Böylece BTK,  TSE-ISO-EN 9001: 
2000 KYS belgeli ilk özerk kurum olmuş ve Kalite Yönetim Sistemini; düzenleme, denetleme, izin ile 
yönetim ve destek adlı 4 ana süreçten oluşturmuştur.

Kalite Politikamız 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun  mensubu olmaktan mutluluk duyan ve konusunda kariyer 
sahibi personelimizle hizmet vermek, küreselleşen dünyanın itici gücü iletişim sektörünün bütününü 
içeren düzenleyici işlemleri uluslararası norm ve standartlara uygun olarak yerine getirmek, hizmet 
veren ve hizmet alanların memnuniyet düzeylerini yükseltmek, misyon ve vizyonumuzun farkında 
olarak sorumluluk bilinci içinde hizmetlerimizden faydalanan herkese eşit ve adil davranmak, bilim ve 
teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek, kalite yönetim sisteminin 
şartlarına uyarak sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve en iyi olmaktır.
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BTK Kurul Başkan ve Üyeleri 
Kurumun karar organı bir kurul başkanı ve altı üyeden oluşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’dur. 
Kurul Başkanı, Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Kurul, 
başkanın teklifi üzerine üyelerden birini ikinci başkan olarak seçmektedir. Üyeler, telekomünikasyon 
hizmetlerini, telekomünikasyon sektörünü, telsiz hizmetlerini ve tüketici haklarını temsil etmektedir.

Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz 



16



17



18

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Telekomünikasyon sektörünün temel kanunları olan 406 ve 2813 sayılı Kanunlarda değişiklik yapan 27 
Ocak 2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun ile politika belirleme, düzenleme yapma ve işletmecilik faaliyetleri 
birbirinden ayrıştırılmıştır. Politika belirleme yetkisi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda 
tutulurken düzenleme yapma yetkisi bağımsız bir düzenleyici kurum olarak Telekomünikasyon 
Kurumuna verilmiştir. 2000 yılında kurulan Telekomünikasyon Kurumu, Türkiye’nin ilk sektörel 
düzenleyici kurumudur. Kurum, dünya genelindeki benzerleri arasında kuruluş sırasına göre 102. 
sırayı almıştır. 

Mevzuat dağınıklığının önüne geçilmesi, sektörde rekabetin tesisi, işletmecilerin önündeki 
belirsizliğin azaltılması ve Ar&Ge’ye kaynak aktarılması amacıyla hazırlanan Elektronik Haberleşme 
Kanunu 10.11.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Telekomünikasyon Kurumu’nun adı Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak değiştirilmiştir. 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda BTK’ya verilen görevler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

n Sektörde rekabeti tesis etmek ve korumak. 

n Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların haklarını korumak.

n İşletmeciler arasında uzlaştırma prosedürleri işletmek.

n Sektördeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek.

n Frekans, uydu pozisyonu ve numara planlarını yapmak ve uygulamak.

n Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının strateji ve politikaları çerçevesinde sektörde 
ihtiyaç duyulan aşağıdakilerin de dâhil olduğu düzenlemeleri yapmak ve denetlemek:

	 	 n Yetkilendirme,

	 	 n Tarifeler,

	 	 n Erişim,

	 	 n Numaralandırma,

	 	 n Spektrum yönetimi,

	 	 n Telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi,

	 	 n Spektrumun izlenmesi ve denetimi, 

	 	 n Piyasa gözetimi ve denetimi.

n Elektromanyetik girişimi tespit etmek ve önlemek.

n Araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere belirli bir kaynağı Bakanlığa 
aktarmak.

n Tarifeleri onaylamak ve denetlemek.

n Referans erişim tekliflerini onaylamak.

n Her çeşit sistem ve cihazın, uyumlaştırılmış ulusal standartlarını yayımlatmak ve uygulanmasını 
sağlamak.

n Radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılacak frekansların planlama, tahsis ve tescil 
işlemlerini yürütmek.
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n	 Elektronik haberleşme sektöründe tesis, ölçüm ve bakım-onarım yapacak kuruluşların 
yetkilendirmesini bu konuda görevli kuruluşlarla koordine etmek.

n	 Pazar analizleri yapmak, ilgili pazarı ve ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeci veya 
işletmecileri belirlemek.

n	Uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, kararların uygulanmasını takip etmek.

n	Millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın 
öngördüğü tedbirleri almak.

n	 Evrensel hizmet de dâhil olmak üzere, her türlü hizmet kalitesi ve standartlarını belirlemek, 
denetlemek, denetlettirmek ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek.

10.11.2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu gereğince 08.06.2011 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat Yönetmeliği kapsamında 
Kurumumuzun teşkilat yapısı değişmiş olup Kurum; 4 Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı, 17 Daire 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve 5 Müdürlük ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına bağlı 5 
Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Kurumun Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Samsun 
ve Erzurum’da olmak üzere toplam 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Kurumun organizasyon 
şeması aşağıda verilmektedir.

2011 yılı itibariyle Kurum merkez birimlerinde 562, Bölge Müdürlüklerinde 156 olmak üzere toplam 
718 personel çalışmaktadır. Kurum merkez ve taşra birimlerinde görevli personelin, 68’i yönetici 
ve müşavir, 324’ü meslek personeli (bilişim başuzmanı, bilişim, iletişim, teknik ve idari uzman ile 
uzman yardımcıları) ve 326’sı diğer unvanları taşımaktadır. 2011 yılı içerisinde Bilgi Teknolojileri 

Şekil 1: BTK Organizasyon Şeması
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Kurum personelinin 513’ü erkek, 205’i kadın personeldir.

Şekil 2: Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Şekil 3: Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı

ve İletişim Kurumu kadrolarına 12 adet İdari Uzman Yardımcısı, 23 adet Bilişim Uzman Yardımcısı 
ve 16 adet Teknik Uzman Yardımcısı alımı için sınav yapılmıştır.

Kurum personelinden 15 kişi doktora, 81 kişi yüksek lisans, 505 kişi lisans ve 31 kişi ön lisans düzeyinde 
eğitime sahiptir. 
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1. Elektronik Haberleşme Pazarı 

Türkiye elektronik haberleşme sektörü 1 Ocak 2004 tarihinde yaşanan serbestleşme sürecinden sonra 
hızla gelişme göstermiştir. Serbestleşme sürecinin başlamasıyla sektördeki işletmeci sayısı sürekli bir 
artış eğilimine girmiştir. Türkiye elektronik haberleşme sektöründe 2011 yılı itibariyle 333 işletmeci 
538 adet yetkilendirmeyle faaliyet göstermektedir..

Elektronik haberleşme sektörüne ait gelirlerin gelişimine ve işletmecilerin bu gelirlerden aldığı paylara 
Şekil 4 ve Şekil 5’te yer verilmektedir. 2011 yılı sonu itibariyle elektronik haberleşme sektöründe 
faaliyet gösteren işletmecilerin tahmini net satış gelirleri toplamı 27,62 milyar TL.’ye ulaşmıştır. 
Toplam gelirlerdeki payını sürekli artıran mobil işletmecilerin pazar payı 2011 yılında %56 seviyelerine 
ulaşırken, Türk Telekom’un payı %27’ye kadar gerilemiştir. 

Çizelge 1: Yetkilendirme Sayısı



22

Elektronik haberleşme sektöründe yaşanan gelişmeye paralel olarak, yapılan yatırımlarda da genel 
olarak artış eğilimi görülmektedir. Şekil 6’da sektörde 2004 yılından bu yana gerçekleşen Türk 
Telekom ve mobil işletmecilerin yatırım miktarları yıllar bazında kıyaslamalı olarak verilmiştir. Son 
yıllarda artış trendi içerisinde olan yatırım miktarlarının 2009 yılında 3. Nesil mobil telekomünikasyon 
hizmetleri yetkilendirmesinin yapılmasının ardından mobil işletmecilerin yaptıkları yatırımlar ile 
oldukça yükseldiği görülmektedir. 2009 yılındaki toplam yatırım miktarı bir önceki yıla göre %68 
artarak 7 milyon TL’yi aşmıştır. 2011 yılında ise yatırım miktarı önceki yıla kıyasla yaklaşık %3 
oranında artarak 3,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu yılda Türk Telekom 1,4 milyar TL, 
mobil işletmeciler 2,5 milyar TL düzeyinde yatırım yapmıştır. 

Şekil 4: Net Satış Gelirleri

Şekil 5: İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, 2011

Not: 2011 yılı kesinleşmiş değildir. 
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Şekil 7’de Türkiye elektronik haberleşme pazarında sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu 
toplam trafik miktarına ve dağılımına yıllar itibariyle yer verilmektedir. Şekilde görüleceği üzere; 
2009 yılından itibaren mobil trafik miktarında belirgin bir artış yaşanmıştır.  2010 yılında 125,8 
milyar dakika olan mobil trafik 2011 yılında %17 oranında artarak yaklaşık 147,1 milyar dakikaya 
ulaşmıştır. Toplam trafiğin %13’ünü oluşturan sabit trafik ise önceki yıla kıyasla %8 oranında 
azalarak 21,8 milyar dakikaya düşmüştür.  

Şekil 6: Sabit ve Mobil Sektörde Yatırım

Şekil 7: Toplam Arama Trafik Miktarı
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Şekil 8’de Türkiye telekomünikasyon pazarında sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam 
trafiğin dağılımına yer verilmektedir. Şekilde görüleceği üzere, trafiğin büyük bir kısmını (yaklaşık 
%82) mobilden mobile olarak adlandırılan mobil işletmecilerin şebeke içi trafiği oluşturmaktadır. 
Öte yandan Şekil incelendiğinde 2006 yılından bu yana sabitten sabite giden trafiğin önemli 
ölçüde azaldığı dikkat çekmektedir. 2006 yılında toplam trafiğin %46’sını oluşturan sabitten 
sabite doğru trafik 2011 yılında toplam trafiğin yaklaşık %11’ini oluşturmaktadır. 

1.1. Sabit Pazar

Şekil 9’da 2003’ten itibaren sabit abone sayısı ve penetrasyon oranlarına yer verilmektedir. 
2011 yılı itibariyle sabit abone sayısı yaklaşık 15,2 milyon olurken penetrasyon oranı %20,6 
seviyelerine düşmüştür. Bununla birlikte, Türkiye hanehalkı oranının yaklaşık 3,97 olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaştığını 
söylemek mümkündür.

Şekil 9: Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon

Şekil 8: Trafik Dağılımı (%)
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Şekil 10’da 2006 yılından itibaren sabit telefon trafik miktarının dağılımına yer verilmektedir. Şekil 
incelendiğinde, şebeke içi trafiğin1 toplam içerisindeki payını koruduğu ve yaklaşık %86 olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. Diğer dikkat çeken husus sabitten mobile trafik miktarının toplam 
içerisindeki payının sürekli artmasıdır. 2006 yılında mobile doğru trafik % 5,1’lik paya sahipken 
2011 yılında bu oran %11,8’e yükselmiştir.

Sabit pazarda faaliyet gösteren STH işletmecileri her türlü telekomünikasyon şebekesi ve altyapısı 
üzerinden her türlü teknolojiyi kullanarak kullanıcılara şehir içi, şehirlerarası ve/veya uluslararası 
telefon hizmeti sunmaktadır. 

Şekil 11’de 2011 yılı çeyrekler itibariyle STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un başlattığı şehiriçi 
trafiğe ait payları karşılaştırılmaktadır. 2010 yılı birinci çeyrekte STH işletmecilerinin payı %2,7 iken 
2011 yılı son çeyrekte %7,8’e yükselmiştir. 

Şekil 10:  Sabit Trafik Dağılımı (%)

Şekil 11:  STH – TT Çağrı Başlatma (Şehiriçi) Trafiği Kıyaslaması

Şehir içi ve şehirlerarası trafik
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Şekil 14’te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un yurtdışına doğru çağrı başlatma trafiğine 
ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2007 yılı sonu itibariyle ilgili pazarın %15.7’sine sahip STH 
işletmecilerinin 2011 yılında söz konusu pazardaki payları %30,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Şekil 12’de 2007 yılından 2011 yılına kadar STH işletmecileri ve Türk Telekom’un şehirlerarası 
trafiğe ait payları karşılaştırılmaktadır. 2011 yılında STH işletmecilerinin söz konusu trafikten aldığı 
pay %12,4, Türk Telekom’un payı %87,6 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 13’te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un mobile doğru başlattığı çağrı trafiğine ait 
payları karşılaştırılmaktadır. 2007 yılı sonunda ilgili pazarın %11,9’una sahip STH işletmecilerinin 
2011 yılı sonunda pazar payı %30’a yükselmiştir. 

Şekil13: STH – TT Çağrı Başlatma (Mobile doğru) Trafiği Kıyaslaması

Şekil 12: STH – TT Çağrı Başlatma (Şehirlerarası) Trafiği Kıyaslaması
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Şekil 15’de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un sabit şebekeler tarafından üretilen toplam 
trafik miktarındaki paylarına yer verilmektedir. 2007 yılında söz konusu trafikten %2,65 pay alan 
STH işletmecileri 2011 yılı sonu itibariyle payını %11,34’e yükseltmiştir.

Şekil  14: STH – TT Çağrı Başlatma (Yurtdışına doğru) Trafiği Kıyaslaması

Şekil 15: STH-TT Sabitten Üretilen Toplam Trafikteki Payları

Şekil 16’da STH işletmecilerinin toplam gelirleri Türk Telekom’un toplam telefon hizmetlerine ait 
gelirleri ile kıyaslanmaktadır. Söz konusu gelirlere göre STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un 
pazar payları 2011 yılında sırasıyla %7,9 ve 92,1 olarak gerçekleşmiştir.
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1.2.  İnternet ve Genişbant Verileri

Türkiye’deki internet abonelerinin bağlantı çeşidine göre ve dönemlere göre sayılarına ve bir 
önceki yıla göre toplam internet abone sayısındaki artış yüzdelerine Çizelge 2’de yer verilmektedir. 
2011 yılı sonu itibari ile Türkiye’de yaklaşık 14,1 milyon internet abonesi bulunmaktadır. İnternet 
aboneliğinde 2011 yılında bir önceki yıla göre toplam internet abone sayısında %39 oranında 
artış gerçekleşmiştir.

Şekil 16:   STH-TT Telefon Hizmetleri Gelirlerine Göre Pazar Payları, %

Çizelge 2: İnternet Abone Sayıları
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Dikkat edileceği üzere internet aboneliklerinin büyük bir kısmının ADSL bağlantı çeşidini tercih 
ettiği görülmektedir. Son yıllarda hızlı bir artış trendi yakalayan ADSL abone sayısı yıllar itibariyle 
Şekil 17’de gösterilmektedir. 2011 sonunda yaklaşık 6,8 milyonu bulan ADSL abone sayısı bir 
önceki yıla göre yaklaşık %2 artmıştır. Öte yandan, 2009 yılı Temmuz ayında 3G hizmetlerinin 
yetkilendirilmesinin ardından, mobil genişbant internet kullanıcı sayısı ciddi oranda artmış 2011 
yılı sonu itibariyle yaklaşık 6,45 milyona ulaşmıştır. 

Şekil 18’de Türkiye’deki internet bağlantı çeşidi yüzdeleri AB ortalama internet bağlantı çeşidi 
yüzdeleri ile kıyaslanmaktadır. Türkiye’deki DSL bağlantı yüzdesi %90 iken, bu değer AB ülkelerinde 
%79’dur. AB ülkelerinde %15,3 olan kablo internet bağlantı oranı Türkiye’de %6,1’dir. Fiber’de 
ise AB ortalaması %2 iken Türkiye’de %3,5 seviyesindedir. 

Şekil 17: ADSL Abone Sayısı

*AB verisi Ocak 2010, Türkiye verisi Aralık 2011 sonuçlarıdır.

Şekil 18: Türkiye ve AB Ortalama İnternet Bağlantı Çeşidi Yüzdeleri
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ADSL abonelerinin hızlara göre dağılımı incelendiğinde abonelerin yaklaşık %80’inin 8 MBit/sn hız 
bağlantısına sahip abonelik türünü tercih ettiği görülmektedir. Diğer en çok tercih edilen abonelik 
türü ise %9 ile 1 Mbit/sn hız bağlantısıdır.(Şekil 19).

Şekil 20’de 2006 yılından itibaren Türkiye’deki genişbant abonelerin işletmeci bazında dağılımına 
yer verilmektedir. Serbestleşmenin ardından hizmet sunmaya başlayan alternatif operatörlerin 
2011 yılı sonu itibariyle pazardan %9,1 pay aldıkları görülmektedir. TTnet’in ise 2006 yılında 
%95,9 olan pazar payı 2011 yılında %81’e gerilemiştir. 

Şekil 19: Hızlara Göre ADSL Abonelerinin Dağılımı

Şekil 20: Genişbant Abonelerin İşletmeci Bazında Dağılımı, (%)



31

Şekil 21’de perakende genişbant hizmetlerinde AB ülkelerinde yerleşik işletmecilerin paylarına yer 
verilmektedir. AB ülkelerinde genişbant hizmetlerinde yerleşik işletmecilerin payı ortalamada %44 
iken Türkiye’de %81 seviyelerindedir. 

Şekil 22’de AB ülkeleri ve Türkiye’de nüfusa göre sabit ve mobil genişbant penetrasyon oranlarına 
yer verilmektedir. Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %10,4 iken, AB 
ülkeleri penetrasyon ortalaması %25,6’dır. Ayrıca mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de 
%8,7 iken AB ortalaması %6,1’dir. AB ülkeleri arasında toplam penetrasyon oranı en yüksek ülke 
ise %51,6 ile Danimarka’dır. Hanehalkına göre penetrasyon oranları ise AB ülkeleri için ortalama 
%48 ve Türkiye için %41,2’dir. 

*Kaynak: ComReg 2010 Yılı Üçüncü Çeyrek Raporu
**AB Ülkelerinin verileri Temmuz 2010, Türkiye verileri ise Aralık 2011 tarihlidir. Mobil internet dâhil değildir. 

Şekil 21: Bazı AB ülkeleri ve Türkiye’de Perakende Genişbant Hizmetlerindeki Paylar, (%)
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1.3. Mobil Pazar

2011 yılı sonu itibariyle Türkiye’de yaklaşık %89 penetrasyon oranına tekabül eden 65,3 milyon 
mobil abone bulunmaktadır. Şekil 23’de abone sayısı ve penetrasyon oranlarında yıllar itibariyle 
meydana gelen hızlı artış gözler önüne serilmektedir. Bununla birlikte; 2009 yılı Temmuz ayında 
başlayan 3G hizmetleri birlikte 3G abone sayısı 2011 yılı sonu itibariyle 31 milyonu geçmiştir.

*Kaynak: ComReg 2010 Yılı Üçüncü Çeyrek Raporu
**AB Ülkelerinin verileri Temmuz 2010, Türkiye verileri ise Aralık 2011 tarihlidir. 

Şekil 22: Türkiye ve Bazı AB Ülkelerinin Nüfusa Göre Genişbant Penetrasyon Oranları
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Şekil 24’de Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde mobil penetrasyon oranları karşılaştırılmaktadır. 
Haziran 2010 itibariyle AB ülkelerinde ortalama olarak %126 olan mobil penetrasyon oranı, 
Türkiye’de 2011 yılı sonu itibariyle %89’dur. 

*Kaynak: Comreg, 2010
 **AB Ülkeleri verileri Haziran 2010, Türkiye verisi Aralık 2011’e aittir.

Şekil 24: Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinin Mobil Penetrasyon Oranları, (%)

Şekil 23: Mobil Abone Sayısı ve Penetrasyon
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Şekil 25’de ise Türkiye’deki mobil abone profili bazı Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılmaktadır. 
Türkiye’de mobil abonelerin yaklaşık %35’i faturalı, %65’i ön ödemelidir. AB’de ise mobil 
abonelerin %54’ü ön ödemeli iken %46’si faturalı abonelerdir. Türkiye AB ülkelerine kıyasla daha 
yüksek oranda ön ödemeli aboneye sahip görünmektedir. 

Şekil 26’da Türkiye’deki GSM işletmecilerinin abone sayılarına göre pazar payları verilmektedir. 
Turkcell, Vodafone ve Avea’nın pazar payları sırasıyla %52,9,%27,6 ve %19,5’tir.

*Kaynak: AB 15. İzleme Raporu
**AB ülkeleri verileri Ocak 2010, Türkiye verisi Aralık 2011 tarihlidir.

Şekil 25: Bazı Avrupa Ülkelerinde Ön Ödemeli/Faturalı Abonelerin Dağılımı

Şekil 26: GSM İşletmecileri Abone Sayılarına Göre Pazar Payları, 2011



35

Şekil 27‘de GSM işletmecilerinin toplam SMS ve MMS sayılarındaki değişime yer verilmektedir. 
Gönderilen MMS sayısı henüz düşük seviyelerde seyrederken, SMS sayısında özellikle 2008 
yılındaki artış dikkat çekmektedir. Türkiye’de özellikle genç nüfus arasında yaygın olarak kullanılan 
SMS, GSM operatörlerinin teşvik edici kampanyaları ile hızlı bir artış trendi yakalamıştır. 2011 
yılında da benzer bir trend izlenmiş ve SMS sayısı 161 milyarı geçerken, MMS sayısı, 2011’de 
yaklaşık 150 milyon olmuştur.

Şekil 28’de yerleşik işletmecinin sabitteki aylık ARPU değeri ve üç GSM işletmecisinin ortalama 
aylık ARPU değerlerine yer verilmektedir. 2011 yılı sonu itibariyle ortalama mobil ARPU değeri 
19,95 TL, sabit ARPU değeri ise 22,05 olarak gerçekleşmiştir. 

Şekil 27: Yıllara Göre SMS ve MMS Miktarı

Şekil 28: Sabit Yerleşik İşletmecinin ve GSM işletmecilerinin Ortalama ARPU Değerleri
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Mobil telefon kullanım seviyesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir diğer gösterge ise aylık 
ortalama kullanım süresini ifade eden MoU (minutes of usage)’dur. Çizelge 3’te bazı AB ülkeleri 
ile Türkiye’deki ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer verilmektedir. Türkiye’de ortalama 
aylık mobil kullanım süresi 252 dakika olarak görülmektedir. 

Çizelge 3: AB MoU Kıyaslaması

*Kaynak: Comreg, 2011 1. Çeyrek Raporu

*AB ülkeleri verileri Mart 2011, Türkiye verisi 2011 yılı ortalama aylık verisidir. 
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2. Rekabete İlişkin Düzenleme ve Faaliyetler

2.1. Rekabet Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Arasındaki İşbirliği 
Protokolü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 05.11.2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanunu (EHK)’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrası ve 7’nci maddesi kapsamında elektronik 
haberleşme sektöründeki rekabetin tesisi ve korunması hususlarında gerekli düzenleme ve 
denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle görevli ve yetkili kılınmıştır. Diğer taraftan Rekabet Kurumu 
ise, 07.12.1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü 
teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve 
kararlar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarının tespiti ve 
yaptırıma tabi tutulması ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki 
her türlü hukukî işlem ve davranışın denetimi, rekabetin korunmasına yönelik tespit ve tedbirlerin 
alınması hakkında yetkili kılınmıştır. 

Ayrıca, EHK’nin 7’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Rekabet Kurulu’nun elektronik haberleşme 
sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde ve alacağı tüm kararlarda öncelikle 
BTK’nin görüşünü ve yapmış olduğu düzenleyici işlemleri dikkate alacağı hususuna yer verilirken; 
EHK’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında BTK’nin mevzuatın öngördüğü hallerde elektronik 
haberleşme sektöründe rekabet ihlallerine ilişkin konularda Rekabet Kurumundan görüş alacağı 
hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla Türkiye elektronik haberleşme sektöründe rekabetin korunmasına, tesisine, 
geliştirilmesine ilişkin olarak her iki Kurumun birincil mevzuatlarına dayanan bir takım yetkileri 
bulunmakta olup, yine söz konusu birincil mevzuat kapsamında iki kurum arasında belirli bir 
koordinasyonun sağlanmasına yönelik hükümler bulunmaktadır. Her iki Kurumun elektronik 
haberleşme sektöründe rekabet ortamının tesisine, geliştirilmesine ve korunmasına yönelik yetki 
ve görev alanlarına giren konuların uygulama anlamında daha net bir şekilde ele alınabilmesini, 
buna yönelik olarak karşılıklı işbirliği ile bilgi aktarımının sağlanabilmesini ve iki Kurum arasındaki 
bilgi ve görüş alışverişinin hangi çerçevede gerçekleştirileceğinin netleştirilmesini teminen bir 
protokol yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu muvacehede, “Rekabet Kurumu ile Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu Arasındaki İşbirliği Protokolü” hazırlanmış ve her iki Kurumun Başkanları 
tarafından 02.11.2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.

Yapılan protokol ile; tarafların elektronik haberleşme sektöründe rekabet ortamının tesisine, 
geliştirilmesine ve korunmasına yönelik yetki ve görev alanlarına giren konuların karşılıklı işbirliği 
içinde ele alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, işletmecilerin şikâyet veya bildirimlerinin 
her iki kuruma veya kurumlardan birine iletimini sağlayarak birbirleriyle çelişebilecek nitelikte ve/
veya kendisi için en uygun yönde kararlar aldırma amacıyla hareket etmelerinin engellenmesi, ilgili 
mevzuat ve kavramların yorumlanmasında müşterek bir tutum sergilenmesi ve karşılıklı işbirliği ile 
bilgi aktarımına yönelik kararlar alınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Söz konusu protokol kapsamında, her iki Kurum arasında  ‘Bilgi Aktarımı’, ‘Görüş Alınması 
ile Koordinasyon ve İşbirliği’ ile ‘Nihai Bilgilendirme’ hususlarına ilişkin konular ele alınmış 
olup; tarafların her yıl Ocak ayında Kurum Başkan Yardımcısı düzeyinde bir araya gelerek söz 
konusu protokolün uygulanmasında ortaya çıkan önemli hususları ve son gelişmeler ile 
sektördeki uygulamalar, işletmeci faaliyetleri, plan, yatırım ve öngörüler hakkında değerlendirme 
yapabileceklerine karar verilmiştir. Ayrıca, her iki Kurumun meslek personelinin eğitimi ve 
yetiştirilmesi amacına yönelik olarak birbirlerinin imkânlarından yararlanabilme; eğitim, seminer, 
çalıştay ve benzeri faaliyetler ile bu faaliyetlerin düzenlenmesi hususlarında işbirliği yapabilmeleri 
de protokol kapsamında üzerinde mutabakat sağlanan hususlar arasında yer almaktadır. 

2.2. Rekabet Kurumu’na Gönderilen Görüşler

05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 7’nci maddesinin ikinci 
fıkrasında “Rekabet Kurulu, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve 
tetkiklerde, birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dâhil olmak üzere elektronik 
haberleşme sektörüne ilişkin olarak vereceği tüm kararlarda, öncelikle Kurumun görüşünü ve 
Kurumun yapmış olduğu düzenleyici işlemleri dikkate alır.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu 
hüküm gereği, Rekabet Kurumu tarafından elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yapılacak 
tetkik ve alınacak kararlara ilişkin olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan görüş ve bilgi 
talep edilmektedir. 

Bu kapsamda, 2011 yılında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Rekabet Kurumu’na 
çeşitli konularda toplam 21 görüş gönderilmiş olup, bu görüşlerin konu bazında dağılımına 
aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

2.3. Fibere Erişim Kararı

03.10.2011 tarih ve 2011/DK-10/511 sayılı Kurul Kararınca; elektronik haberleşme sektöründe, yeni 
yatırımların, teknoloji gelişiminin ve üretiminin özendirilmesi ile bu kapsamda yeni gelişmekte olan 
fiber internet erişimi hizmetlerinin yaygınlaşmasının teşviki ve altyapı eksenli rekabetin gelişmesini 
teminen; Beş (5) yıl boyunca veya fiber internet abonelerinin sabit genişbant aboneleri içindeki 
oranının %25 mertebesine ulaşana kadar fiber erişim hizmetlerinin (Eve/Binaya kadar fiber) pazar 
analizi sürecine dâhil edilmemesi ve Türk Telekom’un, Kurumumuzu muhatap 24.08.2010 tarih 
ve 809 sayılı yazısında yer alan; fiber altyapı üzerinden İSS’lere toptan olarak eşit şartlarda ve 
ayrım gözetmeksizin al-sat ve veri akış erişimi (VAE) sunulması ile sunacağı hizmetlere ilişkin VAE 

Çizelge 4:  Rekabet Kurumu'na Verilen Görüşler
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ve Al-Sat toptan fiber internet tarifelerinin yürürlüğe girmesinden önce Kurumumuza sunulması 
hususlarına riayet etmesi hususlarına karar verilmiştir.

2.4. Türk Telekom’un Perakende Seviyede İnternet Hizmetleri Sunması

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) tarafından Rekabet Kurumu’na yapılan menfi tespit 
başvurusu kapsamında, Türk Telekom’un iştiraki olan ve kullanıcılara perakende seviyede internet 
hizmeti sunan TTNET’e ek olarak, kendilerinin de perakende seviyede internet erişim hizmeti 
sunabilmelerini temin etmek için menfi tespit belgesi verilmesi talep edilmiştir. Rekabet Kurumu 
tarafından söz konusu başvuruya ilişkin olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) 
7’nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumumuzun görüşleri talep edilmiştir. Bu çerçevede 
Kurumumuz görüşlerinin iletilmesini müteakiben Rekabet Kurulu tarafından 10.11.2010 tarih ve 
10-71/1479-567 sayılı karar alınmıştır. Daha sonra Türk Telekom tarafından Rekabet Kurulu’nun 
bahse konu 10.11.2010 tarih ve 10-71/1479-567 sayılı kararına istinaden, perakende seviyede 
genişbant internet erişim hizmeti sunabilmek amacıyla Kurumumuza başvuru yapılmıştır.

Bu bağlamda Türk Telekom’un perakende düzeyde genişbant internet hizmeti sunma talebini 
içeren Kurumumuza muhatap başvurusu, Rekabet Kurulu’nun 10.11.2010 tarih ve 10-71/1479-
567 sayılı Kararı da göz önünde bulundurularak; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 
ilgili maddeleri, Kurumumuz ile Türk Telekom arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi’nin ilgili 
maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca değerlendirilmiş ve mezkûr talebe ilişkin 
olarak 04.08.2011 tarih ve 2011/DK-10/411 sayılı Kurul Kararı alınmıştır. 

Bu çerçevede Türk Telekom’un perakende seviyede çoklu hizmetlerle (ses, internet, görüntü 
vb.) faaliyet göstermesinin; multimedya (çoklu ortam) ankesör gibi yenilikçi hizmetlerin sunumu, 
şebekelere yapılacak yeni yatırımların teşvik edilmesi, yakınsamanın da etkisiyle “üçlü oyun” 
hizmetlerinin pazarda sunulması ve ülkemizin bu hizmetlerden azami seviyede faydalanabilmesi, 
hâlihazırda kurulu olan bakır şebeke dışında fiber şebeke vb. altyapıların da kurulması ve 
geliştirilmesine yönelik olumlu katkısı, etkinlik artışı ve tüketici refahında artışların gerçekleşmesi 
bakımından önem arz etmesi nedeniyle Elektronik Haberleşme Mevzuatı ve İmtiyaz Sözleşmesi 
açısından uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Türk Telekom’un perakende seviyede 
genişbant internet hizmeti sunma talebine; hâlihazırda sunmakta olduğu diğer hizmetlerle birlikte; 
çoklu hizmet (ses, internet, görüntü vb.) olarak sunması, genellikle dikey bütünleşik pazarlara özgü 
rekabet karşıtı uygulamaların bertaraf edilebilmesi için, Kurumumuz ve Türk Telekom arasında 
imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi’nin “Tarife” başlıklı 9’uncu maddesi çerçevesinde perakende 
düzeyde sunulacak tarifelerin toptan düzeye de yansıtılması koşuluyla tarife onayına tabi olması 
ve konunun gerekli taraflarca değerlendirilmesini, ilgili pazarlarda öngörülen sürece ilişkin hazırlık 
işlemlerinin tamamlanmasını ve konuya ilişkin gerekli düzenlemelerin tespiti ve oluşturulmasını 
teminen 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olması şartları çerçevesinde izin verilmiştir.

2.5. İSS Modem Kilitleri

İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) tarafından kullanıcılara sağlanan modemlere belli bir yazılımın 
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yüklendiği, bu yazılım aracılığıyla modemlerin kullanımının yalnızca bir İSS’den internet hizmeti 
alınması ile sınırlandırıldığı, diğer servis sağlayıcılardan hizmet alınması durumunda bu cihazların 
kullanılamadığı ve tüketicilerin malı haline gelmesine karşın kilit yazılımları ile kullanımı bir İSS 
ile sınırlandırılan kilitli modemler aracılığıyla piyasadaki rekabetin olumsuz etkilendiği hakkında 
Kurumumuza hem sektörden hem de Rekabet Kurumu vasıtasıyla çeşitli şikâyetler gelmiştir. 
Sektörden gelen şikâyetler çerçevesinde de işletmeciler tarafından abonelere temin edilen 
modemlerin bedelinin taahhüt süresi içerisinde aboneler tarafından ödendiği ve taahhüt süresi 
sonunda bu modemlerin tüketicilerin malı haline geldiği halde, bu modemlere konan kilitler 
aracılığıyla işletmeciler arası abone geçişlerine engel olunduğu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda işletmeciler tarafından verilen ve sabit şebekeler üzerinden sunulan internet 
hizmetlerinde kullanılan modemlere cihaz kilit mahiyetinde yazılım veya donanımların konulmasının 
sektörel rekabete ve tüketici haklarına etkileri incelenmiştir. Bu çerçevede İSS’ler tarafından 
gerçekleştirilen modem uygulamasında modemlere konulan şifreler yolu ile modemlerin sadece 
bir İSS’nin altyapısı üzerinden hizmet alınması halinde çalışacak şekilde kilitlenmesi ve söz konusu 
kilitlerin kaldırılması için uzun ve zahmetli bir sürecin öngörülmesinin aboneleri yeni modem 
almaya sevk edeceği, zaman kaybına neden olacağı ve böylece tüketici mağduriyetine sebebiyet 
vereceği; modemlere kilit konulması uygulamasının işletmeci değiştirme maliyeti oluşturduğu ve 
bir çeşit piyasaya giriş engeli olduğu, bu uygulamaların YAPA ve/veya yalın ADSL uygulamalarının 
etkisini azalttığı, bu nedenlerle de rekabet karşıtı bir uygulama olduğu değerlendirilmiştir. Bu 
bağlamda mezkûr problemin bertaraf edilmesini temin etmek için 13.04.2011 tarih ve 2011/DK-
10/182 sayılı Kurul Kararı alınarak söz konusu uygulamalar yasaklanmıştır.

2.6. Erişim ve Arabağlantı Düzenlemeleri

2.6.1. Referans Erişim Teklifleri

Referans teklifler, etkin piyasa gücüne (EPG) sahip işletmecilerle yapılacak sözleşme şartlarının 
ortaya konularak sektörde belirginliğin sağlanması ve özellikle sektöre yeni girecek işletmecilerin 
hangi şartlarla piyasaya girebileceklerini öngörebilmeleri açısından büyük öneme sahiptir. EPG’ye 
sahip işletmecilere referans teklif yayımlama yükümlülüğü getirilmesi tüm dünyada yaygın biçimde 
kabul gören bir düzenleme prensibidir. 

2.6.1.1. Referans Arabağlantı Teklifleri

İlgili mevzuat uyarınca getirilen ‘referans erişim teklifi yayımlama’ yükümlülüğü kapsamında 
üç mobil işletmeci (Avea, Turkcell, Vodafone) ile Türk Telekom tarafından sunulan Referans 
Arabağlantı Teklifi taslakları, kamuoyu görüşüne açılmasını müteakip gelen görüşler ve ilgili 
mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilmekte, Kurumumuz tarafından ilgili maddelerde 
gerekli değişiklikler yapılarak onaylanmakta ve yayımlanmaktadır. İhtiyaç duyulması durumunda 
Referans Arabağlantı Teklifleri revize edilmektedir. Hâlihazırda, Kurumumuz tarafından onaylanan 
referans arabağlantı teklifleri hem Kurumumuz hem de ilgili İşletmecilerin internet sayfalarında 
yayımlanmaktadır.
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İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, Referans Arabağlantı Tekliflerinin önemli bir unsuru olarak 
Kurumumuz erişim tarifelerini onaylamakta ve söz konusu tarifeler Kurum tarafından yenisi 
onaylanarak yayımlanana kadar yürürlükte kalmaktadır. Bu kapsamda, EPG’ye sahip işletmeciler 
için Arabağlantı Ücret Tarifeleri yayımlanmaktadır.  

Arabağlantı ücretlerine ilişkin olarak yapılan 27.09.2011 tarihli düzenleme ile mobil işletmeciler 
tarafından yurt dışından başlayıp yurt içinde sonlanan çağrılara uygulanacak sonlandırma ücretleri 
referans arabağlantı tekliflerinin kapsamından çıkarılmıştır.

2011 yılı içinde, Türk Telekom tarafından sunulan arabağlantı hizmetlerine ilişkin Hizmet Seviyesi 
Taahhüdü’nün oluşturulmasına ilişkin çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda,  işletmecilerin talep 
edeceği arabağlantı sistemlerinin kurulması, ilave arabağlantı ve kapasite taleplerinin karşılanması, 
arabağlantı testlerinin yapılması, arızaların giderilmesi ve taşıyıcı ön seçimi yöntemi çerçevesinde 
Sabit Telefon Hizmetine (STH) yönlendirme ve yönlendirmeyi iptal başvurularının karşılanması 
hususlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Nihai olarak, Hizmet Seviyesi Taahhüdü 
hükümleri onaylanmış ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Arabağlantı Teklifi’ne eklenmiştir. 

2.6.1.2. Türk Telekom Referans ATM-FR-ME İnternet Al-Sat Yöntemiyle Toptan Satış Teklifi

İlgili pazar analizi sonucunda getirilen yükümlülük uyarınca Türk Telekom tarafından hazırlanan 
taslak Referans ATM/FR/ME İnternet Al-Sat Yöntemiyle Toptan Satış Teklifi (RAFMET), alınan 
kamuoyu görüşleri ve yapılan değerlendirmeler sonrasında ilk defa onaylanmıştır. RAFMET 
kapsamında yer alan ATM/FR/ME internet hizmetleri Türk Telekom tarafından toptan seviyede 
İşletmecilere sunulmaktadır.  Özellikle bireysel ve kurumsal kullanıcılara internet erişim hizmeti 
sunan İSS’lerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında RAFMET kapsamında yer alan hizmetler 
büyük önem arz etmektedir.

RAFMET’te tarifeler, bağlantı ve iptal, arıza ıslah ve nakil/devir hususları başta olmak üzere yapılan 
iyileştirmeler neticesinde işletmecilerin daha makul ücret, hüküm ve koşullarla hizmet alması 
sağlanmıştır. İşletmeciler tarafından en çok tercih edilen hizmet olan Metro Ethernet İnternet 
hizmetine ilişkin olarak hâlihazırda geçerli olan tarifeler üzerinden % 14 ile % 32 arasında değişen 
oranlarda indirim yapılmış ve 125 Mbit/sn, 2.500 Mbit/sn, 3.000 Mbit/sn, 4.000 Mbit/sn ve 7.000 
Mbit/sn kapasiteli bağlantılar tarife portföyüne eklenmiştir.

2.6.1.3. Türk Telekom Referans Kiralık Devre Teklifi

İlgili pazar analizi sonucunda getirilen yükümlülük uyarınca Türk Telekom tarafından hazırlanan 
taslak Referans Kiralık Devre Teklifi (RKDT), alınan kamuoyu görüşleri ve yapılan değerlendirmeler 
sonrası ilk defa onaylanmıştır. Kiralık devre hizmetleri, işletmeciler tarafından elektronik haberleşme 
şebekesi kurulumu ve kurulu şebekenin genişletilmesi, şebekeler arasında arabağlantı, veri iletimi 
ve internet erişimi gibi hizmetlerde temel girdi niteliğinde bir altyapı hizmetidir. Artan veri trafiği 
ile birlikte günümüzde özellikle bireysel ve kurumsal kullanıcılara ses ve veri iletimi hizmetleri 
sunan işletmecilerin hizmet ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük önem arz etmektedir.  
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RKDT’nin onaylanması ile kiralık devre tarifelerinde önemli indirimler gerçekleştirilmiştir. İşletmeciler 
tarafından (toplam kapasite açısından) en çok tercih edilen hizmet olan Yurtiçi Kiralık Devre 
hizmetine ilişkin olarak farklı hız ve kademelere (aynı santral, farklı santral, iliçi, illerarası) göre 
değişmekle birlikte yaklaşık olarak % 1 ile % 66 arasında değişen oranlarda indirim yapılmıştır. 
Yıllar itibariyle kullanım yaygınlığı artan noktadan noktaya Metro Ethernet hizmetinde ise mevcut 
tarifelere göre % 4,4 ile % 58,4 arasında değişen oranlarda indirim yapılmıştır.  Ayrıca, kiralık 
devre hizmetlerinin tesisi için mevcut durumda 5,6 TL/metre olarak uygulanan bir çift fiber optik 
kablo bağlantısına ilişkin ücrette de % 32 seviyesinde bir indirim gerçekleştirilerek 3,8 TL/metre’ye 
düşürülmüştür. Diğer taraftan, gerçek zamanlı, kritik ve standart veri gibi parametreleri içeren 
devre bazlı Metro Ethernet hizmeti TTunel adıyla sunulmaya başlanmıştır. Ayrıca Metro Ethernet 
hizmetinde mevcut hız kademelerine 3.000 Mbit/sn, 4.000 Mbit/sn ve 7.000 Mbit/sn kapasiteli 
bağlantılar eklenmiştir. Tüketici tercihlerinin artması ve tarife seviyelerindeki düşüşle birlikte 
tüketicilerin elde edecekleri faydanın da artacağı öngörülmektedir. Kurumumuzca onaylanan 
kiralık devre tarifeleri AB ve OECD ülkelerine bakıldığında en düşük seviyedeki tarifeler arasında 
yer almaktadır.  

2.6.1.4. Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi

İnternet Servis Sağlayıcılar tarafından son kullanıcılara DSL teknolojisi ile genişbant internet 
hizmetlerinin sunulmasında girdi niteliğinde olan ve halen toptan genişbant erişim modelleri 
içerisinde alternatif işletmeciler tarafından en çok tercih edilen model olan IP Seviyesinde Veri Akış 
Erişimi (IP VAE) hizmetine ilişkin hüküm, koşul ve ücretleri ihtiva eden Türk Telekom Referans IP 
Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi ilk olarak 2007 yılından bu yana onaylanmaktadır. 2011 yılı 
içinde de söz konusu teklifte kısmi güncellemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda;

n CLID bilgisinin İSS’lere sağlanması, 

n Başvurularda kullanılan belgelerin güncellenmesi,

n Tarifelerde Adil Kullanım Noktası (AKN) koşullarının güncellenmesi

en önemli değişiklikler arasında yer almaktadır.

2.6.1.5. Türk Telekom Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi

2006 yılından bu yana onaylanmakta olan Türk Telekom Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim 
Teklifi (REYET) kapsamında 2011 yılı içinde kısmi güncellemeler yapılmıştır. 

Bu çerçevede;

n YAPA kapsamında kullanıma açılan santrallerin sayısı 357’den 779’a çıkarılması2

2Yapılan bu değişiklik ile alternatif işletmecilerin tüm PSTN abonelerinin yaklaşık %74’üne ve toplam ADSL abonesinin yaklaşık %81’ine 
YAPA modeli ile hizmet sunabilmeleri mümkün hale gelmiştir.
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n Paylaşımlı erişim ve tam erişim hizmetlerinin tek bir karma blok üzerinden sunulabilmesi

n İşletmecilerin ortak yerleşim alanlarında kurulu cihazlarına yönelik fiili tüketime dayalı enerji 
ücretlendirmesine geçişin sağlanması

en önemli değişiklikler arasında yer almaktadır.

2.6.1.6. Türk Telekom Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Satış Teklifi

Türk Telekom Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Satış Teklifi 2008 yılından bu yana 
onaylanmakta olup, Veri Akış Erişimi modelinin yaygın duruma gelmesi ile birlikte söz konusu 
hizmetin yaygınlığı azalmış, bununla birlikte diğer referans tekliflere paralel olarak Referans Al-Sat 
Teklifi kapsamında da güncellemeler yapılmıştır.

Bu çerçevede;

n IP VAE modeliyle paralel olarak tarifelerin güncellenmesi,

n İSS’ler tarafından ücretsiz olarak verilmeye başlanan “Güvenli İnternet” hizmetinde etkinliğin 
artmasını teminen, İSS’lerin hizmet sundukları modeli abone bazında değiştirebilmeleri 

en önemli değişiklikler arasında yer almaktadır.

2.6.1.7. Türk Telekom Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi 

Arabağlantı, veri akış erişimi ve yerel ağa erişim hizmetlerinin sağlanmasında yardımcı hizmet 
niteliğinde olan “ortak yerleşim ve tesis paylaşımı” hizmetlerine ilişkin usul, esas ve ücretleri içeren 
Türk Telekom Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi (ROYTEPT) kapsamında 2011 
yılında kısmi güncellemeler yapılmıştır.

Bu çerçevede ROYTEPT’in, Ek-4 “Bina Girişi ve Bina İçi Bağlantı Hizmetleri” bölümünde amaç ve 
kapsam maddelerinde revizyon yapılmış, yapılan söz konusu değişiklik ile ilgili maddelere “ve/
veya Bina içi F/O Kablo Bağlantı Taleplerine” ifadesi eklenerek, işletmecilerin bina içi bağlantı 
taleplerinin de münhasıran karşılanması temin edilmiştir.

2.6.2.  Diğer Erişim ve Arabağlantı Düzenlemeleri

2.6.2.1. İSS Değişikliği ve DSL Abonelik Sözleşme Fesihleri  

Abonelerin DSL internet hizmeti aldıkları İSS’leri değiştirmeleri sürecinde tüketici mağduriyetlerinin 
giderilmesini teminen alınan 22.02.2011 tarih ve 2011/DK-07/87 sayılı Kurul Kararı ile;

n Yalın DSL içermeyen sabit numara taşıma esnasında abonenin ilave başvurusuna gerek 
kalmaksızın İSS’nin DSL aboneliğini feshetmesi,

n İSS değişikliği kapsamında abonelere ait bilgilerin işletmeciler tarafından münhasıran İSS 
değişikliği amacına uygun biçimde kullanılması 

başta olmak üzere önemli düzenlemeler yapılmıştır.



44

Bununla birlikte İSS değişikliği uygulaması piyasa rekabetinin sağlanmasında önemli katkılar 
sunmuştur. Perakende DSL internet pazarında TTNet en büyük pazar payına sahip şirket 
olmakla birlikte, İSS değişikliği düzenlemesinin uygulanmaya başladığı 2010 yılı Ekim ayında 
TTNet haricindeki İSS’lerin pazar payı % 7,72 seviyesinde iken, Kasım 2011 itibariyle bu oran 
%10,32 seviyesine çıkmıştır. 11 aylık dönemde alternatif İSS’lerin pazar paylarında gerçekleşen 
bu değişiklikte temel unsur İSS değişikliği düzenlemesi olmuştur. Şekil 29’da görüldüğü gibi bu 
dönemde toplam olarak 410 bine yakın abone hizmet aldığı servis sağlayıcısını asgari hizmet 
kesintisi ile değiştirmiştir.

2.6.2.2. Yalın DSL Hizmeti

Sabit telefon aboneliği olmadan DSL internet erişim hizmeti alınmasına imkân veren Yalın DSL 
hizmetinin, 2010 yılı Aralık ayında yürürlüğe girmesi sonrasında pazar genelinde tüketici refahında 
artış gerçekleşmiştir. 

Öte yandan, 13.04.2011 tarih ve 2011/DK-07/178 sayılı Kurul Kararı ile Yalın DSL hizmetinin 
ilgili pazar analizi ve referans teklifte yer alan usul ve esaslara uygun olarak sunulması, Yalın DSL 
uygulamasındaki aksaklıkların giderilmesi ve bu aksaklıkların yeniden yaşanmamasını teminen 
ivedilikle gerekli tedbirlerin alınması hususunda Türk Telekom ihtar edilmiştir. Kasım 2011 itibariyle 
toplam Yalın DSL abone sayısı 220 bin seviyelerine ulaşmış olup bu abonelerin çoğunluğu ilk defa 
DSL abonesi olan kullanıcılardır. 

Şekil 29: İSS Değişikliği Yapan Toplam Abone Sayısı (Kümülatif)
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2.6.2.3. Türk Telekom Tarafından Reddedilen Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Talepleri

Ortak yerleşim ve tesis paylaşımı hizmetleri, ilgili pazarlarda EPG’ye sahip işletmeciler tarafından 
sunulmakta olan erişim ve arabağlantı hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olup, piyasaya etkin 
girişlerin ve elektronik haberleşme sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması 
açısından kritik önemi haizdir. Söz konusu hizmetlere ilişkin olarak Kurumumuza iletilen şikâyetlerle 
ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda 10.05.2011 tarih ve 2011/DK-07/232 sayılı Kurul Kararı 
ile muhtelif zamanlarda ortak yerleşim ve tesis paylaşımı hizmetlerini aksattığı, geciktirdiği ya da 
sunmadığı gerekçesiyle Türk Telekom’a idari para cezası uygulanmıştır.     

2.6.2.4. Muhtelif Genişbant Kampanyaları

Kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve hizmetlerinden 
yararlanmasının sağlanması, tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi, toptan genişbant erişim 
hizmetlerinin kullanımının teşvik edilmesi yönüyle elektronik haberleşme hizmetleri arzı ve yeni 
yatırımların özendirilmesi, serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması gibi 
hususlar göz önünde bulundurularak Türk Telekom tarafından Kurumumuza sunulan Yeni Müşteri 
Kampanyası, Satış Performans Kampanyası, Noktadan Noktaya Metro Ethernet Kampanyası, 
ADSL/VDSL2 Hat Dondurma Kampanyası ve 1 Mbit/sn, 1 GB ve 1 Mbit/sn, 2 GB Tarife Paketlerine 
ilişkin Aylık Ücret ve Bağlantı Ücreti Kampanyası gibi bir dizi kampanya teklifi muhtelif tarihlerde 
alınan Kurul Kararları ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca, Van ilimizde yaşanan elim deprem hadisesi sonrası gerek Devlet Kurumları gerekse 
Sivil Toplum Kuruluşları tarafından uygulamaya konulan kampanyalar ile deprem mağduru 
vatandaşlarımıza destek olmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Türk Telekom da DSL aylık ücreti 
alınmamasıyla ilgili kampanya teklifini Kurumumuz onayına sunmuştur. 01.12.2011 tarih ve 
2011/DK-07/620 sayılı Kurul Kararı ile Van ilinde 01.11.2011-30.06.2012 tarihleri arasında aylık 
100 MB’dan az trafik üreten aboneler için İSS’lere toptan seviyede Türk Telekom tarafından aylık 
ücret yansıtılmamasına karar verilmiştir.

2.6.2.5. Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik İndirimli İnternet Paketleri

Sosyal açıdan korunmaya muhtaç bir kullanıcı kitlesi olan engelli tüketicilerin özel durumlarının 
ve ihtiyaçlarının dikkate alınması suretiyle bu kesime indirimli DSL internet hizmeti sunulmasına 
ilişkin çalışmalar Kurumumuz tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan düzenleme ile engelli son 
kullanıcılara DSL internet hizmeti sunacak İSS’lerin bu hizmeti toptan seviyede Türk Telekom’dan 
% 25 indirimli alması sağlanmıştır.  

21.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/653 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan ve 01.02.2012 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecek tarifelere göre özür oranı %40 ve üzerinde olan engelli vatandaşlarımıza 
yönelik belirlenen 6 adet DSL internet paketi için mevcut tarifeler üzerinden indirim yapılmıştır.

Engelli vatandaşlarımıza yönelik indirimli DSL tarifelerinin hem engelli vatandaşlarımıza ekonomik 
avantaj sağlayacağı hem de internet penetrasyon oranının artmasına katkıda bulunacağı 
düşünülmektedir.
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2.6.2.6. Türk Telekom Toptan/Perakende Günlük ve Saatlik İnternet Tarifesi ve Kampanyası 

04.08.2011 tarihli ve 2011/DK-10/411 sayılı Kurul Kararı ile “perakende düzeyde sunulacak 
tarifelerin toptan düzeye de yansıtılması” ve “diğer hizmetlerle birlikte; çoklu hizmet (ses, internet, 
görüntü vb.) olarak sunması” koşulu ile perakende seviyede internet hizmeti sunması uygun 
görülen Türk Telekom, Toptan/Perakende Günlük ve Saatlik İnternet Tarifesi ve Kampanyasına 
ilişkin teklifini Kurumumuza sunmuştur. Kurumumuzca yapılan değerlendirmeleri müteakip Türk 
Telekom tarafından sunulan nihai teklif 21.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/651 sayılı Kurul Kararı ile 
onaylanmıştır. 

2.6.2.7. Kiralık Devre Düzenlemeleri

Müşterilerin daha fazla tarife seçeneğine sahip olmasını teminen Türk Telekom tarafından 
Kurumumuz onayına sunulan 1.250 ve 1.500 Mbit/s bantgenişliklerine sahip Metro Ethernet 
İnternet hizmeti tarifeleri 09.03.2011 tarih ve 2011/DK-07/111 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmıştır.

Radyo Link teçhizat ücretleri ise 16.03.2011 tarih ve 2011/DK-07/129 sayılı Kurul Kararı ile 
onaylanmıştır. Alınan bu Kurul Kararı ile Radyo Link teçhizat ücretlerinde % 50’ye varan oranlarda 
indirim yapılmış, ara yüz kapasiteleri çeşitlendirilmiş ve Radyo Link teçhizatları üzerinden 
alınabilecek kapasite miktarı artırılmıştır.

Ayrıca, 2010 yılı içerisinde müşterilerin maliyetlerinin azaltılmasını teminen onaylanan ve aynı 
müşteriye ait ve aynı uçlar arasında çalışan 4x155 Mbit/sn hızında kiralık devrelerin oluşturduğu 
devre gruplarının 622 Mbit/sn tarifesi üzerinden ücretlendirilmesini öngören kampanya 
05.04.2011 tarih ve 2011/DK-07/170 sayılı Kurul Kararı ile 1 (bir) yıl uzatılmıştır.

Öte yandan, gelişen teknolojiye paralel olarak değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek, 
müşteri memnuniyetini arttırmak ve standart hızların dışında müşterinin ihtiyacına göre farklı 
hızların sunulabilmesini teminen SDH devrelerine ilaveten Türk Telekom Uluslararası Ethernet 
Tarifeleri 13.04.2011 tarih ve 2011/DK-07/176 sayılı Kurul Kararı ile onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Son olarak, son kullanıcılara VAE ve YAPA modelleri ile genişbant internet hizmeti sunan İSS’lerin 
internet trafiklerinin taşınmasında kullanılmak üzere asimetrik kapasiteye sahip SSG internet 
hizmeti tarifeleri ile birlikte belirli süreli taahhüt kapsamında ilave indirim uygulanan SSG İnternet 
Uygulaması ve SSG Fırsat Uygulaması uygulama esasları 06.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/628 
sayılı Kurul Kararı ile onaylanmıştır. SSG İnternet Uygulaması, İSS’lerin, VAE ya da YAPA kapsamında 
Türk Telekom santrallerinde ortak yerleşimde bulunan SSG’lerinde toplanan trafiklerinin internet 
ortamına taşınabilmesi amacıyla Türk Telekom’dan SSG İnternet Hizmeti kapsamında aldıkları 
devrelere 1, 1,5 veya 2 yıl süreli abonelik taahhüdü karşılığında sırasıyla % 25, % 30 ve % 40 indirim 
uygulanmasını; SSG Fırsat Uygulaması ile ise VAE ve YAPA trafiklerini kendi varlık noktalarında 
toplayan ve buradan internet ortamına taşımayı tercih eden İSS’lerin noktadan noktaya Metro 
Ethernet ve Metro Ethernet İnternet hizmeti tarifelerinde 1, 1,5 veya 2 yıl süreli abonelik taahhüdü 
karşılığında % 30, % 35 ve % 40 indirim uygulanmasını öngörmektedir. 
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2.6.2.8. Toptan Hat Kiralama

Kurumumuz tarafından sabit telefon hizmetlerinde rekabetin bir üst aşamaya taşınması için önem 
arz eden Toptan Hat Kiralama (THK) hizmetinin de STH’lerin kullanımına sunulabilmesine yönelik 
olarak 27.07.2011 tarih ve 2011/DK-07/394 sayılı Kurul Kararı ile THK’ya ilişkin referans teklif, 
hâlihazırda yürürlükte bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Arabağlantı Teklifi’nin eki 
olarak onaylamıştır. THK, telefon hattının ve numaranın sahipliği Türk Telekom’da kalmaya devam 
ederken sabit ücretin ve arama hizmetlerinin faturalandırılmasının STH işletmecisi tarafından 
gerçekleştirildiği bir hizmettir. Başka bir deyişle THK, sabit telefon aboneliğinin Türk Telekom 
tarafından STH’lere yeniden satış amacıyla sunulmasını içermektedir. Bu kapsamda, Türk Telekom 
tarafından STH’lere uygulanacak THK aylık ücreti, alternatif işletmecilerinin rekabet edebilecekleri 
seviyelerde belirlenmiştir. Sabit ses pazarında sunulacak olan bu hizmette, STH işletmecisi 
tarafından aboneye ait hattın Türk Telekom’dan kiralanması söz konusu olup abonelere hem 
arama hem de sabit ücrete ilişkin fatura ilgili STH işletmecisi tarafından kesilecektir. Mevcut 
durumda tüm düzenleme aşamaları tamamlanan THK hizmeti, anılan Kurul Kararı çerçevesinde 
Türk Telekom şebekesinde yapılacak revizyonlar sonucunda STH işletmecilerinin kullanımına 2012 
Şubat ayı itibariyle sunulacaktır. 

2.6.2.9. Arabağlantı İndirim Kampanyası

Türk Telekom’un perakende sabit ses hizmetlerinde uyguladığı tarife ve kampanyalara paralel 
olarak, STH işletmecilerinin de benzer perakende tarife ve kampanyalar uygulayabilmelerine 
imkân sağlanmasını teminen ilgili Kurul Kararı ile mevcut arabağlantı indirim kampanyasının 2012 
sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

2.6.2.10. Arabağlantı Kesintisi Soruşturması

2011 yılı içinde Türk Telekom ile Rehberlik İşletmecisi BN Telekom arasında yaşanan arabağlantı 
kesintisinin nedenlerinin incelenmesine yönelik olarak 10.02.2011 tarih ve 2011/DK-07/58 sayılı 
Kurul Kararı ile soruşturma açılmış, söz konusu soruşturma neticesinde alınan 18.05.2011 tarih ve 
2011/DK-07/247 sayılı Kurul Kararı kapsamında;

n Kesintinin Türk Telekom tarafından BN Telekom’a sunulan kiralık devre hizmetiyle ilişkili 
olduğu ve arabağlantı hizmetinin sunumuna ilişkin olmadığı,

n Türk Telekom ile BN Telekom arasındaki mevcut arabağlantı altyapısının yedeklilik amacına 
uyumsuzluk arz ettiği

ve bu çerçevede İşletmeciler arasında arabağlantı trafiğinin taşınması kapsamında kullanılacak 
transmisyon ortamına ilişkin unsurları (kapasite, yedekleme vb.) belirleme ve ilgi ücretleri 
karşılama sorumluluğunun arabağlantı hizmetini talep eden işletmeciye ait olduğu; bu kapsamda 
Türk Telekom’un, arabağlantı trafiğinin taşınması kapsamında kullanılacak transmisyon ortamının 
yedekli olarak kurulması vb. hususların arabağlantı yapmış olduğu işletmeciler tarafından talep 
edilmesi halinde söz konusu talepleri ilgili mevzuat kapsamında karşılamakla yükümlü olduğu 
hususlarına karar verilmiştir. 
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Bu anlamda, arabağlantı kesintilerinin önlenmesine yönelik yedeklilik tedbirlerinin işletmeciler 
tarafından alınması ve bu sayede olası tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik olarak 
Kurumumuzca düzenleme gerçekleştirilmiştir.

2.6.3. Uzlaştırma Faaliyetleri

İlgili mevzuat uyarınca işletmeciler arasında erişim ve arabağlantıya ilişkin konularda anlaşma 
sağlanamaması halinde, taraflardan herhangi biri Kurumdan uzlaştırma prosedürü işletmesini 
talep edebilmektedir.   

EHK’ya uyumun sağlanmasını teminen yeni Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin yürürlüğe 
girmesiyle Kurumumuzca yürütülen uzlaşmazlıkların çözümüne ilişkin süreçlerde değişiklikler 
yaşanmıştır. Öncelikli olarak uzlaşmazlığın çözümüne yönelik Kuruma başvuru için aranan azami 
süre 3 (üç) aydan, 2 (iki) aya indirilmiştir. Ayrıca Kuruma anlaşmazlık konusu olan hüküm, koşul ve 
ücretleri belirlenen istisnai haller hariç olmak üzere uzlaştırma sürecinin başladığı tarihten itibaren 
2 (iki) ay içerisinde belirleme yetkisi verilmiştir. Yapılan değişikliklerle mahkeme dışı uyuşmazlık 
çözüm yolları açısından AB mevzuatı ile de uyum sağlanmış, mevcut uzlaşmazlıkların daha etkin 
bir biçimde sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemelerin yanı sıra bazı hallerde Kurumumuza 
uzlaştırma taleplerini reddetme yetkisi de getirilmiştir.

2011 yılı içinde Kurumumuz tarafından işletilen uzlaştırma prosedürleri çerçevesinde, işletmecilerinin 
kendi aralarında üzerinde uzlaşmazlık bulunan hususlara ilişkin erişim ve arabağlantı sözleşmeleri 
için uygun görülen hüküm, koşul ve ücretlerin belirlenmiş olduğu toplam 9 uzlaştırman prosedürü 
sonuçlandırılmış, 4’üne ilişkin süreç ise hâlihazırda devam etmektedir.

Çizelge 5: 2011 Yılında Kurumumuzca İşletilen Uzlaştırma Prosedürleri
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2.6.4 Erişim Sözleşmeleri

İşletmecilerin kendi aralarında imzaladıkları erişim ve arabağlantı sözleşmeleri ilgili mevzuat 
gereğince Kuruma sunulmaktadır. Bu çerçevede 2011 yılı sonu itibari ile Kuruma sunulan ve 
yürürlükte bulunan sözleşmelerin tarafları ile adetlerine Çizelge 6’da yer verilmektedir3.

Kuruma sunulan erişim ve arabağlantı sözleşmeleri yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümleri 
kapsamında incelenmekte ve mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi halinde söz konusu aykırılıkların 
işletmeciler tarafından giderilmesi sağlanmaktadır.

2.6.5. Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesi 

5809 sayılı Kanun kapsamında hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi özel bir hüküm ile düzenlenmiş 
olup bu hükme dayanarak Kurumumuz ilgili piyasada EPG’ye sahip işletmeci olarak belirlenen 

3Çizelgede 2011 yılı sonu itibariyle işletmeciler arasında imzalanan ve Kuruma sunulan sözleşmelerin toplam sayısı yer almaktadır. 
İşletmecilerin yurt dışı işletmecilerle yaptıkları ve Kuruma sundukları erişim ve arabağlantı sözleşmeleri dahil değildir.

Çizelge 6: Kuruma Sunulan Erişim ve Arabağlantı Sözleşmeleri
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işletmecilere hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi yükümlülüğü getirme yetkisini haizdir. Buna bağlı 
olarak, birincil mevzuat ile getirilen bu hüküm, anılan yükümlülüğün yasal zeminini güçlendirmiş 
ve hesap ayrımının genel prensiplerini AB müktesebatı ile uyumlu hale getirmiştir. 

Mevcut durumda EPG’ye sahip işletmeci olarak belirlenen ve hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi 
yükümlülüğü getirilen işletmeciler olan Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Avea; hazırladıkları 
raporları “Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde Kurumumuza 
sunmakta olup söz konusu raporlar Kurumumuz tarafından ilgili mevzuat kapsamında 
incelenmektedir.

2.7. Hücresel Sistem Anten Tesislerinin Tasarımı, Kurulumu ve Paylaşımı

Elektronik Haberleşme Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından Anten Tesislerinin Paylaşımına 
ilişkin mevcut düzenleme gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda, 16 Nisan 2008 tarih ve 26849 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anten ve Ortak Anten Sistem ve Tesislerinin 
Kurulması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yerine geçmek üzere 
hazırlanan ve kamuoyu görüşleri sonrası nihai haline getirilen Hücresel Sistem Anten Tesislerinin 
Tasarımı, Kurulumu ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 18 Mart 2011 
tarih ve 27878 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Yönetmelik, hücresel sistemlere ait her türlü yayının belirlenmiş emisyon noktalarından 
yapılmasını teminen anten tesisinin birden fazla işletmeci tarafından kullanımına imkan tanıyacak 
şekilde tasarımı, kurulumu ve paylaşımına ilişkin hükümler ihtiva etmektedir. İlaveten, söz konusu 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyidelere ilişkin usul ve esasları da 
içermektedir. 

Hazırlanan Yönetmelikte, elektronik haberleşme sektöründe kaynakların etkin kullanımının 
sağlanması, yatırım ve hizmet giderleri ile görüntü ve çevre kirliliğinin azaltılması, sürdürülebilir 
rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi ve gelecek 
teknolojiler için kapasite yaratılması amacıyla hücresel sistemlere ait anten tesisinin birden fazla 
işletmeci tarafından kullanımına imkân tanıyacak şekilde tasarımı, kurulumu ve paylaşımına ilişkin 
genel bir çerçevenin yürürlüğe konulması hedeflenmektedir.
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3. Son Kullanıcıya Yönelik Düzenleme ve Faaliyetler

3.1. Son Kullanıcı Tarifelerine Yönelik Faaliyetler ve Gelişmeler

İşletmecilerin son kullanıcılara yönelik sunduğu hizmetlere ilişkin tarifeler 12 Kasım 2009 tarih 
ve 27404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarife Yönetmeliği kapsamında 
düzenlenmektedir. Yönetmelik uyarınca, aksi Kurumca belirtilmediği sürece EPG’ye sahip 
işletmecilerin son kullanıcı tarifeleri “bildirim usul”üne tabi kılınmıştır. Bildirim usulü kapsamında 
tarifeler yürürlüğe girmeden en az 15 (on beş) gün önce, geçici tarife değişiklikleri (kampanya 
ve promosyonlar) ise yürürlüğe girmeden en az 7 (yedi) gün önce Kurumumuza bildirilmektedir. 
Kurumumuzca aksi belirtilmediği takdirde ilgili tarife/kampanya başvuruları yukarıda belirtilen 
süreler sonunda işletmeci tarafından yürürlüğe konmaktadır. Mevcut durum itibariyle yerleşik 
işletmeci olan Türk Telekom, pazarda EPG’ye sahip işletmeci olarak tespit edilmiştir ve perakende 
hizmetlerde söz konusu bildirim yükümlülüğüne tabidir.

Ayrıca 2011 yılı içerisinde Türk Telekom şebekesinden Sabit Telefon Hizmeti işletmecilerinin 
şebekelerine doğru yapılan aramalar için geçerli olmak üzere 0,1459 TL/dk’lık (KDV ve ÖİV dahil) 
bir üst sınır düzenlemesi getirilmiştir.

Mobil şebeke işletmecileri ile Kurumumuz arasında imzalanan imtiyaz sözleşmelerinde yer alan 
hükümler gereğince; mobil şebeke işletmecilerinin son kullanıcılarına uygulayacakları tarifelere 
ilişkin üst sınırın Kurumumuz tarafından belirlenmesi kapsamında Mobil Elektronik Haberleşme 
Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi 2011 yılı içinde iki defa onaylanmıştır. Mobil Elektronik Haberleşme 
Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi’nde yer alan mobilden mobile doğru ve mobilden sabite doğru 
aramalara ilişkin olarak yapılan düzenleme ile söz konusu yönlere doğru arama ücreti üst sınırı 
Nisan 2011’den itibaren yürürlüğe girmek üzere 0,4154 TL/dk (KDV ve ÖİV dahil)  olarak 
belirlenmiş, Eylül 2011 dönemindeyse söz konusu ücret değişiklik yapılmadan korunmuştur. 
Azami tarife düzenlemeleri çerçevesinde; mobilden mobile doğru aramalara ilişkin azami ücrette 
2007 yılından, mobilden sabite doğru aramalara ilişkin azami ücrette ise 2009 yılından bu yana 
gerçekleştirilen indirim tutarı yaklaşık %80’e ulaşmaktadır.

Bunun yanı sıra 2011 yılında ses hizmetine ek olarak Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri 
Azami Ücret Tarifesinde yer alan diğer bazı hizmetlerin azami ücretlerinde de değişiklik yapılmıştır. 
Bu kapsamda, 80 Kr/Mesaj olan Yurt içi Kısa Mesaj Servisi Ücreti azami ücreti 41,54 Kr/Mesaj 
(KDV ve ÖİV dâhil), 0,80 TL/Sayfa olan Ayrıntılı Fatura Ücreti kalemi ikiye ayrılarak Posta ile İletilen 
Ayrıntılı Fatura Ücreti azami ücreti 57,71 Kr/Sayfa (KDV ve ÖİV dâhil),  Elektronik Ortamda İletilen 
Ayrıntılı Fatura Ücreti azami ücreti 9,44 Kr/Fatura (KDV ve ÖİV dâhil), 1,80 TL/dk olan Bilinmeyen 
Numaralar Servis Ücreti azami ücreti 1,25 TL/Dk (KDV ve ÖİV dâhil) olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte, mobil elektronik haberleşme hizmetleri kapsamında ses ve SMS hizmetlerinin 
yanı sıra 3N mobil veri hizmetlerinin kullanımının son kullanıcılara sunulan avantajlı tarife ve cihaz 
hediyeli kampanyalar sayesinde yaygınlaştığı görülmüştür. Ayrıca tüketicilerin, belirli bir sabit ücret 
karşılığında belirli bir süre her yöne görüşme imkânı sağlayan tarifelere olan ilgisinin devam ettiği; 
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buna ek olarak işletmecilerin ses, SMS ve veri hizmetlerini birlikte sundukları tarife paketlerinin 
daha da yaygınlaştığı görülmüştür.

Diğer taraftan, gerek hatalı faturalandırma nedeniyle Kurumumuza iletilen tüketici şikâyetleri 
dikkate alınarak gerekse Kurumumuz tarafından res’en işletmecilerin ölçme ve faturalandırma 
sistemleri üzerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

3.2. Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar

Dünya üzerinde internet hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır ve kullanıcılar bu sayede kullanıcıların 
bilgiye erişmeleri daha da kolay olmaktadır. Diğer yandan, internetin kontrol edilemez bir şekilde 
gelişmesi nedeniyle çocuklar sakıncalı içeriklere maruz kalabilmekte olup; söz konusu sakıncalı 
içeriklerin çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. Ailelerin ve çocukların 
internetin zararlarından korunması ve özellikle çocukların cinsel istismarının önlenebilmesi 
adına 24.08.2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile “Güvenli İnternet Hizmetine 
İlişkin Usul ve Esaslar” hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sayede tüketicilerin Güvenli İnternet 
Hizmeti kullanarak internetin zararlarından korunmaları hedeflenmiştir. Güvenli İnternet Hizmeti, 
tüketicilere istedikleri zaman söz konusu hizmeti kullanma, ya da interneti hiçbir değişiklik olmadan 
mevcut haliyle kullanma seçeneği sunmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki, Güvenli İnternet 
Hizmeti tamamen tercihe dayalı olup, bu hizmeti almak istemeyenler herhangi bir değişiklik 
olmaksızın hâlihazırdaki internet kullanımlarına devam edebileceklerdir.

3.3. Engelli Vatandaşlarımızın Elektronik Haberleşme Sektöründeki Hizmetlerden 
Faydalanması

Engellilerin elektronik haberleşme sektöründeki hizmetlerden daha iyi ve daha uygun koşullarda 
yararlanabilmelerini desteklemek üzere Kurumumuz tarafından gerçekleştirilebilecek düzenlemeler 
konusunda 6 büyük işletmeci ve konuyla ilgili taraflarla (STK’lar, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü) toplantılar düzenlenmiş ve görüş alış verişinde bulunulmuştur. Ayrıca işletmecilerden 
engelli tüketicilere yönelik uygulamaları konusunda sundukları hizmetlerin bir araya toplanması 
ve internet ana sayfaları üzerinden yönlendirme yapılması suretiyle bilgiye ve hizmete erişimlerinin 
sağlanması talebinde bulunulmuş olup; yıl sonu itibarıyla bu talebimizin karşılandığı görülmüştür.

3.4 . Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa dayanılarak hazırlanan Elektronik Haberleşme 
Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan 
tüketicilerin hakları ile işletmecilerin yükümlülüklerine ve işletmeciler ile tüketiciler arasında 
imzalanan abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Söz konusu Yönetmelik 
üzerinde düzenleme çalışmaları devam etmekte olup; düzenlenmiş Yönetmeliğin 2012 başlarında 
yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. 
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3.5. Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa dayanılarak hazırlanan Elektronik Haberleşme 
Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği, 12 Eylül 2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış olup yayımlanma tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 
İşletmecilerin ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi standartlarında hizmet sunmalarına ve/veya 
altyapı işletmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte, hizmet kalitesi ölçütleri için 
hedef değerler belirlenmiştir. Gelen kamuoyu görüşleri çerçevesinde ise, Elektronik Haberleşme 
Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlanmış 
olup; söz konusu Yönetmelik 15.04.2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  

3.6. Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin 
Korunmasına İlişkin Taslak Yönetmelik

Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında 
Yönetmelik, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında 2006/24/EC ve 2002/58/
EC sayılı AB direktifleri de göz önünde bulundurularak revize edilmiştir. Kamuoyu görüşleri 
doğrultusunda Veri Gizliliği Yönetmeliği Taslağı hazırlanarak Kurul’a sunulmuştur. Taslak 
Yönetmeliğin 2012’nin ilk aylarında yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

3.7. Kontör Dolandırıcılığı  

Temmuz 2010’da alınan Kurul Kararıyla kontör dolandırıcılığı suçunun önüne geçilmesini teminen, 
mobil işletmeciler ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından koordineli olarak yapılabilecek 
işlemler belirlenmiştir. Böylelikle, tüketicilerin kontör dolandırıcılığı hususunda bilinçlenmelerine 
katkıda bulunularak olası tüketici mağduriyetlerinin en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Konuya 
ilişkin olarak EGM ile olan koordinasyon devam etmektedir.  

3.8. Taahhütnamelerde Yer Alan Cezai Şartlara İlişkin Düzenleme

Nisan 2010 tarihli Taahhütnamelerde Yer Alan Cezai Şartlara İlişkin 13.04.2010 tarih ve 2010/DK 
– 10/233 sayılı Kurul Kararı ile tüketicilerin almadıkları hizmetlerin bedelini ödemek durumunda 
kaldıkları taahhütnamelere ilişkin düzenleme yapılmıştır. İşletmeciler bu karardan sonra özellikle 
cihaz temininde bulundukları taahhütlerini Kurul Kararına uygun olarak düzenleyerek imzalamaya 
başlamışlardır. Cezai şartlara ilişkin olarak, söz konusu Kurul Kararı, 27.07.2011 tarihli ve 2011/
DK-14/386 sayılı Kurul Kararı ile revize edilmiştir.

3.9. Ön Ödemeli Hatta Kalan TL’lerin Aktarılması 

Ön ödemeli sistemden faturalı sisteme geçen abonelerin mağduriyetlerinin engellenmesini 
teminen 29.06.2011 tarihli ve 2011/DK-14/324 sayılı Kurul Kararı alınmıştır. Bu kapsamda 
mobil telefon işletmecilerinin,  ön ödemeli sistemden faturalı sisteme geçiş yapan abonelerinin 
hesaplarında kalan TL miktarını abonenin hesabına alacak kaydederek düzenlenecek ilk faturasına 
ve/veya sonraki dönem faturalarına mahsup etmesi hususu karara bağlanmıştır.
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3.10. Melodi-Oyun Hizmetlerine İlişkin Düzenleme

Mart 2010 tarihli Kurul Kararı ile Kurumumuza iletilen dene-al oyunları bazındaki şikâyetler 
değerlendirilmiş ve söz konusu hizmetlerin internet üzerinden sunumuna ve kabul yöntemine 
ilişkin düzenleme getirilmiş ve tüketicilerin gerçek iradeleri doğru şekilde yansıtmaları sağlanmıştır. 
İşletmecilerden gelen talepler doğrultusunda Kurul Kararı üzerinde yenileme çalışmaları 
yapılmaktadır.

3.11. Otomatik Olarak Yenilenen Dönemsel Hizmetler     

Yenilenen (haftalık, aylık, yıllık) abonelik paketlerine ilişkin olarak tüketici mağduriyetinin 
yaşanmamasını teminen, Aralık 2010’da alınan Kurul Kararıyla paketin yenilenmesinden makul 
bir süre önce abonelere bilgilendirme mesajı gönderilmesi sağlanmıştır. Paketin yenilenmesinden 
sonra ya da iptali halinde de abonelere bilgilendirme mesajı gönderilmesi anılan Kurul Kararında 
hüküm altına alınmıştır. İşletmecilerden gelen talepler doğrultusunda 22.02.2011 tarihli ve 2011/
DK-10/84 sayılı Kurul Kararı ile yükümlülüklerin yerine getirilmesi için İşletmecilere Ağustos 2011 
tarihine kadar süre tanınmıştır.   

3.12 GSM Kapsama Alanı Çalışmaları

GSM kapsama alanlarının genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde, kırsal alanların GSM kapsama 
alanına dahil edilmesi çalışmalarına 2011 yılında da devam edilmiştir. Buna göre nüfusu 500’den 
büyük olan yerleşim yerlerinde asgari bir işletmeci tarafından GSM kapsaması sağlanması planlanmış 
olup, 2011 yılında bu hedefe büyük oranda ulaşılmıştır. Bunun yanında nüfusu 500’den küçük 
olan ve hiç kapsama bulunmayan toplam 2128 yerleşim yerinin de Evrensel Hizmet Fonundan 
Desteklenmek suretiyle kapsamaya dahil edilebilmesi için gerekli olan teknik çalışmaları yapmak 
üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte Kurumumuz personelince bir 
çalışma gurubu kurulmuş ve söz konusu çalışma gurubu çalışmalarını tamamlayarak Bakanlığa 
göndermiştir. Evrensel Hizmet Fonu desteği ile kapsama sağlanacak yerleşim yerlerindeki 
çalışmalara 2012 yılında da devam edilecektir. 

3.13. Acil Durumlarda Kullanılmak Üzere 25 Bölgeye Uydu Transmisyonlu ve Özel 
Donanımlı Mobil Baz İstasyonları Konuşlandırılması Projesi 

Ülkemizde GSM kapsamasının bulunmadığı yerleşim yerleri dışındaki coğrafi alanlarda meydana 
gelebilecek acil durumlarda (deprem, yol kapanması, çığ düşmesi, sel, baskın vb.) kullanılmak 
üzere 25 bölgede konuşlandırılan uydu transmisyonlu mobil baz istasyonları için 2011 yılında 
test ve ölçüm işlemleri tamamlanmış olup, bu baz istasyonları en son 23 Ekim 2011 tarihinde 
Van ilinde meydana gelen depremde kullanılmıştır. Söz konusu depremin hemen akabinde GSM 
hatlarında yaşanan yoğunluğu azaltmak ve GSM hizmetini kesintisiz sunmak için son derece 
verimli sonuçlar elde edilmiştir.   
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3.14. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattında GSM/3G Kapsama Alanı 
Sağlanması Projesi

Ankara-Konya arasında Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından 23 Ağustos 2011 tarihinde hizmete 
sunulan Yüksek Hızlı Tren hattında mobil kapsama bulunmaması nedeniyle bu hatta kesintisiz ses 
ve mobil internet hizmeti sunulabilmesi için Kurumumuz  koordinasyonunda, TCDD, Turkcell, 
Avea, ve Vodafone arasında 3 Kasım 2011 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Söz konusu 
protokole göre Ankara-Konya YHT hattında en geç Ocak 2012 tarihinde kesintisiz mobil kapsama 
alanı sağlanması planlanmaktadır.

3.15. Bilgi Edinme Kanunu Çerçevesinde Yapılan Başvurular

Kurumumuza 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 
kapsamında; 4018 adet bilgi edinme başvurusu yapılmıştır. Konu ile ilgili istatistikî bilgiler Çizelge 
7’de yer almaktadır.

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık uygulamasına çerçevesinde; 
Başbakanlık İletişim Merkezine 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında yapılan başvurulardan 
3945 adedi ilgisi nedeniyle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Kurumumuza 
yönlendirilmiş ve bu başvurular cevaplandırılmıştır.

Çizelge 7: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun Kapsamında Gelen Başvurular
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3.16. Tüketici Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi

2011 yılı sonu itibariyle; Kurumumuza yaklaşık olarak 17730 adet şikâyet başvurusunda 
bulunulmuştur. Kurumumuza yapılan şikayetlerin konu bazında sıralamasına Çizelge 8’de yer 
verilmekte olup en yoğun şikayet konuları arasında tarife, abonelik, kampanyalar ve fatura itirazları 
yer almaktadır. 

3.17. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı

Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı (USGT) 2011 finans, bilgi teknolojileri ve iletişim, eğitim, savunma, 
sağlık sektörlerinin; adli birimlerin, kolluk kuvvetlerinin ve çeşitli bakanlıkların ilgili birimlerinin 
temsilcilerinden oluşan 41 kamu kurumunun, özel sektör kuruluşunun ve sivil toplum kuruluşunun 
(STK) katılımıyla (Şekil 30) 25-28 Ocak 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kurum/
kuruluşların altısı tatbikata gözlemci statüsünde katılmıştır. Tatbikatta katılımcı kurum/kuruluşlardan 
bilgi teknolojileri ve iletişim, hukuk ve halkla ilişkiler uzmanı statüsündeki 200’e yakın personel 
görev almıştır. Katılımcı kurumların siber saldırı durumunda verecekleri tepkilerin gerçek ortamdaki 
ve simülasyon ortamındaki saldırılarla ölçülmesiyle, kurumların hem teknik kabiliyetleri hem de 
kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon yetenekleri değerlendirilmiştir.

Çizelge 8: Konularına Göre Tüketici Şikâyetleri 
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25-28 Ocak 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen USGT 2011’in ilk iki günlük bölümünde 
katılımcılar çalışmalara kendi kurumlarından katılmıştır. USGT 2011’in son iki günlük bölümü ise 
toplu halde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde gerçekleştirilen ikinci ulusal siber güvenlik tatbikatı olan USGT 2011’de katılımcı 
kurumların teknik kabiliyetlerini tespit etmek ve kurumlara olası saldırılara karşı müdahalede 
deneyim kazandırmak amacıyla hem gerçek saldırılar hem de yazılı ortamda senaryolar 
gerçekleştirilmiştir.

3.18. Elektronik Haberleşme Güvenliği

Elektronik Haberleşme Güvenliği kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin 
Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23.03.2011 tarihli ve 27883 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme kapsamında yer alan işletmecilere, 
01.07.2011 tarihine kadar TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk sağlama ve yıllık net 
satışı bir milyon (1.000.000) Türk Lirası ve üzeri olan işletmecilere 01.03.2012 tarihine kadar 
uygunluk belgesi alma yükümlülüğü getirilmiştir.  Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilip 
getirilmediğinin kontrolü ve Kurumun 2011 yılı Denetim Planı gereğince iki adet işletmecinin idari 
ve teknik merkezlerine denetim gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 30: Çalışma Alanlarına Göre Katılımcı Kurum ve Kuruluşların Profili
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4. Yetkilendirme 

4.1. Yetkilendirme Düzenlemeleri

4.1.1. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ve 28.5.2009 tarihli ve 
27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme 
Yönetmeliği” ile söz konusu Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan ve 07.05.2009 tarihli ve 2009/DK-
08/230 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan “Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının 
Tanım Kapsam ve Süreleri” düzenlemesinde, AB müktesebatına daha fazla uyum sağlanması, 
teknolojik gelişmelerin yansıtılması ve uygulamalar bakımından ortaya çıkan gereksinimlerin 
karşılanması amacıyla bir dizi değişiklik çalışmaları yapılmıştır.  Söz konusu çalışmalar 2011 
yılı içerisinde tamamlanmış olup, Elektronik Haberleşme Sektörüne ilişkin Yetkilendirme 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, EHSİYY’e dayanılarak çıkarılan Elektronik Haberleşme 
Şebekelerinin Tanım, Kapsam ve Süreleri düzenlemesi ile Bildirim ve Kullanım Hakkı Başvuru 
formları ise, 03.08.2011 tarihli ve 2011/DK-08/407 sayılı Kurul Kararı ile güncellenmiştir. 

4.1.2. Geçiş Hakkı

Geçiş hakkı, elektronik haberleşme hizmeti sunmak amacıyla, her türlü elektronik haberleşme alt 
yapısını ve bunların destekleyici ekipmanlarını, kamu ve/veya özel mülkiyete konu taşınmazların 
altından, üstünden, üzerinden geçirmeyi ve bu alt yapıyı kurmak, değiştirmek, sökmek, kontrol, 
bakım ve onarımlarını sağlamak ve benzeri amaçlarla söz konusu mülkiyet alanlarını kullanmayı 
ifade etmektedir. 2.5.2006 tarihinde “Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş 
Hakkına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 
yayımlanması ile geçiş hakkı kullanımının usul ve esasları belirlenerek bu alandaki hukuki eksiklik 
tamamlanmıştır. Serbestleşen sektörde geçiş hakkına sahip olan işletmecilerin, yerleşik işletmeciye 
bağlı kalmayarak kendilerine ait altyapıyı kurabilmeleri ve böylece rekabeti engelleyen altyapıdaki 
bağımlılığın kalkmış olması düzenlemenin temel amacı olmuştur.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun geçiş hakkına ilişkin hükümlerine uyum 
sağlamak ve eksiklik duyulan diğer hususlara ilişkin düzenlemeler yapmak amacıyla, mevcut 
Yönetmelik gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan “Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin 
Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik”, 3.2.2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca, Türk Boğazlarında geçiş hakkı izinleri Kurumumuzca, 18.5.2009 tarihli ve 2009/15002 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının 1’inci maddesi ve 5.6.2009 tarihli ve B.11.0.HGM.0.402.09/796 sayılı 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Oluru çerçevesinde yürütülmüştür. Bu çerçevede, 
2011 yılında Türk Telekomünikasyon AŞ’ye Çanakkale Boğazında tesis edeceği fiber altyapı için 
geçiş hakkı izni Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararı ile verilmiştir.
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Geçiş hakkına ilişkin düzenleme yapma görevi ve yetkisi, 01.11.2011 tarihli ve 28102 mükerrer 
sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 655 sayılı “Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 
Haberleşme Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(h) bendi çerçevesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. 

4.1.3. GSM Frekans Bantlarının 3N Hizmetleri için de Kullanımı

Bu çalışma ile, ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması, işletmecilerin 3N hizmetlerini 
daha düşük maliyetlerle sunabilmesi, tüketici refahının artırılması, yüksek kapasite gerektiren mobil 
genişbant hizmetlerinin kırsal bölgelerde daha hızlı yaygınlaşması, mobil elektronik haberleşme 
pazarında etkin rekabetin tesisi, pazarın daha hızlı gelişmesinin temini ve ilgili AB düzenlemelerine 
uyum sağlanması amaçlanmakta olup konuya ilişkin çalışmalar halihazırda devam etmektedir. 

4.1.4. 2N-3N Muhasebe Kayıtlarının Ayrı Tutulması

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği uyarınca GSM ve IMT-2000/
UMTS işletmecilerinin imzaladıkları imtiyaz sözleşmeleri kapsamında sundukları hizmetlerle ilgili 
muhasebe kayıtlarının ayrı tutulmasına ilişkin olarak; ilgili işletmeciler, Maliye Bakanlığı ve Hazine 
Müsteşarlığının da dahil olduğu bir çalışma yapılmak suretiyle 20/07/2011 tarihli ve 2011/DK-
08/375 sayılı Kararı ile muhasebe kayıtlarının ayrımına ilişkin hususlar belirlenmiştir. 

4.2. Yetkilendirme Faaliyetleri

4.2.1. Sunulan Hizmetler

2011 yılı sonu itibariyle Türkiye elektronik haberleşme sektöründe, 333 işletmeci toplam 538 
yetkilendirme altında faaliyet göstermektedir. 

4.2.1.1. Uydu Haberleşme Hizmeti

Uydu Haberleşme Hizmeti, uydular ve uydu yer istasyonları ve/veya uydu terminalleri aracılığı 
ile tek veya çift yönlü olarak, elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla coğrafi olarak birbirinden uzak 
noktalar arasında telefon hizmeti hariç olmak üzere abonelerine/kullanıcılara ses, veri, görüntü 
iletişimi hizmetinin sunulmasını ve ilgili altyapının kurulup işletilmesini kapsamaktadır. 

4.2.1.2. Uydu Platform Hizmeti

Uydu Platform Hizmeti, değişik iletim ortamlarından alınan telefon hizmeti hariç olmak üzere ses, 
veri ve görüntü işaretlerinin sayısal uydu platformunda kodlayıcı ve çoklayıcı grupları yardımıyla 
sayısal ortama çevrilerek, uydu yer istasyonları vasıtasıyla sayısal paketler halinde uyduya 
gönderilmesi ve uydudan alınan sayısal işaretlerin uygun terminal cihazları vasıtasıyla abonelerine 
iletilmesi hizmetidir. 
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4.2.1.3. Altyapı İşletmeciliği Hizmeti

Altyapı İşletmeciliği Hizmeti, işletmecilere ve kullanıcılara elektronik haberleşme hizmetleri 
sunulmasına imkân sağlayan transmisyon altyapısı kurulması ve işletilmesidir. 

4.2.1.4. İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti

İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, abonelerinin/kullanıcılarının İnternet üzerinden sunulan 
elektronik haberleşme hizmetlerinden ve içerik hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak üzere, 
abonelerini/kullanıcılarını İnternet şebekesine eriştirme hizmetini kapsamaktadır. İşletmeci, bu 
hizmet kapsamında gereken donanım ve cihazların yanı sıra, kablosuz İnternet erişim hizmeti 
sunulması için gerekli erişim sistemlerini de kurup işletebilme hakkına sahiptir. 

4.2.1.5. Sabit Telefon Hizmeti

Sabit Telefon Hizmeti, teknoloji sınırlaması olmaksızın sabit karasal telefon şebekesi üzerinden 
kullanıcılara/abonelere temel ve katma değerli telefon hizmetlerinin sunulmasını kapsamaktadır.

 4.2.1.6. Kablolu Yayın Hizmeti

Kablolu Yayın Hizmeti; şifreli ve/veya şifresiz radyo, TV ve video sinyalleri ile oyun, anlık mesajlaşma 
gibi sayısal/etkileşimli ek hizmetlere ilişkin sinyallerin (telefon ve İnternet hariç) koaksiyel, bakır, fiber 
gibi kablolu şebekeler üzerinden abonelere iletilmesini içeren elektronik haberleşme hizmetidir. 

4.2.1.7. GMPCS Mobil Telefon Hizmeti

GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, pozisyonu ve çalışma frekansları ITU tarafından belirlenmiş ve 
tahsis edilmiş bulunan, sabit veya mobil, genişbant veya darbant, küresel veya küresel olmayan, 
yere göre durağan olan veya olmayan, mevcut veya plânlanan bir uydu kümesi üzerinden 
kullanıcılara/abonelere verilen doğrudan ses, veri, faks ve benzeri hizmetlerle birlikte GMPCS-MoU 
çerçevesinde öngörülen hizmetlerin verilmesini kapsamaktadır. 

4.2.1.8. Sanal Mobil Şebeke Hizmeti

Sanal Mobil Şebeke Hizmeti; işletmeci tarafından, adına tahsis edilmiş frekans bandı olmaksızın, 
mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalayan 
işletmecilerin altyapıları üzerinden, ağırlayan işletmecinin Kurumca verilen yetkilendirmesi 
kapsamında, kendi markası ile abonelerine mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasını 
kapsayan elektronik haberleşme hizmetidir. 

4.2.1.9. Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, analog ve/veya sayısal teknolojiler kullanılarak aynı sistem içerisinde 
bir veya birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en az bir merkez telsiz veya aktarıcı (role) 
ve yeteri kadar abone telsiz cihazından oluşan, tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri ve optimize 
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paket veri, mesaj, çağrı, görüntü vb. hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel ve/veya 
hücresel olmayan, yerel ve/veya bölgesel bazda sunulabilen elektronik haberleşme hizmetini ve 
ilgili altyapının kurulup işletilmesini kapsamaktadır. 

4.2.1.10. Rehberlik Hizmeti

Rehberlik Hizmeti, rehber bilgilerinin başta işletmecilere tahsis edilen 118XY yapısındaki 
numaralardan telefonla sorgulama olmak üzere, basılı, elektronik ya da mümkün olan diğer 
yollarla kullanıcılara ulaştırılmasını ve ilgili katma değerli hizmetlerin sunulmasını kapsamaktadır. 

4.2.1.11. Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti

Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti; Türk hava sahasında 6000 metrenin üstündeki 
irtifada, 1710-1785 MHz ve 1805-1880 MHz frekans bandında hava taşıtlarında GSM 1800 
mobil telefon hizmetinin sunulmasını kapsar. İşletmecinin ilgili mevzuat uyarınca, bu hizmetinin 
sunumuna ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden ilgili izinleri alması gerekmektedir. 

Türkiye’de kayıtlı olmayan ancak Türk hava sahasını kullanan hava taşıtlarına kurulacak ve 
işletilecek GSM 1800 mobil telefon sisteminin Türk hava sahasında kullanımı; ilgili mevzuata 
getirilen yükümlülüklere uyulması ve Kurum’dan izin alınması kaydıyla yetkilendirmeye tabi 
değildir. Ancak söz konusu sistemleri işletenler, hava taşıtının kayıtlı olduğu ülkeden GSM 1800 
mobil telefon sisteminin kurulumuna ve işletimine yönelik gerekli izni almış olmakla yükümlüdür.

4.2.2. Türksat A.Ş.’nin Görev Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması

5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 67’nci maddesiyle 4.2.1924 
tarihli ve 406 sayılı Kanunun Ek 33’üncü maddesine eklenen hüküm gereği Türksat Uydu 
Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi (Türksat AŞ)’ne “kamu hizmetlerinin elektronik 
ortamda verilebilmesini sağlayan e-devlet kapısı hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 
her türlü faaliyette bulunmak” hususlarında ilave görevler verilmiş olup, söz konusu hususların 
Türksat AŞ ile Kurumumuz arasında 18.5.2005 tarihinde imzalanan ve 19.12.2005 tarihinde 
yenilenen Görev Sözleşmesi kapsamına alınabilmesi için, Danıştay görüşü uyarınca söz konusu 
Görev Sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla 8.6.2011 tarihli ve 2011/DK-08/274 sayılı Kurul Kararı 
uyarınca 28.6.2011 tarihinde Kurumumuz Merkez Binasında Kurul Başkanı Sn. Dr. Tayfun ACARER 
ile Türksat AŞ Genel Müdürü Sn. Dr. Özkan DALBAY ile Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali OK’un 
katılımlarıyla gerçekleştirilen imza töreni ile Türksat AŞ’nin Görev Sözleşmesi yenilenmiştir.

4.2.3. Ar-Ge Denetimleri

IMT2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi gereğince, işletmecilerin elektronik haberleşme şebekesine 
ilişkin yatırımlarının belirli bir bölümünü Türkiye’de Ar-Ge merkezi bulunan tedarikçilerden ve 
bir kısmını da Türkiye’de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş olan KOBİ niteliğindeki 
tedarikçilerden sağlanmasına ilişkin yükümlülüğü yerine getirdiklerinin denetlenmesi amacıyla 
denetimler gerçekleştirilmiş ve denetimler sonucu alınan 06.12.2011 tarihli ve 2011/DK-
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08/627 Kurul Kararı ile söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin hususlar açıklığa 
kavuşturulmuştur. 

4.2.4. All-Risk Sigortası

IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz 
Sözleşmesi uyarınca  işletmeciler tarafından kurulan ve işletilen elektronik haberleşme altyapısı, 
şebekesi, tesis ve hizmetleri için yaptırılan ve yenilen “All Risk” sigortalarının birer örneğinin 
süresi içerisinde Kuruma göndermelerinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaları müteakip 
21.12.2011 tarihli ve 2011/DK-08/649 sayılı Kurul Kararı alınmıştır.

4.2.5. Hazine Payı 

Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin söz konusu yükümlülüklerini yerine getirip 
getirmediklerine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan denetim raporlarının 
Kurumumuza gönderilmesi üzerine, anılan işletmecilerin hazine payı ödeme yükümlülüklerini ilgili 
mevzuat ve imtiyaz sözleşmelerine uygun şekilde yerine getirmelerini teminen  gerekli çalışmalar 
yürütülmüş ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca işletmecilere cezai şart tahakkuk ettirilerek ilgili 
işletmecilere ve Hazine Müsteşarlığına bildirilmiştir.

4.3. Deneme İzinleri

Deneme İzinleri; “Elektronik Haberleşme Sektöründe Deneme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar” düzenlemesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş sermaye şirketleri, 
üniversite ve araştırma-geliştirme kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının, araştırma-geliştirme 
ve/veya test ve/veya deneme ve/veya gösterim amaçlı olarak kurmak ve kullanmak istedikleri 
elektronik haberleşme altyapı, şebeke ve hizmetlerine geçici süre ile Kurumumuzca verilen izinleri 
kapsamaktadır. 2011 yılı içerisinde, gösterim amaçlı deneme izinleri dahil 5 adet LTE, 1 adet 
WiMAX, 1 adet TETRA, 1 adet sayısal telsiz sistemi ve hava taşıtlarında 1 adet Wi-Fi ve 1 adet 
GSM 1800 mobil telefon sistemi için deneme izinleri verilmiştir. Ayrıca, 2011 Yılı Denetim Planı 
kapsamında 2 adet deneme izni sahibi şirketin denetimi yapılmıştır. 
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5. Numaralandırma Faaliyetleri

5.1.  Düzenleme Çalışmaları 

5.1.1. Katma Değerli Elektronik Haberleşme Hizmetlerine Yönelik Düzenlemeler

Katma değerli hizmetlere ilişkin numaralandırmanın etkin bir şekilde sağlanmasını teminen 
04.05.2011 tarihli ve 27924 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile cinsel içerikli katma 
değerli hizmetlerin “900”, özel içerikli katma değerli hizmetlerin “898” ve bu iki gruba girmeyen 
katma değerli hizmetlerin “888” alan kodlu numaralar üzerinden sunulması hususu düzenlenmiştir. 
25.08.2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile ise 888 ve 898 alan 
kodlu numaralar üzerinden sunulması gereken hizmetlerin en geç 04.09.2012 tarihine kadar söz 
konusu numaralara taşınması öngörülmüştür. Ayrıca, 29.03.2011 tarihli ve 2011/DK-08/157 sayılı 
Kurul Kararı ile abonelerin hatlarının başlangıçta 888 alan kodlu numaralara açık ve 898 alan 
kodlu numaralara kapalı olması ile söz konusu numaralara doğru çağrıların engellenmesinin ve bu 
engellemenin kaldırılmasının kolay bir yöntemle yapılabilmesi hususunda karar alınmıştır.

5.1.2. 522 Alan Kodunun Boşaltılması

27.10.2011 tarihli ve 2011/DK-08/559 sayılı Kurul Kararı ile Teknomobil Uydu Haberleşme AŞ’ye 
tahsisli 522310xxxx bloğunda yer alan 10.000 adet mobil numara geri alınarak 522 alan kodu 
boşaltılmıştır.

5.2. Numara Tahsisleri

2011 yılı içerisinde, türler itibariyle yapılan numara tahsisleri aşağıda verilmektedir. Bu tahsisler ve 
daha önceki tahsislerin yıllık kullanım hakkı ücretleri olarak işletmeciler tarafından % 18 KDV dahil 
toplam 8,5 milyon TL numara ücreti Hazine Müsteşarlığı’nın ilgili hesabına yatırılmıştır.

5.2.1. Coğrafi Numara ve Göçebe Numara Tahsisleri

2011 yılında toplam 286.000 adet coğrafi ve 260.000 adet konumdan bağımsız (göçebe) numara 
tahsis edilmiştir.

5.2.2.  Kısa Numaralar 

2011 yılı içerisinde, “113 Alo Doktorum” kısa numarası Sağlık Bakanlığı’na, “122 Alo AFAD” 
kısa numarası Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na, “190 Dini Danışma Hattı” 
Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı’na, “147 Alo Eğitim” kısa numarası Milli Eğitim Bakanlığı’na 
tahsis edilmiş, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli bulunan 173 kısa numarası ise geri alınmıştır.

5.2.3.  NSPC ve ISPC Tahsisleri

2011 yılı içerisinde işletmecilere, 3 adet Uluslararası İşaretleşme Nokta Kodu (ISPC - International 
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Signalling Point Code) ve 80 adet Ulusal İşaretleşme Nokta Kodu (NSPC - National Signalling Point 
Code) tahsis edilmiştir. 

5.2.4.  Taşıyıcı Seçim Kodu ve Erişim Kodu Tahsisleri 

2011 yılı içerisinde işletmecilere 1 adet taşıyıcı seçim kodu ve 59 adet 811 alan kodlu erişim 
numarası tahsis edilmiştir. 

5.3.  Numara Taşınabilirliği

Ülkemizde mobil numara taşınabilirliği 09.11.2008 tarihinde, sabit numara taşınabilirliği 
10.09.2009 tarihinde uygulamaya başlamıştır. 2011 yılı sonu itibarıyla taşıma sayısı mobil 
numaralarda yaklaşık 37 milyon, sabit numaralarda ise yaklaşık 140.000 civarındadır. 2011 
sonu itibariyle, toplam 28 işletmeci numara taşıma işlemlerini gerçekleştirecek şekilde Numara 
Taşınabilirliği Sistemine bağlı bulunmaktadır. 
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6. Spektrum Yönetimi ve Uygulamaları

6.1. Yönetmelik Çalışmaları

Sanayi, bilim ve tıp alanlarında kullanılan cihazların belirlenen frekans bandlarında kullanımına 
ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla “Sınaî, Bilimsel ve Tıbbi Elektronik Cihazlar (SBT) 
Yönetmeliği”, pek çok Avrupa ve Dünya ülkesi mevzuatları incelenerek hazırlanmıştır. Yönetmelik, 
23.10.2011 tarihinde 28093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6.2. Frekans Tahsisleri ve Bant Boşaltım Çalışmaları

6.2.1. Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetlerine Yapılan Tahsisler

2011 yılı içerisinde Analog ve Sayısal Ortak Kullanımlı Trunk/Tetra ve Community Repeater/ DMR 
(Digital Mobile Radio) Hizmeti kurmak ve sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmecilerin frekans 
başvuruları değerlendirilmiştir.

450-470 MHz frekans bandının Genişbant Erişimli Telsiz Sistemleri için planlanması nedeniyle, 
konu frekans bandı aralığında hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 
ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nün telsiz frekansları iptal edilmiştir.

Diğer taraftan; NMT bandından boşalan 2 MHz’lik (415.5000-417.5000 MHz/ 425.500-427.5000 
MHz olarak) frekans bandı sayısal özellikli “trunk” ve “community repeater” sistemleri için ayrılmış 
ve ülke genelinde Sayısal TETRA ve DMR sistemleri için 13 işletmeciye 2011 yılı içerisinde frekans 
tahsisleri gerçekleştirilmiştir.

Türkiye genelinde Sayısı Sınırlandırılmayan Kullanım Hakkı ile yetkilendirilmiş bulunan 62 adet 
işletmecinin frekans ve cihaz bilgilerinin MFYS’ye (Milli Frekans Yönetim Sistemi) girişleri yapılmıştır. 
Bu çerçevede yeni oluşturulan KRS (Kullanıcı Ruhsat Sistemi)  sistemine mevcut işletmecilerin 
aktarım işlemi devam etmekte olup, 50 adet işletmecinin tüm frekans bilgileri, cihaz bilgilerine 
ilişkin bilgiler düzenlenerek KRS’de güncellenmesi tamamlanmıştır.

6.2.2. 450–470 MHz Frekans Bandı Boşaltım Çalışması

Genişbant Telsiz Erişim Sistemleri için planlanan 452-457 MHz/462-467 MHz frekans aralığının 
boşaltılması ile ilgili işlemler 2011 yılı süresince yapılmış olup,   planlanan frekans aralığından 
frekans tahsisi durdurulmuştur.  Frekans bandının boşaltımı konusundaki belirtilen takvim 
kapsamında bant boşaltım işlemleri devam etmiştir. Ülke genelinde bu bantta tahsisi bulunan 
DHMİ’ye ait ve OKTH sistemlerinde kullanılan frekansların büyük çoğunluğunun değişim işlemleri 
yapılmıştır. 
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6.2.3. Diğer Tahsis ve Koordinasyon Faaliyetleri

6.2.3.1. Uydu Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler

Genelkurmay Başkanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2 yer keşif 
uyduları projesi kapsamında Genelkurmay Başkanlığının frekans talepleri uygun bulunmuş olup, 
uydu sisteminde kullanılacak frekansların ITU nezdinde koordinasyon işlemlerine başlanmıştır. 

Ülkemizce işletilen ve uzaya fırlatılması planlanan TÜRKSAT Uydularının ve karasal sistemlerimizin 
uluslararası frekans koordinasyonu Kurum tarafından ITU ve ilgili ülkeler nezdinde TÜRKSAT A.Ş. 
ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarla yapılmıştır.

Uydu Telekomünikasyon Hizmeti İşletmeciliği, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti İşletmeciliği ve Uydu 
Sayısal Platform Hizmeti İşletmeciliği kapsamında Kurumumuzdan bildirim hakkı verilmesi suretiyle 
yetkilendirilmek için Kuruma başvuran işletmecilerin frekans değerlendirme ve ruhsatlandırma 
işlemleri yapılmıştır.

Yabancı Basın-Yayın ve TV kuruluşlarına geçici uydu up-link cihazı kullanım izin işlemleri 
kapsamında, yabancı basın-yayın ve TV kuruluşlarına geçici uydu up-link cihazı kullanma izni 
verilmiştir. 

6.2.3.2. Hava Haberleşme Sistemlerine Yönelik Faaliyetler

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü/Telsiz İşletme Müdürlüğüne (KEGM/TİM) yapılan başvurular 
kapsamında talep eden havayolu kuruluşlarına frekans tahsisi yapılmıştır. Yapılan frekans 
tahsislerinin, uluslararası kurallar gereği Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile koordineli 
olarak ICAO/FMG (International Civil Aiviation Organization/ Frequency Management Group) 
nezdinde frekans koordinasyonu sağlanmış ve ICAO/COM Tablolarına (COM 2, COM3, COM 4) 
kayıtları yapılmıştır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları vb. kuruluşlarla frekans tahsisi ve 
koordinasyonuna yönelik olarak işlemler yürütülmüştür. 

ICAO/FMG nezdinde yapılan FMG/15 Dönem Toplantısı’na katılım sağlanmış olup, hava 
haberleşme sistemleri hususunda ülkemiz ihtiyaçları kapsamında gerekli frekans koordinasyonu 
işlemleri yaptırılmıştır. COM2 tablosunda yer alan kayıtlarımızın düzenlenmesi amacıyla FMG/15’e 
bir öneri sunulmuş ve kabul edilmiştir. Alınan kararın EUROCONTROL tarafından uygulanmasının 
ardından düzenleme faaliyetlerine başlanacaktır. 

6.2.3.3. Deniz Haberleşme Sistemlerine Yönelik Faaliyetler

2011 yılı içerisinde, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 42nci ve Geçici 4 üncü 
maddeleri çerçevesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü / Telsiz İşletme Müdürlüğü-KEGM/TİM ile 
karşılıklı olarak imzalanan protokol kapsamında deniz haberleşme sistemleri ile ilgili koordineli iş 
ve işlemler yürütülmüştür. Buna göre;
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	 n KEGM/TİM’e yapılan başvurular kapsamında deniz haberleşme sistemleri için ilgili 
kuruluşlara deniz VHF/FM bandından frekans kullanma izni verilmiştir.

	 n KEGM/TİM’in talebi üzerine ilave yüzer araç çağrı işaret bloğu ve MMSI-Deniz Mobil 
Servis Tanıtım Numarası tahsis edilmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü (Mülga 
Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü) başta olmak üzere Genelkurmay 
Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve benzeri kuruluşlarla frekans tahsisi ve koordinasyonuna 
yönelik olarak işlemler yürütülmüştür.

Deniz sistemleri ile ilgili olarak her ay KEGM/TİM’den alınan yüzer araçların yeni kayıt, değişiklik ve 
iptal bilgileri Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)’ne bildirilerek uluslararası gemi listelerine 
kayıtları yapılmıştır.

Arama kurtarma koordinasyon hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve deniz ile ilgili konuların 
görüşülmesi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme 
Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ilgili Komutanlık, Kurum ve Kuruluşların katılımı ile iki ayda 
bir yapılan Araştırma ve Geliştirme Komitesi–ARGEK Dönem Toplantılarına katılım sağlanmıştır.

Üyesi bulunduğumuz Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (CEPT)’in, 
Elektronik Haberleşme Komitesi (Electronic Communications Committee-ECC), Frekans Yönetimi 
Çalışma Grubu (WG FM)’nun deniz haberleşmesi ve deniz ile ilgili diğer konularda çalışmalar 
yapan alt Proje Grubu (CEPT/ECC/WGFM-PT46)’nun 10 uncu Toplantısı 29-31 Mart 2011 tarihleri 
arasında Kurumumuz ev sahipliğinde, İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapılmıştır. WG FM PT-46 
Toplantısına CEPT üyesi ülkelerden 31 kişi katılmış olup, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
Radyokomünikasyon Bürosu (ITU/BR) ve Avrupa Haberleşme Ofisi (ECO) toplantıya gözlemci 
olarak iştirak etmiştir. Toplantıya BTK, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden katılım sağlanmıştır.

6.2.3.4. GSM/UMTS Bandlarına Yönelik Faaliyetler

Sınır komşumuz olan Nahçıvan Otonom Cumhuriyeti adına Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır 
bölgelerinde GSM/UMTS frekans bandlarının/kodlarının kullanımı konusunda koordinasyon 
çalışmaları yapılmıştır. Frekans/kod kullanımı konusunda, 8 Temmuz 2011 tarihinde iki ülke 
işletmecilerinin de katılımıyla Bakü’de yapılan toplantıda imza aşamasına getirilen Protokol, iki 
ülke idarelerinin onayıyla yürürlüğe girmiştir. Yapılan Protokolle birlikte, iki ülke işletmecileri 
tarafından sınır bölgelerinde kullanılacak frekans kanalları belirlenmiştir ve sınır bölgelerinde GSM/
UMTS sinyallerine güç sınırı getirilmiştir.

6.3. Frekans Planlanması Kapsamında İthal İzni Verilen Cihazlar 

Kurul’un 17.04.2006 tarih ve 2006/TK-13/260 sayılı kararı ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal 
Ekipmanları’nın ithal ve imal edilmesinde aranacak şartlarında frekans veya lisans kısıtlaması olan 
cihazlar bakımından; frekans bandı, çıkış gücü ve anten bilgileri bakımından değerlendirilerek 
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Bildirim Formu (Sınıf 2) ile onay verilme işlemlerine 2011 yılı içerisinde de devam edilmiştir. Bu 
kapsamda onaylar, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2006 yılından başlayarak her yıl yayınladığı 
tebliğin ekinde yer alan frekans ve lisans kısıtlaması olan cihazların listesi uyarınca verilmektedir. 
Bu çerçevede, 01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında Kurumumuzca yapılan işlemlere ilişkin 
istatistikî bilgiler aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir.

Çizelge 9: Bildirim Formu İstatistikî Bilgiler
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7. Bilgi Teknolojileri Projeleri

7.1. Mobil Cihaz Kayıt Sistemi

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi; mülga 5392 sayılı Kanun kapsamında, yasal olarak ithal edilen cihazların 
kayıt altına alınması ve kaçak, kayıp, çalıntı ve klonlanmış IMEI’ye sahip cihazların elektronik 
haberleşme şebekesi ile bağlantısının kesilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda gelişmiş 
bir donanım ve veritabanı sistemi üzerinde çalışan İthalat Takip Sistemi, Bilgi ve İhbar Merkezi 
Sistemi, Bireysel Başvuru Sistemi, Savcılık Takip Sistemi gibi çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Bu 
uygulamalar ile beraber birçok işlem otomatik hale getirilerek süreçlerin etkin, doğru ve hızlı bir 
şekilde işlemesi sağlanmıştır. Tüm cep telefonu kullanıcılarını, GSM işletmecilerini, ithalatçıları, 
savcılıkları ve mahkemeleri doğrudan etkileyen sistem günümüz güvenlik ve sayısallaştırma 
ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.

7.2. Numara Taşınabilirliği Sistemi

Numara taşıma işlemlerinde merkezi referans olarak tasarlanmış Numara Taşınabilirliği Sisteminin 
(NTS) bakım/onarım ve işletme desteği hizmetlerini karşılamak üzere NTS İşletme Koordinasyon 
Kurulu (NTS-İKK) çalışmalarına eşlik edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sözleşme 
işletmecilere ve yüklenici firmaya gönderilerek sözleşmenin imzalanma süreci takip edilmiştir. 
Sözleşme bedeli, sözleşmede belirtilen aralıklarla hesaplanarak işletmeci başına düşen maliyetler 
ilgili taraflara bildirilmiştir.

Şekil 31: Mobil Cihaz Kayıt Sistemi Yapısı
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NTS’ye bağlantı sağlamak isteyen yeni işletmecilerin bağlantı süreçleri takip edilerek, işletmecilerin 
gerekli yükümlülükleri sağlayarak NTS’ye bağlanmaları sağlanmıştır. 

7.3. Felaket Kurtarma Merkezi 

Kurum Bilgi Sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere tüm bilgi sistemlerinin yedeklerinin 
güvenli bir alanda (Türksat Gölbaşı Yerleşkesi) tutulması için Felaket Kurtarma Merkezi kurulmuştur.

Proje sözleşmesinde 2011 yılı dahilinde belirtilen aşamalar çerçevesinde, ilgili aşamalarda 
gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin durumu kontrol edilmiştir. Proje yüklenici firması olan 
Türksat A.Ş.’nin 03.10.2011 tarihinde projenin kabule hazır olduğunu Kuruma iletmesinin 
ardından; kurulan yedek sistemlerin istenen şekilde çalıştığını görmek için sistemlerle ilgili paydaşlar 
bilgilendirilerek canlı testler yapılmıştır.

Canlı testlerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından sözleşme çerçevesinde yüklenici firma 
tarafından yapılması istenen işlerin yerine getirilip getirilmediği madde madde kontrol edilmiş, 
yüklenici firmanın yükümlüklerini tam olarak yerine getirdiği tespit edilerek 29.12.2011 tarihinde 
projenin kabul işlemleri tamamlanmıştır. 

FKM Projesi içerisinde yer alan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulum çalışması 
çerçevesinde, 27.09.2011 tarihi itibariyle ISO/IEC 27001 BGYS Sertifika belgesi alınmıştır.

7.4. Milli Monitör Sistemi Yazılımları

Kurumumuzun önemli projelerinden biri olan Milli Monitör Sistemi (MMS), telsiz haberleşme 
trafiğinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve telsiz kullanım ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla gerekli 
teknik cihaz ve sistem altyapısından oluşmaktadır. Merkez Birimleri ve 7 Bölge Müdürlüğünde 
kullanılmakta olan MMS ile;

	 n Yayın kaplama alanları, frekans kullanım yoğunluğu ve teknik parametrelerin ölçülmesi, 

	 n AM/FM radyo ve TV yayınlarının teknik kalite kontrollerinin yapılması, 

	 n Enterferans olaylarının tespit edilmesi ve çözümlenmesi, 

	 n İllegal telsiz istasyonlarının yerlerinin bulunması, 

	 n Frekans yönetimi maksadıyla istatistikî verilerin toplanması 

faaliyetleri yürütülmektedir. 

7.4. Elektronik İmza

Kurumumuz tarafından düzenlemelerde atıf yapılan uluslararası standartlar ve diğer ülkelerdeki 
düzenlemeler yakından takip edilerek ihtiyaç duyulan değişiklikler düzenlemelerde yapılmaktadır. 
Bununla birlikte elektronik imzanın yaygınlaştırılabilmesi ve birlikte çalışabilirliğin sağlanabilmesi 
için çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda Elektronik imza oluşturma ve doğrulama 
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yazılımlarındaki uyumsuzluklar nedeniyle yaşanan sıkıntılara çözüm önerisi geliştirilmesi çalışmaları 
devam etmektedir.

Elektronik imza profili taslak halinde hazırlanmış ve ilgili tarafların görüşleri kapsamında nihai 
hale getirilmiştir. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının imzalama ve doğrulama yazılımlarının 
belirli bir süre içerisinde bu profile uygun hale getirilmesini sağlayabilmek için Elektronik İmza 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 35 inci maddesi 
kapsamında Kurul Kararı alınması için çalışmalar devam etmektedir.

7.5.  Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi

14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
1525 inci maddesinin (2) inci fıkrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle 
Kayıtlı Elektronik Posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı 
posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet 
sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve 
esasları belirleme görevi Kurumumuza verilmiştir. Söz konusu düzenlemelerin meri Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren beş ay içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda 14.02.2011 
tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525 inci 
maddesinin (2) inci fıkrası kapsamında hazırlanan “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere ve Teknik 
Kriterlere İlişkin Tebliğ” 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 6 ıncı fıkrası ve 24 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrası kapsamında hazırlanan “Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ile Kayıtlı Elektronik Posta 
Hesabı Adreslerine İlişkin Usul ve Esaslar” kurum içi görüşe açılmıştır. Gelen kurum içi görüşler 
değerlendirilme aşamasındadır. Görüşlerin değerlendirilmesini müteakip kurum dışı görüşlerin 
alınabilmesi için gerekli süreç başlatılacaktır.

1 Mayıs 2012’den itibaren Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek 
isteyen tüzel kişilerin Kurumumuza yapacakları bildirimlerinin incelenebilmesi ve idari /teknik 
alanlarında gerekli denetimlerin yapılabilmesi için “Denetim Rehberi” hazırlanmaktadır.

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ile Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Usul ve Esaslara 
ve Denetim Rehberine ilişkin çalışmalar devam ettirilmektedir.

7.6. İnternet Alan Adları

Elektronik Haberleşme Kanununun 35 inci maddesi ile internet alan adlarının (İAA) tahsisini 
yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esasları belirleme 
görev ve yetkileri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na verilmiştir. Bakanlıkça İnternet 
Alan Adları Yönetmeliği 07.11.2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır ve bu 
çerçevede BTK, “.tr” Ağ Bilgi Sistemini  (TRABİS) kurmak ve işletmek veya belirlediği usul ve esaslar 
çerçevesinde TRABİS'in üçüncü bir tarafça kurulması ve işletilmesini sağlamakla görevlendirilmiştir. 
Bu doğrultuda BTK tarafından aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir:
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7.6.1 Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması (UÇM)

İAA Yönetmeliği kapsamında düzenlenmesi gereken bir husus olan UÇM ile ilgili tebliğ çalışmasıdır. 
Yürütülen çalışmalarda WIPO yetkililerinden, marka, patent ve fikri mülkiyet sahalarında uzman 
yerli hukukçulardan görüşler alınarak bir tebliğ taslağı hazırlanmıştır. Bu taslak

	 n 19.07.2011’de BTK ev sahipliğindeki bir çalıştayda ve 

	 n 19.11.2011’de Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayında,

ilgili uzmanların katılımı ile ele alınmıştır.

UÇM düzenlemesi ancak TRABİS’in faaliyete geçmesini müteakip yürürlüğe girebilecektir.

7.6.2. İAA Yaşam Çevrimi Tebliği

İAA Yaşam Çevrimi tebliği; 

	 n TRABİS’in görevleri, 

	 n İAA başvurusu, iptali, yeniden tahsisi,

	 n Kayıt Kuruluşu gereklilikleri, işleyişi,

	 n Kısıtlı ve kapalı adlar listesinin idamesi, 

	 n İlişkiler:

  o TRABİS,

  o Kayıt Kuruluşu,

  o Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı,

  o IAA sahibi,

  o Mahkemeler,

  o Finans Kuruluşları,

gibi hususları içeren bir düzenleme çalışmasıdır.

7.6.3 TRABİS Danışmanlık Hizmeti

TRABİS’in uluslararası standartlar ile tutarlı ve yüksek nitelikli olarak hayata geçirilebilmesini 
teminen ilgili sistemin;

	 n kapasite planlaması,

	 n tasarlanması, 
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	 n ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

	 n uygulamanın güvenlik, yük, fonksiyonlarının muayenesi 

	 n sistem kurulumu sonrasında 6 ay izlenmesi 

	 n ICANN nezdindeki yetki devri süreçlerinde destek verilmesi

işlemlerini içeren bir danışmanlık hizmeti alınması amaçlanmaktadır. Bu danışmanlık hizmetinin 
teknik şartnamesi hazırlanmış olup 2012 yılı ilk çeyreğinde ilgili hizmetin alınması planlanmaktadır. 
Sonrasında danışmanlık desteği ile TRABİS uygulama projesinin tasarlanması ve bu projenin hayata 
geçirilmesi hedeflenmektedir.
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8. İnternet Güvenliği ve Düzenlemelerine İlişkin 

 Faaliyetler

Hayatımızda oldukça önemli bir yer tutan İnternet günden güne gelişerek çeşitli amaçlara 
hizmet eden önemli bir araçtır. İnternet, hayatımızı yerine göre oldukça kolaylaştırabileceği gibi, 
oluşabilecek yanlış kullanımlar sonucu hayatımızı bir hayli zorlaştırabilir. Hayatımızdaki birçok araç 
gibi, zaman zaman olumsuz kullanım tarzları da oluşabilmektedir. 2007 yılında kurulan İnternet 
Daire Başkanlığı bir taraftan 5651 sayılı kanunda belirtilen İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla 
Mücadele görevini yerine getirirken, diğer taraftan İnternetin dinamik yapısı gereği, ihtiyaç 
duyulan çalışmalara katkı sağlamaya çalışmıştır. 

İnternet içerik düzenlemeleri konusunda Uluslararası kuruluşlarla işbirliği çalışmalarına devam 
edilmiştir. Bu kapsamda, Uluslararası İnternet Çağrı Merkezleri Birliği (INHOPE)'ne üyelik 
gerçekleşmiş ve bu kuruluşla bilgi alışverişi başlamıştır. 

2011 yılında gerçekleşen önemli bir gündem de Güvenli İnternet Hizmeti (GİH)'dir. Daha önce 
22 Şubat 2011 tarihinde hayata geçirilmesi öngörülen GİH, 22 Ağustos 2011 tarihine ertelenmiş, 
daha sonra da 22 Kasım 2011 tarihine kadar test süreci yapılarak 22 Kasım 2011 tarihinde internet 
kullanıcılarına sunulmuştur.  İnternet Daire Başkanlığı GİH için gerekli çalışmaları yapmış, birtakım 
yazılım ve veri tabanı altyapılarını hazırlamıştır. Gerek GİH kapsamında, gerekse diğer açılardan 
İnternetin kullanımına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine devam edilmiştir.

8.1.Hukuki Dayanak

Görev alanımızı düzenleyen 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun" 23.05.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

24.10.2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Telekomünikasyon Kurumu 
Tarafından Erişim Sağlayıcılara Ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 01.11.2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik”, 30/11/2007 tarihli 26716 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul 
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve son olarak 01/03/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara Ve Yer Sağlayıcılara 
Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik” hükümleri temel alınarak mezkur kanunun çerçevesinde faaliyetlerimiz devam 
etmektedir. 

8.2.İnternetin Bilinçli Kullanımına Yönelik Faaliyetler

İnternetin güvenli, etkin ve bilinçli kullanımı konusunda yapılan bilinçlendirme faaliyetleri 5 başlık 
altında incelenebilir:
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 1. Web Portalları

 2. Bilinçlendirme Yayınları

 3. Güvenli İnternet Günü

 4. Diğer Etkinlikler

 5. Araştırmalar

8.2.1. Web Portalları

8.2.1.1. Güvenli Web Portalı ( www.guvenliweb.org.tr) 

Güvenli Web, İnternetin güvenli, etkin ve bilinçli kullanımı konusunda ilgili tüm kesimleri 
bilgilendirmek amacıyla kurulmuş olup Mayıs 2008’de yayın hayatına başlamıştır. Güvenli Web 
portalı temel olarak “Aileler, Eğitimciler ve Güvenlik” olmak üzere 3 başlıktan oluşmaktadır. 
Bu başlıklar dışında; İnternetin güvenli, etkin ve bilinçli kullanımıyla alakalı güncel konulardaki 
haber, makale ve araştırma türü bilgiler “Güncel” bölümde kullanıcıların dikkatine sunulmaktadır. 
İnternetin güvenli, etkin ve bilinçli kullanımıyla ilgili yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar 
“Duyurular/Etkinlikler” bölümünde kullanıcılarla paylaşılmaktadır. 

Dünyada ve Türkiye’de İnternetle ilgili istatistiksel bilgilerin paylaşıldığı ve kullanıcıların yoğun 
ziyaret ettiği diğer bir bölümü de “İnternet İstatistikleri” oluşturmaktadır. Bilinçlendirme faaliyetleri 
kapsamında oluşturulan seslendirilmiş “Güvenli İnternet İçin Tavsiyeler” e-kitabı ve İnternet 
kafe denetimlerinde yeknesaklığı ve verimliliği sağlamak amacıyla, mülki idare amirliklerinin 
faydalanması amacıyla geliştirilen “Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İş Yeri Denetleme 
Eğitimi” e-öğrenme modülü portal üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca portal 
üzerinden “İnternetin Güvenli Kullanımı İçin Anne-Babalara Öneriler” e-kitabına erişilmektedir. 
İnternet kullanıcılarının bilinçlenmesine yardımcı olmak için gerek Türkiye’den gerekse farklı 
ülkelerden derlenen haberler, makaleler ve duyurular Güvenli Web portalı üzerinden ilgili başlıklar 
altında paylaşılmaktadır.

Güvenli Web portalı aracılığıyla, İnternetin güvenli, etkin, doğru ve bilinçli kullanımının sağlanması 
amacına yönelik olarak aileler, eğitimciler ve güvenlik başlıkları altında gerek ailelerin gerek 
eğitimcilerin yararlanabileceği içerikler paylaşılmaktadır. Ayrıca İnternetin barındırdığı tehlikelere 
karşı farkındalık oluşturmak ve gerekli önlemleri almaya teşvik etmek amacıyla güvenlik başlığı 
altında da İnternet üzerinden gelebilecek tehlikeler ve yaşanabilecek problemler ile ilgili olarak 
tüm İnternet kullanıcıları çeşitli vesilelerle bilgilendirilmektedir.  

Güvenli Web portalı, üç yılı aşkın yayın hayatı ile oldukça hızlı artan İnternet kullanıcı sayısına 
sahip olan ülkemiz için önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Ülkemiz için sadece İnternetin güvenli 
kullanımına özgü yayın yapan ilk İnternet portalı olma özelliği taşıyan Güvenli Web portalı, 
Avrupa ülkeleri ile Amerika, Kanada ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerin Güvenli İnternet portalları 
arasında en çok ziyaret edilen 4. Web portalı olmuştur.  Ülkemizde İnternetin güvenli kullanımına 
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yönelik yayın yapan İnternet siteleri artmaya başlamış olup, toplumsal duyarlılık ve bu konuya 
olan ilgi arttıkça Güvenli Web portalı benzeri İnternet sitelerine duyulan ihtiyaç daha da artacaktır. 

8.2.1.2. Güvenli Çocuk Portalı (www.guvenlicocuk.org.tr)

Çocukların, sanal dünyada daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için hazırlanan “Güvenli 
Çocuk” İnternet portalı, Şubat 2010’da düzenlenen “Güvenli İnternet Günü” etkinliklerinde açılışı 
yapılarak yayın hayatına başlamıştır. Güvenli Çocuk portalı,  çocukların daha çok eğleneceği, 
eğlenirken internet ortamında nasıl güvende kalacaklarını öğrenecekleri şekilde geliştirilmiştir. İki 
yıla varan süre içerisinde portalın üye sayısı giderek artmaktadır.      

İlköğretim çağındaki çocuklarımızın İnterneti güvenli kullanmayı öğrenmeleri ve bu konuda 
bilinçlenmeleri amacıyla hazırlanan Güvenli Çocuk portalı, eğitim ve eğlenceyi birleştiren oyunlar 
ve çok çeşitli etkileşimler içerecek şekilde tasarlanmıştır. Portal içeriğinin zenginleştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

Güvenli Çocuk portalında; Güvenli Çocuk Kulübü, Oyun Parkı, Benim Sayfam, Neşeli Kutular, 
Neler Olmuş, Neler Olacak,  Bilgi Dolabı, Eğlence Köprüsü ve Web Gözcüsü gibi bölümler 
bulunmaktadır. Güvenli Çocuk portalı yaklaşık 2 yıllık bir mazisi olmasına rağmen çocukların 
beğenisini kazanmıştır. Güvenli Çocuk’un bu süre içerisinde yaklaşık 16 bin üye sayısına ulaşmış 
olması bunun bir göstergesidir. Güvenli Çocuk üyesi çocuklar, yaptıkları yorum ve eleştirilerle 
sitenin gelişimine de destek vermektedirler. 

8.2.2. Bilinçlendirme Yayınları

8.2.2.1 Güvenli İnternet Kullanımı İçin Tavsiyeler Kitapçığı

Çocuklar için birçok yerli ve yabancı kaynak taranarak ve yurt dışı örneklerden de faydalanılarak 
“Güvenli İnternet Kullanımı İçin Tavsiyeler” adlı rehber kitapçık hazırlanmıştır. 

Söz konusu kitapçık, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış ve 
İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda Eylül 2009’da toplam 12 milyon adet 
basılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı’nın maddi desteğiyle MEB Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından 
2009–2010 eğitim-öğretim yılında tüm ilköğretim öğrencileri ile öğretmenlerine ücretsiz olarak 
ulaştırılmıştır. Bu kitapçık, çocukları ve gençleri İnternetin güvenli, etkin, doğru ve bilinçli kullanımı 
konusunda bilgilendirmeyi ve onlara yol göstermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca kitapçığın, yurtdışında 
düzenlenen etkinliklerde dağıtılabilmesi için, İngilizcesi de hazırlanmıştır.

İnternetin Güvenli Kullanımı İçin Anne-Babalara Öneriler Kitapçığı Ebeveynlere yönelik hazırlanan 
“İnternetin Güvenli Kullanımı İçin Anne-Babalara Öneriler” adlı bir rehber kitapçık ise Şubat 
2010’da düzenlenen “Güvenli İnternet Günü” etkinliklerinde katılımcılara dağıtılmıştır.

Gerek çocuklara gerekse ebeveynlere yönelik hazırlanan rehber kitapçıklar, hem Avrupa Birliği 
ülkelerindeki kitapçıklarla hem de Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU-International 
Telecommunication Union) bünyesindeki Çocukların Online Korunması (COP-Child Online 
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Production) inisiyatifi tarafından hazırlanan rehber kitapçıklarla içerik ve yaklaşım olarak paralellik 
arz edecek şekilde hazırlanmıştır. İnternetin güvenli kullanımı için çocuklara ve ebeveynlere 
yönelik tavsiyeler içeren bu kitapçıklara, Güvenli Web portalı üzerinden e-kitap formatında 
ulaşılabilmektedir. 

8.2.2.2. Broşürler

Gerek Güvenli İnternet Kullanımı İçin Tavsiyeler Kitapçığı’ndan gerekse İnternetin Güvenli 
Kullanımı İçin Anne-Babalara Öneriler Kitapçığı’ndan faydalanılarak “Güvenli İnternet Kılavuzu” 
ve “İnternetin Güvenli Kullanımı İçin Anne-Babalara Öneriler” isimlerinde broşürler hazırlanmıştır. 
Broşürlerde çocukların ve ebeveynlerin bilinçli bir internet kullanıcısı olmalarına katkı sağlayacak 
önemli konularda bilgilendirmeler yapılmıştır. 

8.2.3. Güvenli İnternet Günü

Güvenli İnternet Günü, AB Komisyonu desteğiyle InSafe tarafından 2004 yılından beri düzenlenen, 
çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm internet kullanıcılarını İnternetin güvenli, etkin ve doğru 
kullanımı hususunda bilinçlendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan uluslararası katılımlı bir 
etkinliktir. Türkiye’de ilk defa “Ailemizin Afacan Çocuğu: İnternet” teması ile 23.02.2010 tarihinde 
İstanbul’da düzenlenmiştir.

Güvenli İnternet Günü etkinlikleri İnternet Kurulu ile koordineli olarak düzenlenmiş olup söz 
konusu etkinliğe AB Komisyonunun onayı ile bizzat InSafe Koordinatörü, ITU Kalkınma Bürosu 
Direktörlüğü üst düzey temsilcisi ile birçok yerli akademisyen, STK ve sektör temsilcisi katılmıştır.       

Güvenli İnternet Günü etkinlikleri bu yılda 08-09 Şubat 2011 tarihlerinde Ulaştırma Bakanlığı 
İnternet Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 
koordinesinde “Hayatın Sanal Gerçeği: İnternet” temasıyla Ankara’da düzenlenmiştir. 

2010 yılındaki etkinlikte olduğu gibi 2011’deki etkinlik de ulusal ve uluslararası katılımcıların, 
akademisyenlerin, STK ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Etkinlik kapsamında 08 
Şubat 2011’de birçok kurum, STK ve sektör temsilcilerinin katılımıyla “İnternet Kafeler İçin Türkiye 
Modeli” adı altında bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Güvenli İnternet Günü ile ilgili tanıtıcı bilgiler ile birlikte etkinlik programına ve katılımcıların listesine, 
Güvenli İnternet Gününe özel www.gig.org.tr adlı web sitesinden ulaşmak mümkündür. Şubat 
2011’de düzenlenen Güvenli İnternet Günü etkinliklerine uluslararası saygınlığı olan misafirler 
konuşmacı olarak katılım sağlamışlardır. 

Ayrıca, Almanya’da Güvenli İnternet Merkezi olarak faaliyet gösteren “Klicksafe” adlı kuruluşun 
temsilcisi olan Dilek Atalay, hem söz konusu etkinliklere katılmak hem de bilinçlendirme 
çalışmalarımızı yerinde görmek amacıyla Kurumumuza çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Bu ziyaret 
vesilesiyle Almanya’da ve birçok Avrupa ülkesinde “Klaus Nerede” adıyla yayınlanmış bulunan TV 
spotunun Türkiye’de de yayınlanması için işbirliği protokolü imzalanmış ve söz konusu filmin 
Türkçe’ye adaptasyonu yapılmıştır.
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Yine, Güvenli İnternet Günü Etkinlikleri 2010 vesilesiyle hazırlanan “CEM VE İNTERNET” adlı kısa 
filmimiz ile İnternetin güvenli kullanımı temalı diğer videolara Güvenli Çocuk sitemizdeki Neşeli 
Kutular bölümünden ulaşmak mümkündür.

Güvenli İnternet Günü etkinlikleri dünya çapında düzenlenen bir etkinlik olması dolayısıyla ülke 
deneyimlerini bir araya getirmek için INSAFE tarafından hazırlanan www.saferinternetday.org adlı 
İnternet bloğunda, Türkiye adına bir sayfa açılarak gerçekleştirilen faaliyetlerin İngilizce tanıtımı 
yapılmaktadır. Bu tanıtım bölümüne, www.saferinternetday.org/web/turkey/home adresinden 
erişmek mümkündür.

8.2.4. Diğer Etkinlikler

İnternetin güvenli, etkin ve doğru kullanımı ile ilgili bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında hem 
özel hem de devlete ait eğitim kurumlarında (ilköğretim okulları, liseler ve üniversiteler) çeşitli 
seminerler düzenlenmektedir. Seminerlerde ilköğretim öğrencilerine, ilköğretim öğrencileri 
için hazırlanmış özel sunumlar, lise öğrencilerine de lise öğrencileri için hazırlanmış sunumlar 
yapılmaktadır. Ayrıca üniversitelerin düzenlemiş oldukları etkinliklere de katılım sağlanarak bu 
konudaki bilgi ve tecrübeler üniversite öğrencileri ile paylaşılmaktadır.

Ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer, konferans ve forumlara konuşmacı ve dinleyici olarak 
katılmak suretiyle İnternetin güvenli, etkin ve doğru kullanımına özgü konular tartışılmakta, 
yapılması gerekenler ve öneriler katılımcıların dikkatine sunulmaktadır. Aralık 2010’dan Kasım 
2011 tarihine kadar yapılan bu tür faaliyetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

	 n İçişleri Bakanlığı ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Ortak Eğitim Semineri  “İnternetin 
Güvenli Kullanımı” sunumu (6-7 Aralık 2010 - Antalya),

	 n TİB personeline yönelik hizmet içi eğitim kapsamında “İnternetin Güvenli Kullanımı: 
Aileler İçin Pratik Öneriler” sunumu (20 Ocak 2011 - Ankara),

	 n TRT Radyo 1 ile Polis Radyolarında yapılan programlarda “İnternetin Güvenli Kullanımı” 
konusunun anlatılması (26 Ocak 2011 - Ankara),

	 n Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanıp Almanya Cumhuriyeti Gençlik 
Çalışmaları Uzman Kuruluşu (IJAB) ile koordineli olarak yürütülen “Gençlik Çalışmalarında Halkla 
İlişkiler ve Yeni Medya” konulu eğitim seminerleri kapsamında yapılan “Sosyal Medya: Dünü, 
Bugünü ve Yarını” sunumu (10 Şubat 2011 - Eskişehir),

	 n Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Dünya Çocuk Oyunları” kapanış 
programında çocuklara ve ailelere “İnternetin Güvenli Kullanımı” ile materyallerin dağıtılması (1 
Mayıs 2011 - Ankara),

	 n Devlet Planlama Teşkilatı “Sosyal Dönüşümü Hızlandırıcı Entegre Program Çalıştayı” 
kapsamında düzenlenen “Bilinçli İnternet Kullanımı” toplantısı (26 Mayıs 2011 -Ankara),

	 n Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu “Dünyada İnternetin Güvenli 
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Kullanımına Yönelik Uygulama Örnekleri ve Türkiye'de Bilinçlendirme Faaliyetlerinin İncelenmesi 
ve Türkiye İçin Öneriler” bildiri sunumu (22-24 Eylül 2011 - Elazığ),

	 n Cullen International tarafından organize edilen “AB Adayı Ülkelerin Elektronik Haberleşme 
Sektörleri” konulu toplantıda “Kurumumuz Çalışmaları ve Güvenli İnternet Hizmeti” sunumu (26-
27 Eylül 2011 - Tiran), 

	 n Cebit Sinerji Zirvesi Bilgi Teknolojileri Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Yarının 
Teknolojisi: İnternet” konulu panel (6 Ekim 2011 - İstanbul),

	 n İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından Şube müdürlerine yönelik olarak düzenlenen 
eğitim programı kapsamında “İnternetin Güvenli Kullanımı ve Güvenli İnternet Hizmeti” ile ilgili 
sunumlar (7 Ekim 2011 - Ankara),

	 n Fatih Projesi kapsamında “BT Araçlarının Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı”na yönelik 
olarak MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı İnternet Dairesi personeli arasında, TİB Hizmet binasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 
(18 Ekim 2011 – Ankara),

	 n Muhtelif derneklerde yapılan “Güvenli İnternet” konulu seminer ve faaliyetler,

	 n Muhtelif özel ve kamu okullarında yapılan “İnternetin Güvenli Kullanımı” konulu seminer 
ve faaliyetler.

8.2.5. Araştırmalar

Güvenli İnternet Günü kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) - Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın destekleriyle Ulaştırma Bakanlığı İnternet 
Kurulu tarafından 9-16 yaş grubu “Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Alışkanlıkları” 
araştırması yapılmıştır.  Araştırmanın sonuçları 09 Şubat 2011’de Ankara’da düzenlenen “Hayatın 
Sanal Gerçeği: İnternet” temalı Konferansta açıklanmıştır.

Çalışmaya sosyal ağ kullanan 9-16 yaş arası 500 çocuk katılmıştır. Bu çocukların %48,1’ini 
kızlar ve %51.9’unu erkekler oluşturmaktadır. Çocukların yaklaşık %70’i günde en az bir kere 
interneti kullanırken, %66’sı günde en az bir kere sosyal ağları kullanmakta ve burada ortalama 
72 dakika zaman harcamaktadırlar. Bu oran çocukların internette harcadıkları zamanlarının büyük 
çoğunluğunu sosyal ağlarda geçirdiklerini göstermektedir. Facebook %99’luk kullanım oranı 
ile en fazla kullanılan sosyal ağ durumundadır. Geçirilen zamanın uzun olmasına paralel olarak 
pek çok çocuk sosyal ağların günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini vurgulamıştır. Çocukların 
%60’ı sosyal ağların ders çalışma sürelerine olumsuz etkisi olduğunu söylerken yaklaşık %25’i 
arkadaşlarına ve ailelerine daha az zaman ayırdıklarını ifade etmişlerdir. Sosyal ağlardaki bazı 
risklere karşı çocukların farkındalıklarının az olduğu da dikkat çekmektedir. Örneğin çocukların 
%50’si sosyal ağlara kaydolurken karşılaştıkları gizlilik ve kişisel bilgileri korumaya yönelik yönergeyi 
okumadıklarını ya da anlamadıklarını ifade etmişlerdir.
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Sosyal ağlarda erkekler kişisel bilgilerini kızlara göre daha fazla paylaşmaktadırlar. Çocukların %25’i 
ev adreslerini, %29’u cep veya ev telefonlarını ve %51’i aile bireylerinin isimlerini arkadaşlarıyla 
veya herkesle paylaşmaktadırlar. Ayrıca çocukların yaklaşık %65’i tanımadıkları kişileri bir şekilde 
arkadaş listelerine ekleyebildiklerini ifade etmişlerdir. 

Sosyal ağlara üye olabilmek için en düşük yaş 13 olmasına rağmen çalışmaya katılan 9-12 yaş grubu 
çocuklar da sosyal ağ üyesidirler. Bu durum çocukları küçük yaşta sosyal ağlarda yaşanabilecek 
bazı risklere karşı açık bırakmaktadır.

Çalışma sonucunda çıkan sonuçlar, çocukların sosyal ağlardan yararlanırken karşılaşabilecekleri 
riskleri en aza indirebilmek için ailelerin, eğitimcilerin, İnternet servis sağlayıcıların, sivil toplum 
örgütlerinin, sosyal ağ geliştiricilerin ve devletin atması gereken bazı adımları ortaya çıkartmıştır:

	 n Aileler: Güvenli İnternet ve sosyal ağ kullanımı konusunda bilgilenmeli, çocuklarının bu 
ortamlarda ne yaptıklarını takip etmeli ve geçirdikleri zamanı kontrol etmelidir.

	 n Eğitimciler: Öğretmenler sosyal ağlarda karşılaşılabilecek riskler ve önlemler konusunda 
öğrencilerini bilinçlendirmelidir.

	 n İnternet servis sağlayıcılar: Ailelerin evde internet kullanımını regüle edebilmelerine 
yönelik, kolay kullanılabilir yazılımlar sağlamalıdırlar. Ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme 
çalışmaları yapmalıdırlar.

	 n Sivil toplum örgütleri: Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır.

	 n Sosyal ağ geliştiricileri: Özellikle çocukların karşılaşabileceği riskleri önlemek için gerekli 
araçlar ve servisler kurmalıdır. Küçük yaştaki çocukların kişisel bilgilerini paylaşması riskine yönelik 
mekanizmalar oluşturulmalıdır.

	 n Devlet: İnternet’in ve sosyal ağların çocukların güvenli kullanımına yönelik düzenlemeler 
ve kanunlar yapmalıdır.

8.3. Yetkilendirme Belgelendirme Kapsamında Yapılan Faaliyetler

Son bir yılda 299 adet başvuru için yer sağlayıcılığı faaliyet belgesi düzenlenerek ilgililere 
ulaştırılmıştır. 

Yer sağlayıcı faaliyet belgesi başvurularında, gerçek kişilerin, başvuru esnasında kimlik bilgilerinin 
doğrulanması ve çeşitli durumlarda gerek yer sağlayıcılar gerek diğer üçüncü şahısların tebligat 
adreslerinin temin edilmesi amacıyla, Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünün Kimlik 
Paylaşım Sisteminden yararlanmak için gerekli iş ve işlemler devam etmektedir.

8.3.1. İçişleri Bakanlığı ile Yapılan Protokol

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereği İnternet Kafe olarak bilinen 
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Ticari Amaçla Toplu Kullanım Sağlayıcılara ait bilgiler;  günümüze kadar Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığına Mülki İdare Amirliklerince gönderilmekteydi. Bu yapılan işlemler ikinci defa 
İçişleri Bakanlığına ait e-İçişleri modülüne de kaydedilmekteydi. Yapılan bu çifte kayıtlanmayı 
önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı arasında bir dizi 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantılar sonucu hazırlanan protokol ile 01.11.2010 tarihinden itibaren 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı – Mülki İdare Amirlikleri ara yüzü kapatılmıştır.  Protokol 
sonucu hazırlanan yeni ara yüz programı ile kaydedilmesi gereken bilgilerin tek bir yerden veri 
girişlerinin yapılarak emek kaybının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 01.11.2010 tarihinden 
itibaren Ticari Amaçla Toplu Kullanım Sağlayıcılara ait bilgiler; sadece İçişleri Bakanlığına ait e-İçişleri 
modülüne kaydedilmektedir. Kaydedilen bu bilgiler İçişleri Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza 
gönderilmektedir.

8.3.2. Yazı İşleri Müdürleri Semineri 

5651 sayılı Kanunun hedeflediği amaçlara ulaşmak ve Ticari Amaçla Toplu Kullanım Sağlayıcılar 
yönüyle yeknesak uygulama sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Başkanlığımız koordinesinde; 
Büyükşehir merkez ilçe yazı işleri müdürleri ile diğer illerin yazı işleri müdürlerine eğitim verilmesi 
kararlaştırılmıştır. İlki 31 Ekim – 2 Kasım 2010 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen bu 
eğitimin ikincisi 6-7 Aralık 2010 tarihlerinde Antalya ilinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantılar 
sonucunda sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. 

Yapılan Eğitimlerde ve toplantılarda Mülki İdare Amirliklerinin İnternet kafelerle ilgili sorunlarıyla 
ilgili temel olarak üç başlık öne çıkmıştır. Bunlar:

	 n İdari Sorunlar:  

	 	 à	Yazı işlerinde bu konuyu birebir takip eden personel ayrılamaması, 

	 	 à	Denetim komisyonunun oluşturulmasında yaşanan sorunlar,

	 	 à	Denetim komisyonlarının etkin çalışmasının temini bakımından, komisyonların 
kullanabileceği bütçe oluşturulmasına yönelik çalışma yapılması,

	 n Mevzuat Sorunları: 

	 	 à	Cezaların caydırıcılığında para cezası yanında etkin farklı cezai yaptırım eksikliği, 

	 	 à	İnternet kafeleri açanlarda eğitim ve benzeri ön koşulların bulunmaması, bunun 
sonucunda yetkin kişiler dışındaki şahıslarında bu alanda ticaret yapması, 

	 	 à	Birden fazla yönetmelik nedeniyle çelişkili uygulamaların ortaya çıkması, ruhsatlandırma 
işlemlerinde hem belediye hem mülki idarenin yetkili olmasında çelişkilerin ortaya çıkması, idari 
para cezalarına karşı Sulh Ceza Mahkemelerine yapılan itirazlar, Kabahatler Kanununun Kanunilik 
ilkesi başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “hangi eylemlerin kabahat niteliğinde olduğunun 
kanunla belirlenmesi gerektiği” düzenlendiği için kabul edilmekte ve cezalar iptal edilmektedir. 
Bazı mahkemeler ise, aynı itirazı, Kabahatler Kanununun Kanunilik ilkesi başlıklı 4 üncü maddesinin 
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birinci fıkrasında “Hangi fiillerin kabahat oluşturduğuna dair çerçeve hükmün içeriğinin idarenin 
genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabileceği” şeklinde düzenlendiği için reddedilmesinin 
sorunlar oluşturması, bu durumun ortadan kalkması için, Yönetmelikte geçen cezai müeyyidelerin, 
olduğu gibi Kanun maddesine taşınmasının gerekliliği,

	 	 à	Üniversite, belediye evi v.b. toplu kullanım sağlayıcıların da düzenleme altına alınması.

	 	 à	Uygulama Birliği:

	 	 à	Sürecin yeniden değerlendirilerek uygulama birliği sağlanmasına yönelik bir genelge 
yayınlanması,

	 	 à	Oyun salonları ile İnternet kafelerin statülerinin netleştirilmesi (İnternet kafelerde oyun 
makinalarının olması ile oyun salonlarında İnternet kafe hizmeti verilmesi sonucu haksız rekabetin 
doğması),

	 	 à	Şeffaflık, hak arama ve kamuoyu ile ebeveynleri bilgilendirme maksadıyla mülki idare 
amirliklerinden izin alan ticari amaçla İnternet toplu kullanım sağlayıcıların (İnternet kafe) resmi 
web sayfalarından yayınlanması,

şeklindedir.

Bununla birlikte; diğer aksaklıkların giderilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması hedeflenmiştir. 

8.4. İstatistiki Veriler

8.4.1. Düzenlenen Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi İstatistikleri

Faaliyet belgesi alan gerçek kişilerin yer sağlayıcılık faaliyeti sunma noktasında tüzel kişi 
başvurusunda takip edilen prosedürlerden bağımsız hareket edebilmelerinden ve sektöre daha 
kolay girebilmelerinden kaynaklanan tercihlerinin son bir yıl içinde baskın olmaya devam ettiği 
gözlenmiştir. 

Çizelge 10: Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi Verileri, 2011
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8.4.2. Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların(İnternet kafe) veri girişlerinin daha hızlı ve 
sağlıklı takip edilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) 
arasında düzenlenen bir protokol ile 01.11.2010 itibariyle ticari amaçla İnternet toplu kullanım 
sağlayıcılarla ilgili veri giriş ve takip işlemleri İçişleri Bakanlığına devredilmiştir. Bu tarihten sonra 
TİB, Bakanlığa yapılan veri girişlerini kontrol ve takip ederek, tespit edilen hususlar ve gereken 
konularda Bakanlığa ve mülki idare amirlikleri personeline yardımcı ve destek olmaya devam 
etmektedir.

01.03.2011 tarihi itibariyle İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bulunan veriler Başkanlığımız bünyesinde 
kurulan veri tabanına kopyalanmıştır. Bu işlem ile İçişleri Bakanlığı ve TİB bünyesinde bulunan 
toplu kullanım sağlayıcılara ait bilgiler eşitlenmiştir.

İçişleri Bakanlığı ve TİB arasındaki bu bilgi eşitleme işlemi esnasında, Bakanlık ve TİB bünyesindeki 
mükerrer kayıtlar silinmiş ve böylece daha sağlıklı veri tabanı oluşturulmuştur.

İçişleri Bakanlığı ve TİB arasındaki toplu kullanım sağlayıcılara ait verilerin güncelliğini koruyabilmesi 
amacıyla TİB bünyesinde program geliştirilmiştir. Bu program ile İçişleri Bakanlığında bulunan veri 
tabanına yapılan yeni eklemeler, her gün TİB veri tabanına eklenmektedir. Bununla birlikte mülki 
amirliklerin; toplu kullanım sağlayıcıların bilgilerinde yaptıkları değişiklikler de bu program ile TİB 
veri tabanında da güncellenmektedir.

Toplu kullanım sağlayıcıların bilgilerinin izlenebilmesi ve takip edilmesi amacıyla Başkanlığımız 
bünyesinde Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı Takip Sistemi programı geliştirilmiştir. 
Takip Sistemi programı ile İçişleri Bakanlığı’ndan gelen verilerle eşleşen veri tabanındaki toplu 
kullanım sağlayıcıların detaylı bilgileri takip edilebilir ve istenen kriterlere göre toplu kullanım 
sağlayıcılar arasında arama yapılabilir.

Takip Sistemi programı ile toplu kullanım sağlayıcılarına ait çeşitli raporlar elde edilebilir. Bu raporlar 
harita üzerinde görsel olarak alınabildiği gibi, istenen detay bilgileri de rapora eklenebilmektedir.

Toplu kullanım sağlayıcılarına ait bilgilerde eksik olması durumunda da, takip sistemi programı ile 
hangi bilgilerin eksik olduğu şeklinde ilgili toplu kullanım sağlayıcıları tespit edilebilir ve bu eksik 
bilgili toplu kullanım sağlayıcıları raporlanabilir. 

TİB kayıtlarına göre 957 mülki amirlik bulunmaktadır. Bu mülki amirliklerden halen 91 mülki 
amirlik henüz veri girişi yapmamıştır. Ancak bu durumun işletme olmamasından mı, yoksa veri 
giriş eksikliğinden mi olduğu netleştirilmemiştir. 

İnternet Kafe dağılımına bakıldığı zaman nüfusun az yoğun olduğu illerde sayının arttığı 
gözlemlenmektedir.
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8.4.3. Bilgilendirme Yükümlülüğü

5651 sayılı Yasanın “Bilgilendirme yükümlülüğü” başlıklı 3 üncü maddesi ve 30.11.2007 
tarihli Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, ticari veya ekonomik amaçlı içerik 
sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve erişim sağlayıcıları tanıtıcı bilgilerini, kendilerine ait İnternet 
ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında, 
doğru, eksiksiz ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. 

5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, İnternet ortamında yapılan yayındaki içerik dolayısıyla 
hakları ihlal edilen kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı düzenlenmiştir. Burada 
hakkı ihlal edilen kimse, içeriğin çıkarılmasını talep ederken hazırladığı cevap metninin söz 
konusu İnternet sitesinde yayınlanmasını isteyebilir. Bu ancak, İnternet sitelerinde yer alan iletişim 
bilgileriyle mümkün olabilecektir. Buradaki iletişim bilgilerinden içerik sağlayıcıya ulaşılabilecektir. 
Kişi, içerik sağlayıcıya ulaşamadığı takdirde aynı taleple yer sağlayıcıya başvurmalıdır. Tanıtıcı bilgiye 
ilişkin düzenleme İnternet aktörleri ve içeriklerin muhataplarıyla irtibat kurulabilmesi noktasında 
önemli bir standardizasyon çalışması olup, güncel hayatta İnternet adreslerinde muhataba ulaşma 
sorununun giderilmesi yönüyle önemli olacaktır. Dolayısıyla İnternet aktörlerinin mevzuatta ifade 
edildiği şekliyle iletişim bilgilerinin web sitesi sayfasında yer alması 9 uncu maddenin işletilmesi 
açısından da büyük önem kazanmaktadır. 

Tanıtıcı bilgi takibi işlemleri bahse konu mevzuat çerçevesinde Başkanlıkça yürütülmekte, 
muhataplara yönelik olarak ihtar prosedürü çerçevesinde bu eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır.

Bu kapsamda, ilgili Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına göre; 5651 sayılı Kanun 
gereğince, 14 üncü maddede belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen ticari veya ekonomik 
amaçlı içerik sağlayıcıya, erişim sağlayıcıya veya yer sağlayıcıya Başkanlık tarafından ikibin Yeni 
Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilecektir.

Şekil 32: Nüfusa Göre İnternet Kafe Sayısı En Fazla Olan 10 İlimiz
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TİB’e iletilen bilgilendirme yükümlülüğü ihlallerinde, ağırlıklı olarak şahıslar tarafından yapılan 
ihbarların oranı dikkat çekmektedir. Bilhassa, ilgili İnternet adresi ile bir şekilde muhatap kalmış, 
mağdur olmuş kişilerin, bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında TİB’e yönelmeleri, toplumun 
İnternet haklarını bilerek kullanma hususunda ciddi bir aşama kaydettiği şeklinde değerlendirilebilir. 

TİB’e iletilen ihbarların değerlendirilmesinde, ihbara konu İnternet adreslerinin büyük bir oranda 
iletişim bilgilerinin mevzuata uygun şekilde girdiği görülmüştür. Bilgilerini tamamen giren İnternet 
siteleri olduğu gibi; bilgilerini kısmen giren veya yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle yurt içinde 
muhatabı bulunamadığı için irtibat kurulamayan İnternet adresleri de mevcuttur. İhbara konu 
bazı İnternet adreslerinde ise ticari veya ekonomik amaç taşıdığına dair kesin bir emare tespit 
edilememiştir.

8.5.  Güvenli İnternet Hizmeti

22.02.2011 tarihli ve 2011/DK-10/91 sayılı Kurul Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren “İnternetin 
Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı”na göre Başkanlığımıza verilen görev ve 
sorumluluklar yerine getirilmektedir. Kurul kararı 24.08.2011 tarihinde “Güvenli İnternet Hizmetine 
İlişkin Usul ve Esaslar” olarak yürürlüğe girmiştir.

Güvenli İnternet Hizmeti (GİH), ücretsiz olarak Türkiye'deki tüm internet kullanıcılarının kullanımına 
sunulmuş olup, Aile Profili ve Çocuk Profili olmak üzere iki profil mevcut bulunmaktadır. Kullanıcılar 
Güvenli İnternet Hizmeti'ne değişik yollarla kayıt olabilmekte, bu iki profili seçebilmekte veya 
istedikleri zaman GİH'den vazgeçebilmektedirler. Mevcut kullanıcıların şu anki ayarları aynen 
korunakta olup GİH'e geçmek veya çıkmak tamamen isteğe bağlıdır. Kullanıcılar GİH'e kayıt 
olduklarında bilgisayarlarına ek bir program kurmalarına gerek yoktur.

Şekil 33: Bilgilendirme Yükümlülüğü İhlali Gelen İhbar/Müzekkere Sayısı, 2011
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8.5.1 Güvenli İnternet Kitapçığı

Güvenli İnternet tanıtımı için kapsamlı bir kitapçık basılmıştır. Türkçesi “İnternetimi güvenle 
kullanıyorum” ve İngilizcesi “Safer Internet for Our Future” olan kitapçıklar yurtiçi ve yurtdışı 
panellerde, konferanslarda dağıtılmıştır.

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı dilde basılan kitapçık zengin görseller ve grafikler 
içermektedir. Kitapçıkta İnternetin güzelliklerinin yanında zararları, ülkemizdeki İnternet kullanma 
alışkanlıkları, güvenliweb, ihbarweb ve diğer bilinçlendirme çalışmaları da anlatılmıştır.

8.5.2. Reklam Filmleri

Güvenli İnternetin hedef kitlesine ulaşması için en uygun mecra olarak düşünülen TV reklamları 
için video filmler hazırlandı. RTÜK vasıtasıyla yayına alınabilmesi için 3 filmin uzunlukları 15’er 
saniye olarak ayarlanmıştır. Filmlerde ortak olarak “seçmek özgürlüktür” sloganı kullanılmaktadır. 
Filmlerin sonlarında “www.guvenlinet.org.tr” adresi görünmektedir. Birinci film lansman filmi 
niteliğinde olup sadece “Güvenli İnternet” markasını tanıtmaktadır. Kullanımının kolay ve ücretsiz 
olduğu vurgulanmaktadır. İkinci filmde çocukların İnternette zararlı içeriklerle karşılaşılabileceği 
vurgulanmakta ve “Çocuk Profili” tanıtımı yapılmaktadır. Üçüncü filmde “Aile Profili” ve seçenekleri 
ile istenildiği zaman devre dışı bırakılabileceği anlatılmaktadır. Filmlerin prime-time saatlerinde 
gösterilmesi, “guvenlinet.org.tr” sitesinin de İnternet üzerinden yayın yapan haber portallarında 
da reklamlarının yer alması kampanyanın etkisini arttıracaktır.

Şekil 34: Güvenli İnternet Filmleri
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8.5.3. Güvenli İnternet Portalı

Güvenli İnternet Hizmetinin daha detaylı anlatılması için bir İnternet portalı tasarlandı. Site    
www.guvenlinet.org.tr alan adında yayın yapmaktadır. Tanıtımın yanında  “Usul Esaslar”da 
geçen kullanıcıdan ihbar ve itirazların alınması, alan adlarının liste sorgulama sayfaları da bu portal 
üzerinde olacaktır. 

Portalda Güvenli İnternetin kolay anlaşılması için makalelerin yanında, anketler ve animasyonlardan 
da yararlanılmıştır. Genel olarak site içeriği üç başlıkta toplanabilir.

	 n Güvenli İnternet Hizmeti

	 n İnternetin güvenli kullanımı için ailelere tavsiyeler

	 n İhbar-itiraz ve sorgulama ekranları.

8.5.3.1. Güvenli İnternet Hizmeti 

Güvenli İnternet Hizmetinin ne olduğu, kimlerin nasıl yararlanabileceği, Profil içeriklerinin neler 
olduğu hem yazı hem de animasyonlarla anlatılmıştır. Ayrıca profil seçimine karar vermede 
yardımcı olacak bir uygulama da mevcuttur.

8.5.3.2. Ailelere Tavsiyeler

“İnternette dikkat edilmesi gereken kurallar”, “İnternetin güzel yönleri ve İnternetten daha 
iyi yararlanma”, “İnternetteki zararlı içeriklere yönelik farkındalık” gibi konularda makaleler ve 
animasyonlar hâlihazırda mevcuttur. Zamanla makalelerin sayıları arttırılacak, konular daha 
kapsamlı işlenecektir.

Sıralı anket şeklinde bir uygulama da geliştirilmeye devam etmektedir. Bu uygulamayla da 
bireylerin daha İnteraktif bir biçimde bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir.

8.5.3.3. Sorgulama Ekranları

Üyelerin kullanıcı girişi yapmak kaydıyla alan adlarının hangi profillerde görüntülenebildiklerini 
sorgulayabilecekleri ve yanlış kategorize edildiğini düşünmeleri durumunda ihbar edebilecekleri 
sorgulama ekranları hazırlanmıştır.  

8.5.4. Afiş ve Broşür 

Güvenli İnternetin ve Güvenli İnternet portalının ziyaret edilen yerlerde daha iyi ve kalıcı 
tanıtımının yapılması amacıyla pano afişi ve broşür tasarlanmıştır. İlk etapta 1000’er adet basılması 
hedeflenmektedir.
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8.5.5. İhbar ve İtiraz Yönetimi

GİH listelerinin doğru ve güncel tutulmasına yönelik olarak en büyük girdiyi kullanıcı dönüşleri 
oluşturacaktır. Bu kapsamda GİH portalından alınacak olan ihbar ve itirazlar hazırlanmakta olan 
arayüz üzerinden görevli operatörlerce değerlendirilecektir. İhbar ve itirazlarla birlikte kullanıcının 
İSS ve profil bilgileri de alınacaktır.

8.6.  Bilgi İhbar Merkezi

8.6.1 Yürütülen Proje Ve Faaliyetler

	 n 5651 sayılı Kanunda yer alan 8 katalog suça ilişkin ihbar kanalıyla gelen kayıtların tasnif 
edilmesi, ilgili ihbarla alakalı Hukuki Değerlendirme Koordinatörlüğünün yapacağı işlemlerde esas 
alacağı teorik bilgileri toplayarak Hukuk Koordinatörlüğüne gönderilmesi,

	 n İhbar merkezine gelen tüm ihbarların incelemeye tabi tutulması IP, alan adı, URL’lerin 
sisteme kaydedilip kaydedilmediğinin incelenmesi, teknik analiz raporlarının eklenmesi ve ilgilisine 
teslim edilmesi,

	 n Bildirimde bulunulan ihbar sayısının yüksek olmasından dolayı öncelikli değerlendirilecek 
ihbarların tespit edilmesi,

	 n İhbar kanalıyla gelen kayıtlar içerisinde mükerrer, erişimi engellenmiş, ulaşılamayan, park 
etmiş veya arama motoru gibi kayıtların, sürecin verimliliği amacıyla tespit edilip, sürece girmeden 
filtrelenmesi amacıyla düzenli gözlem ve müdahale edilmesi,

	 n İhbar kanallarından (ihbarweb.org.tr, telefon (0312 582 82 82), sms, e-posta yoluyla) 
gelen ihbarlarda belirtilen web site adresleri ve özel şikayetler değerlendirilmek üzere Bilgi İhbar 
Merkezi Sistemine gelmektedir. 

İş Akış süreci şu aşamalardan oluşmaktadır: 

	 n İhbar kanallarından (ihbarweb.org.tr, telefon (0312 582 82 82), sms, e-posta yoluyla) 
gelen site adreslerinin Bilgi İhbar Merkezi personelince İhbarların domain, URL ve ihbar edenin 
şikayetine uygun olarak incelenmesi, değerlendirilmesi kategorisinin belirlenerek sisteme 
kaydedilmesi,

	 n Bilgi İhbar Merkezi Koordinatörlüğünce incelenen domain ve URL’ler ile ilgili şikayetin 
acil olma durumuna göre TD’lerinin manüel olarak alınması TD sayfalarının ve şikayet sayfasının 
yazıcıdan çıktılarının alınması sureti ile yazılı evrak haline getirilmesi ve kurum İş Yönetim 
Modülünden Hukuki Değerlendirme Koordinatörlüğüne gönderilmesi,

	 n İhbar edilen site adreslerine ait iletişim adreslerinin tespit edilip İş Yönetim Modülüne 
kaydedilmesi işlemleri yapılmaktadır.
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8.6.2. İhbar İstatistikleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan 
Bilgi İhbar Merkezi’ne 27.10.2011 tarihi itibariyle yapılan tüm ihbarlara ait istatistiki bilgiler 
aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir. 2011 yılında yapılan ihbarlar diğer yıllara göre yüksek bir 
artış göstermiştir.

Müstehcenlik, çocukların cinsel istismarı ve fuhuş gibi suçlar nedeniyle yapılan ihbarlar toplam 
ihbarların yüzde 80’inden fazlasını oluşturmaktadır.

Şekil 35: Yıllara Göre İhbar Sayıları

Şekil 36: Katalog İçi İhbarların Kategorik Dağılımı
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Bilindiği üzere Mayıs 2011 tarihinde Güvenli İnternet Hizmetini protesto etmek amacıyla İnternette 
çeşitli kampanyalar düzenlenmiştir. Bu kampanyalar sonucunda Mayıs 2011 tarihinde Bilgi İhbar 
Merkezine protesto amaçlı birçok ihbar gelmiştir. 

İhbarların geliş kanalları incelendiğinde e-mail ve telefon kullanımının az olduğu, ihbarların büyük 
çoğunlukla “ihbarweb.org.tr” web sitesi üzerinden yapıldığı görülmektedir.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından Kasım 2011 tarihi itibariyle re’sen erişimi 
engellenmiş web sitelerine ait istatistiki bilgiler aşağıdadır. Görüldüğü üzere re’sen erişimi 
engellenmiş web sitelerinin %95’i müstehcen ve çocukların cinsel istismarı içeriklidir.

8.7. Uluslararası ve Kurumsal Faaliyetler

İnternet içerik düzenlemeleri ile ilgili faaliyetlerde uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve İnternetin 
yasadışı içerikleriyle etkin mücadele edebilmek amacıyla Başkanlığımız Bilgi ve İhbar Merkezi, 18 
Mayıs 2011 tarihinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilen Genel Kurulda Inhope’a üye 
olmuştur. Inhope (International Association of Internet Hotlines), 1999 yılında, Avrupa Birliği’nin 
“Güvenli İnternet Eylem Planı” çerçevesinde, İnternet üzerindeki yasadışı içeriklerle mücadele 
etmek amacıyla “Hotline” olarak tabir edilen ihbar hatları oluşturmak ve bunların birbiri ile 
koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulan uluslararası bilgi ihbar merkezleri birliğidir. Birliğin 
üyeleri arasında, başta A.B.D, Avustralya ve AB ülkeleri olmak üzere 35 ülkede faaliyet gösteren 
40 ihbar merkezi bulunmaktadır.

Şekil 37: EEKA Kategorik Dağılımı
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Çocuk istismarı başta olmak üzere İnternetin yasadışı içeriğiyle mücadele konusunda uluslararası 
işbirliğinin önemi ve TİB’in İnternet içerik düzenlemelerine yönelik faaliyetleri ile ilgili uluslararası 
işbirliklerinin geliştirilmesi bakımından Inhope üyeliği büyük önem arz etmektedir.

İnternet ortamında işlenen suçlar ve İnternetin yasadışı ve zararlı içeriğiyle mücadele etmek 
amacıyla Avrupa Birliği tarafından 1999 yılından itibaren Güvenli İnternet Programları (Safer 
Internet Programme) sürdürülmektedir. 2009 yılında yürürlüğe giren  “Safer Internet Programme” 
(2009 - 2013) (A multi-annual Community programme on protecting children using the Internet 
and other communication Technologies: İnternet ve diğer İletişim Teknolojilerini Kullanan 
Çocukları Korumaya İlişkin Yıllara Sari Topluluk Programı) bütçesi 55 milyon Euro dur. 

Avrupa Birliği tarafından yürütülen Güvenli İnternet Programı’na (Safer Internet Programme) 
katılım süreci koordinatör Kurum olması öngörülen Başkanlığımız ile birlikte Avrupa Birliği Bakanlığı 
koordinasyonunda sürdürülmektedir. 2009’dan 2013’e kadar öngörülen 5 yıllık planın ana 
amacı; kullanıcıların - özellikle de çocukların, ailelerin ve bakıcıların - eğitimi için internet ve diğer 
iletişim teknolojilerinin güvenli kullanımını desteklemek, yasadışı içerik ve zararlı yönlendirmelerle 
mücadeledir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için 5 yıllık bir zaman dilimi için bütçenin aşağıdaki 
alanlara harcanması öngörülmüştür:

 n Halkın bilinçlenmesini sağlama almak,

 n Zararlı içerikler ve yönlendirmelerle mücadele etmek, 

 n Daha güvenli bir çevrimiçi ortamı desteklemek,

 n Bir bilgi tabanı tesis etmek

TİB tarafından yürütülen İnternet içerik düzenlemeleri ile ilgili uluslararası toplantılara katılım 
sağlanmış ve ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların konu ile ilgili doğrudan bilgilendirilmeleri 
temin edilmiştir. Bu kapsamda; 07–08 Temmuz 2011’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılan 
AGİT Ek İnsani Boyut Toplantısı’nda Yeni Medyada Çoğulculuğun Geliştirilmesi konulu toplantıda 
Dışişleri Bakanlığı AGİT Daimi Temsilciliğimizin koordinasyonunda, Türkiye’deki İnternet içerik 
düzenlemeleri ve Güvenli İnternet Hizmeti ile ilgili bilgiler yetkililere sunulmuştur. 

Kurum II. Başkanımız Sn. Ayhan BEYDOĞAN başkanlığında 12 Temmuz 2011 tarihinde AGİT 
Medya Özgürlüğü temsilcisi Dunja Mijatovic, Direktör Andrey Rikhter, Baş Danışman Roland Bless 
ve Danışman Nora Kovacs’tan oluşan AGİT heyeti ile Viyana’daki AGİT ofisinde, Güvenli İnternet 
Hizmeti konusunda yapılan düzenlemelere ilişkin bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Kurum Başkanımız Sn. Tayfun ACARER başkanlığında 13-14 Temmuz 2011 tarihlerinde Brüksel’de 
bir dizi temaslarda bulunulmuştur. AB-Türkiye Karma Parlamentolar Komisyonu Eş Başkanı 
Helene Flautre ile daha sonra da AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürü Stefano Sanino’nun 
başkanlığındaki heyet ile Kurumun yaptığı “Güvenli İnternet Regülasyonu ve Çalışmaları” 
konusunda bilgilendirme ve çalışma toplantıları gerçekleştirilmiştir. Aynı tarihte, Avrupa 
Parlamentosundaki Türk asıllı Alman parlamenter İsmail Ertug ile de ikili görüşme gerçekleştirilerek 
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“Güvenli İnternet” konusunda bilgi verilmiştir. Ertesi gün, AB Komisyonu Bilgi Toplumu Genel 
Müdürü Robert Madelin’in başkanlığındaki heyet ile daha sonra da Genişleme Genel Müdürlüğü 
Türkiye Masası Şefi J. C. Filori’nin başkanlığında yardımcısı Christos Makridis ve Türkiye Politikası 
Uzmanı Ivo Schutte’dan oluşan heyet ile “Güvenli İnternet Regülasyonu ve Çalışmaları” konusunda 
bilgilendirme ve çalışma toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar’ın uluslararası arenada daha iyi anlaşılabilmesini 
teminen 20-23 Eylül 2011 tarihleri arasında Strazburg ve Brüksel’de Kurum Başkanımız Sn. 
Tayfun ACARER başkanlığında Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği yetkililerini ziyaret ederek, bir dizi 
temaslarda bulunulmuştur. Bu kapsamda, 20 Eylül 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu Medya 
ve Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Jan Malinowski, Avrupa Komisyonu İnsan Hakları Komiseri 
Ofisi Müdürü Işıl Gachet ve Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Kabinesinden Danışman Leyla 
Kayacık ile, 22 Eylül 2011 tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria 
Ooomen-Rujiten ve Marietje Schaake ile, 23 Eylül 2011 tarihinde ise Avrupa Birliği Komisyonu, 
Bilgi Toplumu Genel Müdür Yardımcısı Antti Peltomaki, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Eddy 
Hartog ve aynı Dairenin genişleme ve komşu ülkelerle ilişkilerinden sorumlu yetkilisi Olivier Pascal 
ile, yine aynı gün öğleden sonra ise Avrupa Birliği Komisyonu, Genişleme Genel Müdürlüğü 
Türkiye Masası Başkanı Jean Christophe Filori ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
görüşmelerde Türkiye’deki İnternet içerik düzenlemeleri ve özellikle Güvenli İnternet Hizmeti ile 
ilgili olarak yetkililerin doğrudan bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. 

26-27 Eylül 2011 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da telekomünikasyon, e-ticaret ve 
medya sektörlerinde çalışmalar yapan Cullen International tarafından organize edilen ve Avrupa 
Birliği’ne aday genişlemekte olan ülkelerin bilgi toplumu hizmetleri ve elektronik iletişimlerinin 
değerlendirilmesine yönelik yapılan konferansta başta Güvenli İnternet Hizmeti olmak üzere TİB 
bünyesinde yapılan İnternet içerik düzenlemeleri katılımcılara anlatılmıştır.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU (International Telecomunication Union), bünyesinde 
başlatılmış olan çocukların online ortamda korunması girişimi (COP: Child Online Protection)  
çerçevesinde Güvenli İnternet Hizmeti ve İnternetin güvenli kullanımına yönelik yapılan 
bilinçlendirme çalışmalarına dair hazırlanmış bir çalışma metni ITU ile paylaşılmıştır. Metne www.
itu.int/council/groups/wg-cop dan ulaşılabilir. Bu çalışmada, ülkemizin çocukların online ortamda 
korunmasına yönelik Başkanlığımız bünyesinde belirtilen çalışmalar 07 Ekim 2011’de İsviçre’nin 
Cenevre kentinde sunulmuştur.

Güvenli İnternet Hizmeti'ni (GİH) uluslararası alanda anlatmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde 
Strazburg ve Brüksel’de Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ziyaret edilmiştir. Avrupa Komisyonu 
Türkiye takımından Ivo SCHUTTE’ye bilgilendirme yapılmıştır. 27.07.2011 tarihinde Ankara’daki 
yabancı misyon temsilcilerine sunum yapılmıştır. Viyana AGİT Medya Özgürlüğü Ofisinde sunum 
verilmiştir. 08.07.2011 tarihinde AGİT bölgesinde İnternet düzenlemeleri toplantısına katılım 
sağlanmıştır.

Türkiye’de İnternet içerik düzenlemeleri ile ilgili başta Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı 
olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi notları, sunumlar ve raporlar hazırlanarak görüş ve 
bilgilendirmeler koordineli olarak aktarılmaktadır.
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9. Teknik Düzenleme ve Standardizasyon Faaliyetleri

9.1. E-Piyasa Gözetimi ve Denetimi (E-PGD) Altyapısının Kurulması

E-Piyasa Gözetimi ve Denetimi (E-PGD) Altyapısının Kurulması ile Denetçilerin piyasa gözetimi ve 
denetimini elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi için gerekli altyapının hazırlanması, piyasa 
denetimlerinin etkin ve efektif olarak yapılması, ulusal ve Avrupa Birliği ülkelerinden gerçek 
zamanlı veri akışının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu proje ile Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarına ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetlerinde;

 n e-Ortamda denetim ile ilgili verilerin kayıt altına alınması,

 n Karşılıklı veri akışının ve takibinin sağlanması,

 n Denetim sırasında kayıtlı bilgilere ulaşılması,

 n Bilgilerin anında analiz edilmesi ve karar alınması,

 n Sonuçların diğer ilgili kuruluşlara ve gerektiğinde AB ile paylaşılması 

hedeflenmektedir.

Proje, toplam üç bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşenin amacı eşleştirme faaliyetleri kapsamında 
piyasa gözetimi ve denetiminde Avrupa ile karşılıklı işbirliğini geliştirmektir. Projenin ikinci kısmında 
bilgi teknolojileri alt yapısı kullanılarak bir e-pgd programının oluşturulması ve bu programın 
kullanılması için eğitim verilmesi yer almaktadır. Projenin üçüncü kısmında ise BT donanımının 
tedarik edilmesi ile ilgilidir.

Proje, 2010 yılı IPA-1 programlamasının ikici kısmına dâhil olmuştur. Bu kısımda yer alan projelerin 
Finansman Anlaşması 11.04.2011 tarihinde imzalanmış olup 19.09.2011 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Projenin eşleştirme sürecinde proje fişi AB üyesi ülkelerde dolaşıma çıkmış olup, teklifler 
beklenilmektedir. Merkezi Finansman ve İhale Birimi ile projenin ihale dosyasının oluşturulması 
amacıyla yapılan toplantılar neticesinde projenin ikinci ve üçüncü kısımlarının ihale dosyasının 
oluşturulması amacıyla SEI desteğinden yararlanılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan 
SEI ToR’lar Avrupa Birliği Bakanlığına gönderilmiştir. SEI desteğinin kabul edilmesi beklenilmektedir.

9.2. Piyasa Gözetim Laboratuvarı 

Piyasa Gözetim Laboratuvarında yapılan deneylere uluslar arası geçerlilik kazandırmak ve deney 
sonuçlarına olan güveni üst düzeye çıkarmak amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda Laboratuvar 
TÜRKAK tarafından 28.04.2009 tarihinde AB-0259-T akreditasyon numarası ile Akredite edilmiş ve 
çalışmalarını halen bu kapsamda sürdürmektedir.
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Akreditasyon gereği her yıl yapılması gereken gözetim denetimlerinden ikincisi olan ikinci gözetim 
denetimi 21 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

TS EN ISO/IEC 17025 standardına ve TÜRKAK rehber doküman ve prosedürlerine uygun olarak 
gerçekleştirilen denetim sırasında laboratuvar bünyesindeki birimler denetlenmiş, Üst Yönetim, 
Kalite Yöneticisi, Laboratuvar Müdürü ve laboratuvar çalışanları ile teknik görüşmeler yapılmıştır. 
Diğer taraftan PGM’de bulunan EMC Laboratuvarı, RF Laboratuvarı, LVD Laboratuvarı, SAR 
Laboratuvarı ve TBR Laboratuvarı faaliyetlerinin TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında 
yürütüldüğü gözlenmiştir. Ayrıca; PGM’de yapılan deneyler, uygulanan metotlar, laboratuvar 
deney kayıtları, deneylerde kullanılan cihazların kalibrasyon durumları ve benzeri hususlar da 
kontrol edilmiştir

BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nın ikinci gözetim denetimi sonrasında denetim ekibince 
hazırlanan denetim raporları ve denetim sonuç raporlarına dayanarak AB-0259-T numaralı 
akreditasyon kapsamında bulunan deneylerin aynı şekliyle akreditasyonun sürdürülmesi 
30.09.2011 tarihli TÜRKAK kararıyla uygun görülmüştür.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK mevzuatı gereğince ilgili laboratuvarlarda 
Laboratuvarlar arası Karşılaştırma Deneyi (LAK) yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Piyasa 
Gözetimi Laboratuvarında 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda verilmiştir.

 n Kurumumuz SAR Laboratuvarı ile Romanya ICMET(Research and Testing National 
Institute) SAR Laboratuvarı arasında Mayıs-Kasım tarihleri arasında bir GSM mobil telefon üzerinde 
SAR karşılaştırma deneyleri gerçekleştirilmiş olup, olumlu sonuçlar alınmıştır. 

 n Kurumumuz LVD Laboratuarı ile EMITTEL-TR LVD Laboratuarı arasında Mart-Nisan 2011 
tarihlerinde DECT telefon cihazı üzerinde ve Kurumumuz LVD Laboratuarı ile İspanya’da yerleşik 
AT4 Wireless, S.A. LVD Laboratuarı arasında Temmuz-Ekim 2011 tarihlerinde GSM telefon cihazı 
üzerinde “Giriş Akımı, Cihazdaki Kondansatörlerin Boşaltılması, Sıcaklık, Temas Akımı ve Koruyucu 
İletken Akımı ve Elektrik Dayanımı” deneylerini içeren iki (2) adet karşılaştırma deneyi yapılmış ve 
olumlu sonuçlar alınmıştır.

2011 yılında Piyasa Gözetimi Laboratuvarı Müdürlüğünün EMC, RF, LVD, SAR ve TBR 
laboratuvarlarında toplam 74 adet cihazın testleri yapılmıştır. Bu cihazlardan 66 adedi EMC, 56 
adedi RF, 63 adedi LVD, 45 adedi SAR ve 12 adedi TBR laboratuvarlarında teste tabi tutulmuştur.  
Testi gerçekleştirilen toplam 74 adet cihazdan 43 adedi en az bir laboratuvarda yapılan testte 
başarısız olmuştur. Diğer 31 adet cihaz ise uygulanan tüm testlerde başarılı olmuştur. EMC 
Laboratuvarında 201, RF Laboratuvarında 403, SAR laboratuvarında 54, LVD laboratuvarında 
408 ve TBR laboratuvarında 72 olmak üzere 2011 yılı içerisinde PGM’de toplam 1138 adet test 
gerçekleştirilmiştir. Bu testlerin hizmet alımı yoluyla dışarıda bir firmaya yaptırılması halinde 
yaklaşık 2.290 milyon TL tutarında bir harcama yapılması gerekecektir. Cihazlara uygulanan test 
sayılarıyla ilgili bilgiler Çizelge 11’de verilmektedir.
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Çizelge 11: 2011 Yılında Laboratuvar Birimlerince Cihazlara Uygulanan Test Sayıları
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10. Denetim Faaliyetleri

10.1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin 
Yönetmelik

BTK’nın kanunlarla verilen görevleri yerine getirmesi ve yetkileri kullanmasının en önemli 
araçlarını Kurum’un düzenleme ve denetleme faaliyetleri teşkil etmektedir. 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu’nun “Denetim” başlıklı 59’uncu maddesinin birinci fıkrasında: “Kurum 
re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayet üzerine, bu Kanunda belirlenen görevleri ile 
ilgili olarak elektronik haberleşme sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kişileri denetleyebilir, …” 
hükmü ile aynı maddenin altıncı fıkrasında: “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.…” hükmü yer almaktadır. 8/6/2011 tarihli ve 27958 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin 
yürürlüğe girmesi ile kurulan “Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı”na BTK’nın yeni teşkilat yapısı 
içerisinde yer verilmiş bulunmaktadır. Belirtilen yeni düzenlemeler çerçevesinde, BTK’nın denetim 
faaliyetlerine ilişkin yeni düzenleme hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. BTK tarafından “Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik” hazırlanmış ve 
14/12/2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu 
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

10.2.  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin 
Yönerge

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönerge, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurulu’nun 02.11.2011 tarihli ve 2011/DK-16/579 sayılı Kararı ile onaylanmış ve 
14.12.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönerge, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektedir. 

Belirtilen yeni düzenlemeler çerçevesinde, Kurumun denetim faaliyetlerine ilişkin süreçler büyük 
oranda değişikliğe uğramış ve 2011 yılının son ayları itibarıyla yeni denetimlere başlanılmıştır.

10.3. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları Denetimi

Kurumumuzun 2011 Denetim Planı çerçevesinde Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olarak 
faaliyet gösteren Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.’nin ve TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği 
Hizmetleri A.Ş’nin faaliyetlerinin meri mevzuata uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için idari 
ve işletim merkezlerinde denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim 
Güvenliği Hizmetleri A.Ş’nin denetime ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Elektronik Bilgi Güvenliği 
A.Ş.’nin ise yerinde denetim faaliyeti gerçekleştirilmiş, yapılan tespitlere ilişkin cevapları alınmıştır. 
Denetim Raporunun tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir.



97

10.4.  GSM Hizmet Kalitesi Denetimleri

GSM hizmet kalitesi denetimleri 15.12.2005 tarih ve 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “GSM Mobil Telefon İşletmecilerinin Hizmet Kalitesi Yükümlülükleri ile ilgili Ölçütlerin 
Belirlenmesi ve Ölçümüne İlişkin Tebliğ” kapsamında yapılmaktadır. Bu Tebliğ hükümlerine göre 
GSM işletmecileri tarafından, şebekelerine ait arama blokaj oranı ve arama başarısızlık oranları 
üçer aylık dönemler halinde Kurumumuza bildirilmektedir. Bu bildirimler Kurumumuzca gerek 
sahada ölçüm yapılmak suretiyle gerekse de işletmeci merkezlerinde doğrulanmak suretiyle 
denetlenmektedir. Bu kapsamda 2011 yılı içerisinde işletmeci merkezlerinden elde edilen 
veriler doğrultusunda hem kapsama alanı denetimleri hem de hizmet kalitesi denetimleri 
gerçekleştirilmiştir. 

10.5 Milli Monitör Sistemi Faaliyetleri

Kurumun düzenlediği, frekans tahsisi yapmak suretiyle kullanım izin ve yetkisi verdiği frekanslarda 
iletişimin ve iletişim kalitesinin devamlılığını sağlamak zorunluluğu bulunduğundan; çeşitli 
nedenlerle ortaya çıkan, bu suretle propagasyon (yayılım) ortamının sürekli iletime açık 
bulundurulmasını engelleyen veya iletişim kalitesinin düşmesine neden olan etkenleri ve usulsüz 
ve hukuki olmayan yayınlar ile can, mal ve ülke güvenliğini olumsuz etkileyecek yayın ve etkiler 
gibi hususların derhal belirlenmesi ve giderilmesini temin edecek tedbirlerin alınabilmesi amacıyla 
spektrum devamlı izlenmektedir. Spektrum bandlarını izlemek amacıyla Türkiye’de kurulan sisteme 
Milli Monitör Sistemi (MMS) denilmektedir. MMS kullanılarak 2011 yılında aşağıdaki çalışmalar 
yapılmıştır;

Kurumumuz ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) arasında hava 
bandlarında özellikle Ankara ve İstanbul’daki havaalanlarında oluşan olumsuzlukların süratle 
belirlenmesi ve giderilmesi, olumsuzluklarda zaman içinde tedrici azalma sağlanması ve alınacak 
tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla ortak çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda mobil monitör 
cihazları konu havaalanlarının yakınlarına konuşlandırılarak hava bandının takibi yapılarak tespit 
edilen elektromanyetik girişimler giderilmiştir. 

10.6 Elektromanyetik Kirlilik Ölçümleri

Elektromanyetik Alan ölçüm çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 2008 
yılında 11 il, 2009 yılında 15 il ile başlayan ölçüm çalışmaları çerçevesinde 2010 yılında 40 ilde 
Elektromanyetik Alan saha ölçümleri yapılmıştır. 2011 yılında ise İstanbul ilinde ölçümler yapılarak 
toplamda 67 ilde Elektromanyetik Alan ölçümleri tamamlanarak web arayüzü oluşturulmuştur. 
Bu web arayüzünde il, ilçe, mahalle ve sokak bilgisi seçilerek yaşam alanlarındaki Elektromanyetik 
Alan değerinin sorgulanması sağlanmıştır. Çalışmaları tamamlanan 67 ilde Elektromanyetik Alan 
değerlerinin ortam için belirlenen limit değerlerin altında olduğu gözlenmiştir. Ancak limitlere 
yakın olan bazı yerlerde detaylı çalışmalar yapılarak bu değerlerin kaynağı tespit edilmiştir. Bunun 
yanısıra cihaz başı için izin verilen değerlerde herhangi bir limit aşımı gözlenmemiştir.
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10.7 Güvenlik Sertifikası ve Ölçüm Yetki Belgesi Uygulamaları

16.05.2009 tarih ve 27230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarına 
Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 
kararı gereğince yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu kararın Kurumumuza 
tebliğ edilmesi üzerine baz istasyonlarının kurulması ve işletilmesinde mevzuat açığının kapatılması 
amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde “Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan 
Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin 
Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 21.04.2011 tarih ve 
27912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik kapsamında 10 kHz-60 GHz frekans aralığında çalışan elektronik haberleşme 
cihazları için belirlenen elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerine yönelik “Güvenlik Sertifikası” 
uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu cihazların ölçümünü yapmak üzere de Yönetmelikte yer 
alan şartları karşılayan kuruluşlara “Ölçüm Yetki Belgesi” ile yetkilendirme yapılmaktadır. Bu 
çerçevede 2011 yılı içinde Kurumumuza başvurmuş olan ve gerekli şartları sağlayan 25 adet firma 
için Ölçüm Yetki Belgesi düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin “Ölçüm işlemleri ölçüm sertifikası almış olan personel tarafından yapılır. Bu 
personelin taşıması gereken nitelikler ile ölçüm sertifikası alınmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum 
tarafından çıkartılacak Tebliğ ile düzenlenir.” hükmü gereğince Ölçüm Yetki Belgeli kuruluşlarda 
ölçüm maksadıyla görevlendirilen personelin sertifika verilmesi ve bu suretle daha sağlıklı 
ölçümler yapılmasını teminen hazırlanan “Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan 
Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin 
Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Ölçüm Yapacak Personelin 
Nitelikleri ve Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 30.12.2011 tarih 
ve 28158 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10.8. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri

Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri, 4703 sayılı Kanun, 5809 sayılı Kanun, Telsiz ve 
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ve Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal 
Ekipmanlarının Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair Yönetmelik kapsamında Kurum Merkez birimi 
ve 7 farklı ilde bulunan bölge müdürlüklerinin,  Kurul’un 18/04/2007 tarihli ve 2007/DK-13/206 
No’lu kararı ile onaylanan “Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Faaliyetlerini Yürütecek Denetçilerin 
Yetkilendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar”  kapsamında yetkilendirilmiş 24 personeli vasıtasıyla 
yürütülmektedir. 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri; res’en, şikayet ve ihbar üzerine, planlı ve ek planlı olarak 
yürütülmektedir. Bu kapsamda 2011 yılı için ülke genelinde, 7’i şikâyet ve ihbar, 269 planlı ve 501 
res’en olmak üzere toplam 494 firmada 777 cihaz, denetlenmiştir. 

Denetlenen cihazların, 564 adedi GSM telefon, 72 adedi PSTN telefon, 71 adedi DECT telefon, 
36 adedi Diğer Cihazlar (GPS, Modem, PMR) ve 34 Adedi Ruhsat Kapsamı Cihazlardır (Deniz 
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Radar ve Telsiz Cihazları). Söz konusu cihazlarla ilgili 63 Aykırılık Tutanağı, 1 Güvensizlik Şüphe 
ve 9 Güvensizlik Tespit Tutanağı düzenlenmiştir. Denetimlerde 76 Adet cihaz test yapılmak üzere 
numune olarak alınmıştır.

Denetimler sonucunda güvensizlik tespit, teknik dosya eksikliği ve güvensizlik şüphe ile ilgili 
16 firmaya toplam 388,892.00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2011 yılında yapılan Piyasa 
Gözetimi ve Denetimine ait bilgiler Çizelge 12 ve Çizelge 13’de verilmiştir.

Çizelge 12: 2011 Yılında Denetim Türlerine Göre Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dağılımı

Çizelge 13: 2011 Yılında Ürün Gruplarına Göre Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dağılımı
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11. IPV6’ya Geçiş Çalışmaları

3 Şubat 2011 tarihinde IANA (İnternet Tahsisli Sayılar Kurumu-Internet Assigned Numbers Authority) 
tarafından yönetilen merkezi IP adresleri havuzunda tahsis edilebilir durumdaki IPv4 adresleri 
tükenmiştir. Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de IPv6’ya geçiş çalışmaları 
başlatılmıştır. e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu'nun 15.07.2009 tarih ve 27 sayılı Kararı ile BTK, ilgili 
tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde, ülkemizde IPv6'ya geçişe ilişkin farkındalık oluşturulması, yol 
haritasının hazırlanması, ihtiyaç duyulan tedbir ve politika önerilerinin geliştirilmesi çalışmalarını 
yürütmek üzere görevlendirilmiştir.

11.1. Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi

TÜBİTAK’ın Kamu Kurumları Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen, 
BTK’nın müşteri kuruluş olarak yer aldığı, TÜBİTAK ULAKBİM, Gazi Üniversitesi ve Çanakkale 18 
Mart Üniversitesi tarafından yürütülen “Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi” iki yıllık bir 
sürenin ardından Şubat 2011’de tamamlanmıştır. 30’un üzerinde araştırmacının yer aldığı proje 
sonucunda çok önemli çıktılar elde edilmiştir. Bu çıktılar; 

	 n IPv6 tabanlı uygulamalar geliştirmek ve test etmek isteyen İnternet Servis Sağlayıcılar, 
akademisyenler, araştırmacılar ve Ar-Ge kuruluşları gibi tarafların kullanabileceği bir platform olan 
“IPv6 Mehmet Altuner Test Yatağı ve Geliştirme Ortamı (IPv6-MAGO)”, IPv6-MAGO altyapısı 
kullanılarak geliştirilmiş, açık kaynak kodlu, IPv6 destekli ve web üzerinden çalışan bir video 
konferans yazılımı olan “fi6en”,

	 n IPv6’ya geçiş için en uygun geçiş mekanizmasının belirlenmesinde kullanılabilecek teknik 
ve mali kuralların bir arada modellendiği bir karar destek sistemini içeren “Bilgi Üretim ve Yönetim 
Sistemi” ve IPv6’nın literatürde yer almayan zayıflıklarının ve bu zayıflıkları tehdit eden saldırı 
türlerinin belirlenmesi amacıyla IPv6-MAGO altyapısı kullanılarak geliştirilmiş yüksek iletişimli bir 
balküpü yazılımı olan “KOVAN” 

şeklinde sıralanabilir. Bu çıktılar projenin internet sayfasından (www.ipv6.net.tr) faydalanmak 
isteyen tüm tarafların kullanımına açılmış durumdadır. Ayrıca, “IPv6’ya Geçişte Uyulmasında 
Fayda Görülen Minimum Güvenlik Önlemleri Belgesi” ve “IPv6 El Kitabı” da hazırlanarak BTK’nın 
işlettiği www.ipv6.net.tr adresindeki web sayfasından erişime açılmıştır. 

11.2. Başbakanlık Genelgesi

Haziran 2010’da Ulaştırma Bakanlığı ile BTK temsilcileri tarafından oluşturulan “IPv6 Düzenleme 
ve Uygulamaları Çalışma Grubu” tarafından bir rapor hazırlanmış ve raporda Türkiye’de IPv6’ya 
geçişe ilişkin önerilere yer verilmiştir. IPv6'ya geçişe ilişkin alınması gereken önlemlere yönelik 
somut önerilerin yer aldığı bu raporda, IPv6'ya geçiş çalışmalarının ilk olarak kamu kurumlarında 
başlatılması ve bu doğrultuda bir Başbakanlık Genelgesi yayımlanması önerilmiştir. IPv6 
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Düzenleme ve Uygulamaları Çalışma Grubu raporunun ardından BTK tarafından ULAKBİM ile 
birlikte yürütülen bir çalışma ile taslak genelge hazırlanarak Ulaştırma Bakanlığı'na gönderilmiştir. 
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında IPv6'ya Geçiş Planı”nı içeren Başbakanlık Genelgesi 08.12.2010 
tarihli ve 27779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarının IPv6'ya geçişinin üç aşamada tamamlanması 
öngörülmüştür. Ağustos 2012'ye kadar sürecek ilk aşamada IPv6 desteği bulunup bulunmadığına 
dair envanter çalışmasının yapılması, IPv6 adresleri ile IPv6 bağlantılarının temininin tamamlanması, 
bilgi işlem personelinin IPv6 konusunda eğitimlerinin tamamlanması gibi hedefler konulmuştur. 
2012 yılı sonuna kadar sürecek olan ikinci aşamada ise internet üzerinden verilmekte olan en az bir 
hizmetin pilot uygulama olarak IPv6 destekli olarak verilmesi planlanmıştır. Ağustos 2013'e kadar 
sürecek olan üçüncü ve son aşamada, internet üzerinden verilen kamuya açık tüm hizmetlerin 
IPv6 destekler hale getirilmesi planlanmıştır.

2011 yılı içinde Genelge’ye göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarının envanter çalışmalarını 
tamamlamış olması beklenmektedir. Genelge kapsamında; ULAKBİM tarafından verilen IPv6’ya 
geçiş eğitimleri için 122 adet ayrı kamu kurumu toplam 410 adet personeli için başvuruda 
bulunmuş ve bunlardan 115 kurumdan 385 adet personele IPv6’ya geçiş eğitimi verilmiştir.

BTK, söz konusu Başbakanlık Genelge’sinin takibini gerçekleştirmek ve kamu kurum ve 
kuruluşlarının IPv6’ya geçişi konusunda görüş alışverişine olanak sağlayacak bir zemin oluşturmak 
amacıyla 75 kamu kurum ve kuruluşundan 152 personelin katılımı ile elektronik ortamda “IPv6 
Geçiş Platformu” oluşturmuştur. Bu platform aracılığı ile belirli aralıklarla Genelge’de belirtilen 
adımların gerçekleştirilme durumlarına ilişkin bilgi alınması planlanmaktadır.

11.3. Farkındalık Oluşturma Çalışmaları

IPv6’ya geçişe ilişkin farkındalık oluşturma çabaları çerçevesinde 7 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da 
yapılan Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı kapsamında bir “IPv6 Çalıştayı” düzenlenmiştir. 
Ayrıca, “Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi” paydaşları ile birlikte 12-13 Ocak 2011 
tarihinde kamu sektöründen ve özel sektörden çok sayıda katılımcının yer aldığı “IPv6 Konferansı” 
gerçekleştirilmiştir. 2012 yılının başında ise bu konferansın ikincisinin yapılması planlanmaktadır.

2011 yılında altıncısı Nairobi’de gerçekleştirilen IGF (Internet Governance Forum – İnternet 
Yönetişimi Forumu) etkinliğinin “IPv6’ya Geçişi Anlamak” adlı çalıştayında uzaktan katılım ile 
Türkiye’deki IPv6 çalışmaları anlatılmıştır. Söz konusu katkıya IGF’in web sitesinden (www.
intgovforum.org ) erişilebilmektedir. 
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12. Uluslararası İlişkiler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), küreselleşen dünyada yerini almak, telekomünikasyon 
dünyasında daha etkin ve yaratıcı olmak ve yeterliliğini arttırmak amacıyla Avrupa Birliği'nin (AB) yanı 
sıra, uluslararası ve bölgesel telekomünikasyon kuruluşları olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
(ITU), Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (CEPT), Avrupa Telekomünikasyon 
Standartları Enstitüsü (ETSI) ile Bağımsız Düzenleyiciler Grubu/Avrupa Elektronik Haberleşme 
Düzenleyiciler Kurumu (IRG/BEREC) başta olmak üzere, tüm önemli uluslararası kuruluşlar ile yakın 
işbirliğini 2011 yılında da sürdürmüş, bu kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirilen toplantılara iştirak 
etmiş ve dünyadaki teknoloji ve düzenlemeler konusunda meydana gelen gelişme ve tecrübeleri 
Kuruma aktararak Kurum kapasitesinin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra, 
Türkiye ile tarihsel ve coğrafi açıdan yakınlığı bulunan ülkelerle de elektronik haberleşme alanında 
ikili ve çok taraflı işbirliği projeleri uygulamaya konmuş ve bu kapsamda özellikle farklı ülkelerin 
düzenleyici kurumlarında çalışan uzmanlara yönelik telekomünikasyon ve spektrum düzenlemeleri 
alanında eğitim seminerleri düzenlenmiştir.

12.1. Avrupa Birliği ile İlişkiler

Avrupa Birliği (AB) ile ilgili konulardaki çalışmalar, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerine paralel bir 
seyirde çok boyutlu ve yoğun bir şekilde 2011 yılı içerisinde de sürdürülmüştür. Bu ilişkiler ve AB 
sürecine yönelik olarak Kurumun 2011 yılı içerisinde icra ettiği faaliyetleri; üyelik müzakereleri,  
Avrupa Komisyonu ile temaslar ve komitelere katılım, AB çalışmaları kapsamında temel bilgi ve 
belgelere ilişkin katkılar ve AB katılım öncesi mali yardımlar kapsamında yer alan teknik yardım 
imkânlarından yararlanılması şeklinde dört temel başlık altında özetlemek mümkündür. 

Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerine başlaması kararının 3 Ekim 2005 tarihinde alınmasının 
ardından müzakere çerçeve belgesinin yayınlanması ile birlikte 35 müzakere faslı belirlenmiştir. 
Kurumun sorumluluk alanına giren mevzuat itibariyle önemli bir konumda bulunduğu “Bilgi 
Toplumu ve Medya-10” faslı 19 Aralık 2008 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Hükümetler Arası 
Konferans'ta müzakereye açılmış ve fasla dair kapanış kriterleri belirlenmiştir. Bu çerçevede son 
olarak 9 Şubat 2011 tarihinde Brüksel’de yapılan ve Türkiye ile AB arasında tesis edilen Gümrük 
Birliği uyarınca Komisyon tarafı ile karşılıklı görüşmeler yapılması ve müktesebata ilişkin konuların 
değerlendirilmesine imkân sağlayan “Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları Alt 
Komitesi”ne katılım sağlanmıştır.

AB Komitelerine katılım Kurumun öncelikli politikaları arasında yer almakta ve uluslararası 
toplantılara büyük ölçüde katılım sağlanmaktadır. Avrupa Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler 
Kurumu'nda (BEREC-Body of European Regulators for Electronic Communications) gözlemci, 
Bağımsız Düzenleyiciler Grubunda (IRG-Independent Regulators Group) da üye sıfatıyla ülkemizi 
temsil eden Kurum anılan grupların Genel Kurul toplantılarını ve Temas Kişileri (CN - Contact 
Network) toplantılarını en üst seviyede takip etmektedir. 
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AB ile ilişkiler kapsamında yürütülmekte olan bir diğer önemli faaliyet ise Türkiye ile Birlik 
arasındaki ilişkilerin çerçevesini oluşturan belgelere yapılan katkılardır. Bunlardan biri olan Ulusal 
Program çalışmaları kapsamında 2008 yılı Ulusal Programında yer alan Kurumla ilgili önceliklere 
yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Ayrıca, her yıl olduğu gibi 2011 yılında da Avrupa Komisyonu 
tarafından yayımlanan İlerleme Raporu’na gerekli katkılar sağlanmıştır.

Birliğin muhtelif fon ve programlarından Kurumun sorumlu olduğu alanlar itibariyle yararlanması 
hedefi çerçevesinde katılım öncesi mali yardımlara ilişkin faaliyetler 2011 yılı içerisinde de devam 
etmiştir. Avrupa Komisyonu veya bazı üye ülkeler tarafından, aday ülkelerin mevzuat uyum 
çalışmalarını desteklemek üzere sunulan kısa dönem teknik destek programları arasında yer alan 
TAIEX 2011 yılı programlaması kapsamında Kurumumuzca yapılan başvurulardan “Toptan Hat 
Kiralama”,  “Yeni Nesil Erişim” ve “Mobil Pazarlarda Genişbant Odaklı Etkin Rekabet” başlıklı proje 
tekliflerimiz kabul edilmiş ve bu projeler kapsamında Danimarka ve İtalya’ya çalışma ziyaretleri 
yapılmıştır.

AB’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 1.Bileşeninin (IPA-1) 2011 yılı programlaması kapsamında 
“Bilgi Toplumuna Ulaşma ve Tüketici Yararına Yüksek Hızlı Genişbant Hizmetlerinin Teşviki için 
Teknik Yardım” başlıklı proje Komisyon tarafından kabul edilmiş olup, söz konusu projenin 
önümüzdeki yıllarda uygulanması beklenmektedir.

2011 yılında ayrıca, genişleme ülkelerindeki gelişmelerin izlenmesinde sürekliliğin sağlanması 
amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilerek gerçekleştirilen ve 2011-2013 yıllarını 
kapsayan “Genişleme Ülkelerinin Elektronik Haberleşme ve Bilgi Toplumu Hizmetleri Sektörlerindeki 
Düzenleyici ve Pazar Gelişmelerinin İzlenmesi” projesi kapsamındaki çalışmalara katkı sağlanmış 
ve 26-27 Eylül 2011 tarihlerinde Tiran’da gerçekleştirilen İzleme Forumuna ülkemizi temsilen 
iştirak edilmiştir. 

Akdeniz ülkeleri ve AB arasında tecrübe paylaşımı ve çok taraflı diyalog kurmaya imkan veren ve IRG 
benzeri bir platform olması amacıyla oluşturulan Avrupa-Akdeniz Düzenleyiciler Grubu (EMERG 
- Euro-Mediterranean Regulators Group) çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Kurum EMERG’in 2011 
yılı programında yer alan “Yeni Nesil Şebekeler, Genişbant Politikaları ve Yeni Nesil Şebekelere 
Erişim Düzenlemeleri” konulu toplantıya ev sahipliği yapmıştır. 

12.2. Uluslararası Telekomünikasyon Kuruluşlarıyla İlişkiler  

BTK, ülkemizin üyesi bulunduğu ITU Konseyi’nin 11-21 Ekim 2011 tarihlerinde Cenevre’de 
geçekleşen Konsey toplantılarına katılım sağlamıştır. Konseyin 2011 toplantısında, Birliğin 2012-
2013 bütçesi ve Genel Sekreterlik ile sektörlerin icra planları onaylanmış, ITU’nun yıllık faaliyet 
raporu incelenmiş ve WTSA-12, WCIT-12 ve PP-14’ün yapılacağı yer ve tarih kararlaştırılmıştır. Bu 
toplantıda, ülkemiz Konsey Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Türkiye,  ayrıca Konseyin 
2012 yılı oturumunda Başkanlık görevini üstlenecektir.

CEPT’in daimi komitesi olan Avrupa Haberleşme Ofisi(ECO)’nin 11-12 Mayıs 2011 ve 22-23 Kasım 
2011 tarihlerindeki Konsey toplantılarına katılım sağlanmıştır. Toplantılarda, ülkemiz katkı payının 
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düşürülmesi konusu ele alınmıştır. Kurumumuz, 29 Kasım-2 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleşen 
CEPT’in alt komitesi olan Com-ITU toplantısına iştirak etmiştir. Avrupa adına başkan yardımcılığı 
görevini üstlendiği ITU Anayasının İstikrarlı Hale Getirilmesi Konsey Çalışma grubuna sunulmak 
üzere hazırlanan taslak Avrupa Ortak Teklifi Com-ITU Toplantısına sunulmuştur. 

CEPT Elektronik Haberleşme Komitesi (Electronic Communications Committee-ECC)/ Frekans 
Yönetimi Çalışma Grubu (WG FM)’nun deniz haberleşmesi ve deniz ile ilgili diğer konularda 
çalışmalar yapan alt Proje Grubu (CEPT/ECC/WGFM-PT46)’nın 10uncu Toplantısı (29-31 Mart 
2011) ve ITU Komitesinin (ComITU) Toplantısı (22-23 Mart 2011) Kurumumuz ev sahipliğinde 
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

12.2.1.Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü 

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü (DTBTG) her yıl ITU’nun kuruluşunu ve 1865 
yılında imzalanan Uluslararası Telgraf Sözleşmesini temsilen 17 Mayısta kutlanmaktadır. DTBTG’nun 
amacı; internet ve BİT konularının kullanımında farkındalığı artırmaya yardımcı olmaktır. 2011 
yılının teması, ITU Konseyi (2009) tarafından “Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Kırsalda Daha İyi Bir 
Yaşam” olarak belirlenmiştir.

DTBTG kutlamaları kapsamında, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Kırsalda Daha İyi Bir Yaşam” 
konusu çerçevesinde TÜTED işbirliği ile 17 Mayıs 2011 tarihinde, İzmir’de bir organizasyon 
gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik; mobil şebeke işletmecileri, düzenleyici taraflar ve özel sektör temsilcileri için, BİT‘lerin, 
ekonomik ve sosyal gelişme ile bağlantılı olarak doğru kullanımı ile bölgeler arasındaki sayısal 
uçurumun azaltılmasına yardımcı olacağı konusuna odaklanmalarında bir fırsat olmuştur. 

12.2.2. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenlemeleri Seminerleri

BTK, gerek yakın çevremizde bulunan ve ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğumuz 
ülkelere gerekse de daha uzak coğrafyalarda olmakla beraber hâlihazırda ve gelecekte karşılıklı 
faydalı ilişkilerin kurulabileceğinin düşünüldüğü ülkelere destek olmak ve söz konusu ülkelerin 
elektronik haberleşme sektöründen sorumlu düzenleyici kurumlarında çalışan uzman ve 
yönetici seviyesindeki personelleri ile Kurum uzmanları arasında çeşitli düzenleyici konularda 
fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 2011 yılında eğitim seminerleri düzenlemeye başlamıştır. 
Bu seminerler telekomünikasyon düzenlemeleri, spektrum düzenlemeleri ve bilgi teknolojileri 
düzenlemelerini kapsamaktadır.

Telekomünikasyon düzenlemeleri alanındaki ilk eğitim semineri 13-17 Haziran 2011 tarihleri 
arasında İstanbul Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir. 17 ülkeden 33 kişinin katıldığı 
seminerde, mobil-sabit arabağlantı, yerel ağın paylaşıma açılması, pazar analizi ve rekabet, 
numaralandırma, numara taşınabilirliği, geçiş hakkı, tüketici hakları, kişisel verilerin gizliliği ve 
hizmet kalitesi konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur.   
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Eğitim seminerlerinden ikincisi spektrum düzenlemeleri alanında 21-24 Kasım 2011 tarihleri 
arasında İstanbul Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir. 15 ülkeden 27 kişinin katıldığı 
seminerde; karasal, uydu, deniz ve hava haberleşme sistemleri, esnek spektrum yönetimi 
kapsamında spektrum ticareti, spektrum fiyatlandırması, mobil haberleşme sistemlerinde hizmet 
kalitesi, piyasa gözetimi, elektromanyetik alan maruziyeti ve spektrum izleme konularında fikir 
alışverişinde bulunulmuştur.

2012 yılında başta bilgi teknolojileri düzenlemeleri alanında olmak üzere eğitim seminerleri 
düzenlenmesi öngörülmektedir.

12.3. İkili İşbirliği

Muhtelif ülkelerle ikili işbirliği yoluyla, Kurumun görevlerini etkin olarak yapabilmesini teminen 
düzenleyici kapasitesinin geliştirilmesi için telekomünikasyon düzenlemeleri alanında ileri seviyede 
bulunan ülkelerle tecrübe ve bilgi paylaşımını içeren mekanizmalar geliştirilmesi, yakın çevremizde 
bulunan ve tarihi, kültürel açıdan ortak değerlere sahip olduğumuz ülkelere destek olmak, 
onları yönlendirmek ve ortak hareket noktaları oluşturarak mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi, 
ayrıca Kurumun tanınırlığının arttırılması ve uluslararası platformda yarar sağlayacak iyi ilişkilerin 
kurulması amaçlanmaktadır. Kurumun ikili işbirliği faaliyetlerine 2011 yılında da devam edilmiş 
olup, bu kapsamda aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:

Lübnan Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumu Başkanı Dr. Imad HOBALLAH 2-4 Şubat 2011 
tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında, iki Kurum arasında ikili işbirliği tesisi ile 
bilgi, tecrübe ve uzman değişimini öngören Mutabakat Zaptı, Kurul Başkanı Dr. Tayfun ACARER 
ile Dr. Imad HOBALLAH tarafından 3 Şubat 2011 tarihinde imzalanmıştır. 

İki ülke arasında mevcut işbirliği kapsamında, Suriye Haberleşme ve Teknolojiler Bakan Yardımcısı 
Dr. Muhammad ALJALALI başkanlığında bir heyet, 23-24 Şubat 2011 tarihlerinde ülkemizi 
ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında, Kurum ile Suriye Haberleşme ve Teknolojiler Bakanlığı arasında 
telekomünikasyon düzenlemeleri alanında bilgi, tecrübe ve uzman değişimi yapılmasını öngören 
Mutabakat Zaptı, Suriye Haberleşme ve Teknolojiler Bakan Yardımcısı Dr. Muhammad ALJALALI 
ile Kurul II. Başkanı Dr. T. Ayhan BEYDOĞAN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde imzalanmıştır. 

Kurum ile Makedonya Cumhuriyeti Elektronik Haberleşme Ajansı (AEK) arasında ikili işbirliği tesisi 
yönündeki faaliyetler kapsamında, AEK’nın davetine icabetle, Kurul Başkanı Dr. Tayfun ACARER, 
Kurul üyesi Dr. İhsan KULALI ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Ahmet. E. ÇAVUŞOĞLU’ndan 
oluşan heyet, 20-22 Nisan 2011 tarihlerinde Makedonya’yı ziyaret etmiştir. İki kurum arasında 
elektronik haberleşme alanında başlatılan işbirliğinin uygulamaya konulması amacıyla hazırlanan 
Mutabakat Zaptı, Kurul Başkanı Dr. Tayfun ACARER ile Makedonya Cumhuriyeti Elektronik 
Haberleşme Ajansı Başkanı Robert ORDANOSKI tarafından 20 Nisan 2011 tarihinde Üsküp’te 
imzalanmıştır. Mutabakat Zaptında, iki Kurum arasında elektronik haberleşme düzenlemeleri 
alanında bilgi ve görüş alışverişi ile uzman değişimi yapılması öngörülmektedir.
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Kurul Başkanı Dr. Tayfun ACARER başkanlığında, Kurul Üyesi Galip ZEREY ile Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Başkanı Dr. Ahmet E. ÇAVUŞOĞLU’ndan oluşan bir heyet, 25-28 Nisan 2011 tarihleri 
arasında Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret esnasında Suudi Arabistan 
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu (CITC) yetkilileriyle görüşmeler yapılarak, Kurum ile CTIC 
arasında muhtemel işbirliği alanları konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Kurumun ikili işbirliği faaliyetleri kapsamında, Karadağ Elektronik Haberleşme ve Posta Hizmetleri 
Ajansının daveti üzerine, Kurul Başkanı Dr. Tayfun ACARER, Kurul Üyesi Musa ŞAHİN ve Uluslararası 
İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Ahmet. E. ÇAVUŞOĞLU’ndan oluşan heyet, 5-7 Temmuz 2011 
tarihlerinde Karadağ’ı ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında, iki kurum arasında elektronik haberleşme 
düzenlemeleri alanında bilgi, tecrübe ve uzman değişimi yapılmasına ilişkin Mutabakat Zaptı, 
Kurul Başkanı Dr. Tayfun ACARER ile Karadağ Elektronik Haberleşme ve Posta Hizmetleri Ajansı 
İcra Direktörü Zoran SEKULIC tarafından 6 Temmuz 2011 tarihinde Podgorica’da imzalanmıştır. 

İran Haberleşme Düzenleme Otoritesi ile Kurum arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı ile uzman 
değişimini ihtiva eden Mutabakat Zaptı 29 Ocak 2009 tarihinde imzalanmış ve bu suretle iki kurum 
arasında ikili işbirliği tesis edilmiş bulunmaktadır. Daha sonra, Mutabakat Zaptının uygulamaya 
konulması amacıyla, ortak bir çalışma grubu kurulmuş ve grubun ilk toplantısı 25-27 Mayıs 2009 
tarihlerinde Tahran’da yapılmıştır. İkinci toplantı 26-28 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara’da yapılmış 
olup, toplantıya İran’ı temsilen 5 kişilik bir heyet iştirak etmiştir. Ziyaret esnasında, İran heyetine 
muhtelif hususlarda sunumlar yapılmış, ayrıca iki kurumu ilgilendiren konularda bilgi ve görüş 
teatisinde bulunulmuştur. 

12.4. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı 

6. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı, Kurumun ev sahipliğinde 2-3 Haziran 2011 
tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır. Muhtelif ülkelerin bakanlıkları, düzenleyici kurumları ve 
işletmecileri ile ülkemizdeki ilgili kurum, kuruluşlar, üniversiteler ve sektörde faaliyet gösteren 
işletmecilerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 250’yi aşkın katılımcıyı bir araya getiren 
konferansın teması, “Sayısal Kentlere Dönüşüm: Sabit (Fiber)-Mobil Genişband Deneyimler, 
Eğilimler” olarak belirlenmiştir. Güncel pek çok hususta görüş alışverişinde bulunulmasına da 
imkân sağlayan konferansta ülkemizle birlikte toplam 17 ülke temsil edilmiştir.   
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13. Teknolojik, Ekonomik, Düzenleme ve Pazara  

 İlişkin Raporlar

Düzenleyici kurumların karar mekanizmasının doğru işlemesi ve sektörde faaliyet gösteren 
işletmecilerin ve tüketicilerin düzenleyicinin aldığı kararlardan, hangi düzenlemeleri hangi 
gerekçeler ile yaptığından ve bu düzenlemelerin sektöre nasıl yansıdığı konularında bilgi sahibi 
olabilmeleri için yeni teknolojiler ve hizmetler ile pazarın son durumunu gözler önüne seren 
raporların kamuoyu ile paylaşması büyük önem taşımaktadır. 

Genel bir kural olarak serbestleşmenin yaşandığı pazarlarda rekabetin artması ile birlikte daha 
fazla bilginin yayımlanması gerekmektedir. Bu kapsamda konu ile ilgili tüm tarafların detaylı bir 
şekilde bilgilendirilebilmesi için Kurumun sağlıklı güvenilir verilere dayalı pazar bilgilerini içeren 
raporlar hazırlaması büyük önem taşımaktadır. Bu raporlar ile pazara yeni giren işletmecilerin 
gelişimlerinin yakından takip edilebilmesi, serbestleşmenin ardından telekomünikasyon sektörüne 
yapılan yatırımların ve bu doğrultuda ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetler ile ilgili kamuoyunun 
bilgilendirilmesi, rekabetin gelişiminin somut göstergeleri arasında yer alan tarifeler ve trafik 
miktarları ile ilgili eğilimlerim izlenmesi mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak her geçen gün ortaya yeni bir ürün ve hizmet 
türü çıkmaktadır. Kurum olarak sektörde faaliyet gösteren ya da bu alanda yatırım yapmayı 
düşünen işletmecileri, yeni hizmet ve teknolojiler konusunda aydınlatmak ve yönlendirmek 
oldukça önem taşımaktadır. Bu amaçla Kurumumuz tarafından dünyadaki gelişmelere paralel 
olarak ekonomik, teknolojik ve düzenleme konularını içeren raporlar hazırlanmakta ve Kurum 
internet sitesinde yayımlanmaktadır. 2011 yılı içerisinde yayımlanan raporlara ve kısa içeriklerine 
aşağıda yer verilmektedir. 

13.1. 800 MHz Bandının Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Kullanımı

Bu raporda; Avrupa Birliğinde (AB) tek pazar oluşturulmasına yönelik çalışmalar üzerinde önemle 
durulurken, Avrupa elektronik haberleşme pazarının oluşturulması anlamında, sektörün tüm 
taraflarının da farkındalığını artırmak amacıyla, analog yayıncılık hizmetlerinde kullanılmakta 
olan 470-862 MHz bandının sayısal yayıncılığa geçişle birlikte boşaltılacak bölümünün yayıncılık 
hizmetleri dışındaki hizmetlere tahsisi ve önemi incelenmiştir. 

Karasal televizyon yayıncılığında sayısal teknolojilerin kullanılmaya başlanması sonucunda 470-
862 MHz bandında önemli bir bölümün boşalması gündeme gelmiştir. Boşalacak bu frekans 
bandlarına Sayısal Pay denilmektedir. Frekansların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan sayısal 
yayın teknolojileri vasıtasıyla 470-862 MHz bandından, ilk etapta boşalacak 790-862 MHz 
bandının yayıncılık hizmetleri dışındaki hizmetlere tahsis edilmesi söz konusudur.

790-862 MHz bandının tahsis edilebileceği çeşitli hizmet seçenekleri; kablosuz genişbant 
uygulamaları, mobil haberleşme sistemlerine ilave band tahsisi, yayıncılık yardımcı servisleri, 
lisanstan muaf düşük güçlü uygulamalar, kamu güvenliği/acil yardım sistemleri gibi hizmetlerdir.
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Teknolojik gelişmeler, yakınsama ve bilgiye erişimdeki yoğun istek sonucu olarak frekans 
spektrumuna olan talep artmaktadır. Spektrum yönetiminde teknik parametrelerin yanında 
ekonomik, politik, kültürel, sağlık ve sosyal parametrelerin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu 
kapsamda, son kullanıcılar, cihaz üreticileri, ticari hizmet sağlayıcıları ve kamu hizmeti sağlayıcıları 
gibi spektrum kullanımında paydaşların ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle 
spektrum yönetiminin tüm bu paydaşların ihtiyaçlarına göre dengeli bir yapıda oluşturulması 
zorunludur.

Türkiye açısından değerlendirildiğinde; 790-862 MHz bandının mobil haberleşme sistemlerine 
tahsisi için zaman geçirilmeden hemen bir karar alınıp uygulanması halinde, analog yayınların 
sonlanacağı 2015 yılına kadar 790-862 MHz bandında sayısal televizyon yayıncılığına izin 
verilememesi ile bu banda yatırım harcaması yapılmamış olacağından bandın boşaltımı için de 
herhangi bir ekonomik bedel ödenmeyecek ve sektörel yatırımlarda, alınacak politika kararları 
doğrultusunda yapılacak olması nedeniyle, anlamlı olacaktır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mobil haberleşmeye olan talep artışı ile frekans 
spektrumunun uluslararası düzenlemeleri dikkate alınarak, AB üye ülkeleriyle frekans 
uyumluluğunun sağlanması ve uygulanacak düzenlemelerin bu paralelde oluşturulması ulusal 
menfaatler açısından fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda, Avrupa ülkelerindeki uygulamaların 
büyük bir çoğunluğunda 790-862 MHz bandının yayıncılık dışında özellikle mobil haberleşme 
hizmetlerine tahsisi gayreti karşısında, Türkiye’nin farklı bir uygulamaya geçmesi veya böyle bir 
uygulamaya geçmemesi durumunda, AB kriterleri ve Avrupa ülkeleri ile frekans uyumsuzluğu, 
cihaz ve standart uyumsuzluğu gibi konularda ciddi sıkıntılar yaşanacağı kesindir.

Sınırlı doğal bir kaynak olan frekans spektrumunun etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla 
ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik 
Bakanlığının vereceği stratejik kararlarıyla kanuni sorumluluğuna paralel olarak;

 n BTK tarafından UHF 470-790 MHz (TV 21-60 kanallar) frekans aralığının Karasal sayısal TV 
frekans planlarının yapılması için RTÜK’e sınırlı ve makul bir süreyle tahsisi,

 n RTÜK tarafından frekans ihalesi yapılarak fiili durumun düzeltilmesi, sayısal karasal TV 
yayıncılığının düzenlenmesi ile UHF 790-862 MHz bandının analog yayınların sonlanacağı tarihe 
kadar boşaltılması ve sayısal yayıncılık için yapılacak tahsislerin ilave sayısal pay frekanslarına imkan 
verecek şekilde 21nci kanaldan başlanarak yapılması,

 n Sayısal yayıncılığa geçiş ve sayısal pay ile ilgili aktivitelerin tüm paydaşlar arasında uyumlu 
bir koordinasyon ile yapılması, 

bilgi toplumuna giden yolda Türkiye’nin ulusal çıkarları açısından vazgeçilmez önceliklerdir.

13.2. Sayısal Yayıncılık Konusunda Düzenleyici Kurumların Rolü

Bilgiye olan talebin bir sonucu olarak önem kazanan kitle iletişim araçlarının toplum üzerinde bilinen 
en önemli işlevleri; haber verme, eğitim, sosyalleştirme, ikna, kamuoyu oluşturma, yönetenler 
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üzerinde toplum adına denetim ve eleştiri kurma ve eğlendirmedir. Başka bir ifadeyle, kitle iletişim 
araçları; kişinin haber alma özgürlüğünün vazgeçilmez bir teminatı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Demokrasinin bir gereği olarak özgür olması beklenen kitle iletişim araçlarının bu özgürlüğünün 
sınırları ve nasıl belirleneceği, herhangi bir denetime tabi tutulup tutulmayacağı sürekli tartışma 
konusu olmuştur. Günümüzde, hızla yaygınlaşıp önem kazanan kitle iletişim araçlarının toplum 
ya da birey üzerindeki pozitif veya negatif etkileri de aynı şekilde hızla gerçekleşmektedir.

Yanlış bilgilendirme, siyasi, ekonomik ve kültürel amaçlara yönlendirme, tekel oluşturarak 
çoksesliliği engelleme, sosyal hayattan uzaklaştırma, reklam yoluyla tüketim kültürü oluşturma, 
dizi, film vb. yoluyla tüketime yönlendirme, şiddet ve cinsellik içeren yayınlarla çocuk ve gençlerin 
zihinsel ve fiziksel gelişimine zarar verme, aile, eğitim, din gibi ulusal ve manevi değerlerin ve 
kültürün zedelenmesi kitle iletişim araçlarıyla ilgili olumsuz etkilerin bazılarıdır. Tüm bu olumsuzluk 
ve olası zararların önlenebilmesi için kitle düzenleme ve denetleme kaçınılmazdır.

Bu çalışmada, diğer kitle iletişim araçları dışında, özellikle geleneksel analog yayıncılık yerine 
sayısallaşan radyo ve televizyon (TV) yayıncılığı üzerinde durulacak olup, yukarıda sayılanların 
yanında, radyo ve TV yayıncılığı için; kamu malı sayılan ve kıt kaynak olan frekans spektrumunun 
yayın frekanslarının kullanılıyor olması ile kamu yararı zorunlululuğu da belli bir düzenlemeyi ve 
denetlemeyi gerektirdiğinden bu hususlar ele alınmıştır.

Radyo dalgalarının 1860’da Maxwell tarafından keşfinden sonra 1895’te Marconi tarafından radyo 
dalgalarının ilk defa gönderilip alınmasıyla başlayan radyo dalgalarının iletişimde kullanma süreci; 
1925’te radyo ve 1953’te TV yayıncılığının başlaması ile 20. Yüzyıla damga vuran en önemli 
teknolojilerden birisi olmuştur. Radyo TV yayıncılığı bilgi edinme, eğlenme veya kültür paylaşım 
aracı olarak sınır ve mesafe kavramlarını değiştirerek insan yaşamına çok önemli katkılar sağlamış 
ve çok sayıda seçeneğe rağmen bu işlevlerini yaygın şekilde sayısal yayınlarla ve artan bir önemle 
yerine getirmeye devam etmektedir.

ITU verilerine göre dünya’da yaşayan yaklaşık 6,9 milyar insanın %71’inin evinde TV izleme imkânı 
bulunurken, bu insanların yaşadığı toplam 1,7 milyar hanenin %77’sinde en az bir TV cihazı 
bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, hemen hemen her evde bir TV cihazının bulunduğu ülkemizde 
ve tüm dünyada TV cihazı, insanların popüler ve yaygın iletişim, bilgilenme ve eğlenme araçlarının 
başında gelmektedir. Dünya genelinde günlük TV izleme oran ve süreleri artış gösterirken benzer 
şekilde yayın kanal sayıları ve yayıncı sayıları da artmaktadır. Sayıların ifadesinden de anlaşıldığı gibi 
sayısal (radyo/TV) yayıncılık günümüz insanının hayatında vazgeçilmez önemde bir yere sahiptir.

Bilginin her şey demek olduğu, telekomünikasyon, yayıncılık ve bilgi teknolojilerinin hem teknoloji 
hem de hizmet anlamında yakınsayarak iç içe geçtiği ve üçlü oyun şeklinde birlikte sunulduğu 
günümüzde, radyo ve televizyon alanı dünya genelinde; iletişim alanına özgü yasalar ve bu yasalar 
doğrultusunda oluşturulmuş düzenleyici kurullarla düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Söz 
konusu düzenleyici kurulların hemen hemen tamamı benzer bir şekilde yapılanmakta olup, benzer 
görev ve yetkilerle donatılmışlardır. Türkiye’de anti-demokratik ve sansürcü bir kurul şeklinde 
sıkça eleştirilen RTÜK’le aynı şekilde görevler üstlenen benzeri kurullar demokrasinin beşiği sayılan 
batılı ülkelerde de mevcuttur. Yayıncılık alanını yasalar çerçevesinde düzenleyen ve denetleyen bu 
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düzenleyici kurulların varlığı; kıt kaynakların verimli kullanımı, demokratik gerekçeler ve iletişim 
özgürlüğü açısından kamu çıkarlarıyla piyasa koşulları arasındaki dengenin sağlanabilmesi için 
gereklidir.

Türkiye’de 1990 yılında fiilen ve 1993’te yasal olarak başlamış olan ticari yayıncılık için anılan 
tarihten günümüze frekans tahsisi ihalesi hala yapılmadığı için bugün yayın yapan tüm özel radyo 
ve televizyon kanalları yasal açıdan korsan yayın yapmaktadır. Ayrıca kıt kaynak ve kamu malı olan 
frekansların ücretsiz kullanılması sonucu frekans ücretleri devlet bütçesine girmediğinden kamu 
zararına neden olunmaktadır. 3984 sayılı yasanın kabulünden bugüne kadar karasal frekans 
tahsislerinin gerçekleştirilememiş olması bugün Türkiye’de yayıncılık sektörünün yapılanması ile 
düzenlenmesinde karşılaşılan sıkıntıların başta gelen temel nedenidir. Dolayısıyla en kısa zamanda 
çözülmesi gereken sorunlardan birisi karasal frekans tahsisi problemidir. 6112 sayılı yasada; 
kanunun yayımından itibaren en geç iki yıl içinde karasal yayın lisanslarının verilmesi amacıyla 
sayısal TV multipleks kapasitesi sıralama ihalesi yapılacağı, tahsisi müteakip en fazla iki yıl süre 
sonunda analog yayınların ülke genelinde sona ereceği belirtilmektedir. Bunun anlamı, 3984 
sayılı yasa ile bu düzenleme için kurulan ancak bugüne kadar çözülemeyen karasal frekans tahsisi 
probleminin RTÜK tarafından en çok iki yıl içinde çözüleceği ve kamu zararının sonlanacağı, ayrıca 
ülkemizde sayısal yayıncılığa ITU tarafından belirlenen 2015 yılına kadar tamamen geçileceğidir.

1994 yılında Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi’nden uyarlanan ve çok tartışılan eksikleriyle 
günümüze kadar daha ziyade içerik olarak sektörü düzenleyen 3984 sayılı yasanın yerine, AB 
görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi ile uyum içinde olan 6112 yasa yürürlüğe girmiştir. 
Yayıncılık sektörünü elektronik haberleşme anlamında düzenleyen 5809 sayılı kanuna göre milli 
frekans planı çerçevesinde RTÜK’e tahsis edilen frekans bantlarında sayısal yayıncılık için frekans 
planlamaları RTÜK tarafından yapılıp uygulanacak, söz konusu planlar ve uygulama takvimi ise 
6112 sayılı Kanun gereği kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde hazırlanacaktır.

Sonuç olarak, kıt kaynak frekansın tahsisinden yayıncıların uyması gereken yayın ilkelerine, 
kamu hizmeti anlayışından demokratik süreçlere katılıma kadar birçok konuda geniş etkileri olan 
düzenleyici kurulların; kamu hizmeti ve yararını önemseyen, çoğulcu, özgür rekabetin yaşandığı 
bir görsel işitsel yayıncılık sektörünün varlığı ve devamlılığı için son derece hayati önemde bir 
misyonu bulunmaktadır. Bu misyonla yapılacak faaliyet ve düzenlemelerin tekrar bir kamu zararı 
doğurmadan doğru ve zamanında kararlarla yapılması önem arz etmektedir.

13.3. Engellilere Yönelik Teknolojik Düzenlemeler

Hayatın gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insan çevresinin denetlenmesine, biçimlendirme 
ve değiştirme çabalarına yönelik olarak yapılan teknolojideki gelişmeler ve yenilikler, özellikle 
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) konularındaki gelişmelerle birlikte insanlara daha önce mümkün 
olmayan olanaklar sunmakta birçok engeli ortadan kaldırmaktadır. Bu gelişmeler, özürlü bireylerin 
önlerindeki engellerin de kaldırılabilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve toplumla bütünleşmesi 
yönünde son derece önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak özürlü bireyler, tüm bu fırsatlara rağmen 
çeşitli engellerle de karşılaşabilmektedir.  Gelişmiş pek çok teknolojilerin kullanımı hem sağlıklı hem 
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de özürlü insanlar için sorunludur. Bu durum, özellikle özürlü insanların teknolojik aygıtlardan 
soyutlanması anlamına gelmektedir. Mevcut iletişim servislerini kullanmakta zorlanan özürlüler, 
çalışma ortamlarında, bilgiye ulaşmada, hayatlarını düzenlemede, sosyal ilişkilerini sürdürmede ve 
hatta acil servisleri aramada bile güçlük çekmektedir. 

Bu raporda engellilik ve özürlülük tanımlarına yer verildikten sonra, özellikle bilgi ve iletişim 
teknolojileri alanında uluslar arası seviyede yapılan çalışmalar incelenmiştir. Ayrıca Türkiye Analizine 
yer verilerek bölgelere göre özürlülerin dağılımı genel ve özürlü nüfusta eğitim seviyesi, özürlüleri 
türlerine ayırarak eğitim seviyesinin irdelenmesi, cinsiyete göre özürlü dağılımı özürlülerin 
yaşamında bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması ile ilgili konular ele alınmıştır. Teknolojilerin 
kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle eğitim ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki 
uzmanların işbirliği içerisinde çalışmaları son derece önemli görüldüğü bu rapor kapsamında 
vurgulanmaktadır.  Büyük bir kısmının işsiz olduğu özürlü bireylerin BİT ürün ve hizmetlerine sahip 
olmak amacıyla satın alma boyutunun ve kullanımının düşük olduğu göz önünde bulundurularak 
maliyet hesaplamalarının yapılması gerekmekte ve ayrıca BİT ürün ve hizmetleri, herkeste 
olduğu gibi özürlülerin de faydalanabileceği ve kullanabileceği amacıyla erişebilir bir tarz içinde 
tasarlanmalıdır. Yukarıda belirtilen hususlara ilaveten, raporun ekinde BİT ürün ve hizmetlerinin 
tasarım aşamasında iken bazı çözüm ve önerilerine yer verilmiştir. Bu çerçevede, BİT gittikçe daha 
karmaşık ve zengin özelliklere sahip olduğundan, kullanımının kolaylığını temin etme gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Bunun için en iyi yol, tasarımın daha ilk aşamasında ürün ve hizmetleri 
kullanacak olan insanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaktır. Amerika Birleşik Devletlerinde 
daha çok “Evrensel Tasarım” olarak kullanılmakta ve yaygın olarak da kabul edilen tanım olan 
herkes için tasarım; bir uygulamaya veya özelleştirilmiş bir tasarıma gerek kalmaksızın mümkün 
olduğu kadarıyla tüm insanların kullanabileceği ürünlerin tasarımı anlamına gelmektedir. Tasarım 
aşaması içerisinde yer alan insan faktörleri işbirliğinin amacı, bu alanlardaki ürün ve hizmetlerin 
kullanılabilirliğini artırmaktır. Bu kapsamda, bu raporda farklı gruplardaki özür türlerine, özürlülerin 
önündeki engeller ve çözümlere, özürlülerle ilgili bazı gelişmeler açıklanmış bulunmaktadır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak ve erişmek özürlü insanlar için bağımsızlık, hareketlilik 
ve yaşam kalitesi sunmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde de çalışma fırsatları yakalanabilmekte ve 
çalışma hayatında yer alınabilmektedir. 

Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye bilim ve teknolojinin etkisinin artırılması amacını taşıyan 
“bilgi toplumu” olabilme sürecinde, "toplumla bütünleşme" son derece önemli olmaktadır. 
Özellikle özürlü bireylerin bilgiye erişmesini engelleyen olumsuzlukları ortadan kaldıracak, engelsiz 
bir ortam hazırlama çabası üzerine son yıllarda yoğunlaşılmıştır. Bilginin elde edilmesi ve işlenmesi 
sonucunda, yeni teknolojiler üretilmektedir. Üretilen teknolojik bilgiler insanların hayat standardını 
yükseltirken bireyin tek başına iş yapmasını kolaylaştırmaktadır. Bunların sağlanabilmesi için yeni 
organizasyonların katılımları gerekmektedir. 

Özürlülerin genel ve mesleki eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı Türkiye’de 
yeni olmakla birlikte özellikle Avrupa’da oldukça yaygın ve gelişmiştir. Genel eğitim sistemi 
içerisinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması oldukça yaygınlaşmış olmasına rağmen bu 
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teknolojilerinin özel eğitimde kullanılmaya başlanması göreceli olarak yenidir. Çok sayıda araştırma 
ve çalışma, özürlü bireylerin eğitimlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılması durumunda daha 
verimli ve etkili sonuçlar alınabileceğini göstermektedir. Özellikle Avrupa’da örnekleri her geçen 
gün artan bilgi ve iletişim teknolojileri destekli özürlü eğitimi oldukça faydalı sonuçlar vermektedir. 
Türk eğitim sisteminde özürlüler için bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal zorluklara rağmen kısa 
sürede yerleştirilmelidir. Öyle ki her öğrenci öğrenme özellikleri ne kadar farklı olursa olsun eğitim 
dışı bırakılmamalıdır. Özürlülere kendi kapasite ve özelliklerine göre eğitim olanağı sunulmalıdır. 
Çünkü hem zihinsel özürlü hem de ortopedik ve diğer özürlüler için bilgi ve iletişim teknolojileri 
destekli eğitim sistemi onlara günlük hayatlarında kapanan pek çok kapıyı tekrar açacaktır. 

Bu kapsamda, bilgi toplumuna herkesin katılımının sağlanmasındaki bir yol herkes tarafından 
kullanılabilen bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin, hizmet ve uygulamalarının tasarlanmasıdır. 
Herkes tarafından kullanılan ve erişilen BİT ürün ve hizmetlerinin tasarımı özürlü insanların hayata 
katılımlarının yanı sıra herkes için tasarımdaki gerekliliklerin uyumlaştırılmasıyla sadece endüstrinin 
işlemesi kolaylaşmayacak aynı zamanda pazarlar genişleyecek ve daha iyi ürün ve hizmetler ile 
potansiyel alıcılar sağlayacaktır. Herkes için tasarım, herkese yönelik olarak yeni teknolojilere yol 
açmak amacıyla üretici ve hizmet sağlayıcıları cesaretlendirecektir. 

Özürlü bireylerin erişim ve kullanım konusunda sorunlarla karşılaşmaması mümkün değildir. 
Gelecekte bu alanda yine çok sayıda tasarımın gerçekleştirilebileceği ve bu tasarımlar sayesinde 
çözümler bulunabileceği ve sorunların giderilebileceği mümkün görünmektedir. Amaç herkes için 
tasarımla birlikte dünyada özürlü insanlar dâhil herkes için yaşadığımız bilgi bazlı sürecin dışında 
kalmaması gerektiğini düşünen bir toplumun oluşturulmasıdır. Herkesin toplumda yer alması 
amacının da özellikle özürlü bireylere sunulacak sistemler, hizmetler, planlamalar bağlamında 
bilgilenmek, bilinçlenmek ve duyarlılığı arttırmak yönünde de yoğunlaştırılması gerekmektedir. 
"Toplumla bütünleşme" her yaştan, her türden engeli bulunanların yaşamını ilgilendiren çağdaş ve 
sosyal devletlerin sorumluluğudur.  Özürlülerin topluma katılımı amacıyla ilgili olarak özürlülerin 
gereksinimlerinin de göz önüne alınması gereken tasarımlar yapılırken amaç, erişim ve kullanımı 
sağlamak ve teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlandırmaktır. 

Evrenselliği, paylaşılabilirliği ve erişimi olanaklı kılan teknolojilerin gelişmesi ile birlikte kullanım 
ve erişim konuları ve sorunları da birlikte gelmektedir. Teknolojilerin kullanımı ve erişimindeki en 
büyük sorun ise büyük bir kısmının işsiz olduğu özürlü bireylerin bu imkânları sağlayabilecekleri 
ekonomik boyuta sahip olmamalarıdır. Özürlü kullanıcılar açısından maliyetlerin hesaplanması 
engeli aşabilme yönünde bir adım olabilmektedir.

Raporun sonunda Türkiye için verilen öneriler ise aşağıda sıralanmaktadır.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından organize edilen ve III. Özürlüler Şurası’nda 
alınan aşağıdaki kararlar hayata geçirilmelidir: “Özür gruplarının kullandığı bilişim ve diğer 
destek teknolojilerinin araştırma geliştirme çalışmalarının (AR-GE) Üniversiteler, Devlet Planlama 
Teşkilatı, TÜBİTAK, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektörü de dâhil ederek desteklenmeli, 
teknoloji güncelleştirilmeli ve devamlılığı sağlanmalıdır. Eğitim kurumlarının ilgili bölümlerinde 
özürlü destek teknolojileri ile ilgili eleman yetiştirilmeli ve teknoloji kullanımına ilişkin dersler Milli 
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Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim müfredatına konulmalıdır. Görme ve işitme özürlülere yönelik 
elektronik kütüphaneleri, diksiyonu düzgün kişilerce ve uygun teknolojik yöntemler kullanılarak 
konunun uzmanlarınca hazırlanmalı ve bu kütüphaneler merkezileştirilerek yaygınlaştırılmalıdır. 
Özürlü bireyler bilgisayar okur-yazarı haline getirilerek, bilişim teknolojileri alanındaki mesleklere 
yönlendirilmelidir”. 

Özellikle, ileri teknoloji ürünlerini eğitimde kullanmanın dezavantajlı grupların (kızlar, okul 
dışında kalanlar, yoksullar, özürlüler, kırsal veya azgelişmiş yörelerde bulunanlar vb.) durumlarını 
iyileştirmeye olan etkisi bir değerlendirme ölçütü olarak ele alınmalı ve bu etkinin mevcut 
eşitsizlikleri azaltmaya yönelmesi öne çıkarılmalıdır. 

Özürlü çocukların eğitimlerinde yardımcı teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için 
öncelikle özel eğitim ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki uzmanların işbirliği içerisinde 
çalışmaları son derece önemli görülmektedir. Bunun yanı sıra yardımcı teknolojilerin özürlü 
çocukların eğitimlerinde kullanımı ile ilgili araştırmalar planlanmalı ve bu araştırmaların sonuçları 
bilimsel kongrelerde farklı meslek grupları ile paylaşılmalıdır. Bu yardımcı teknolojiler ile ilgili 
Türkiye’de yapılacak olan uygulamalara sağlam bir temel oluşturmak ve bu uygulamaların doğru 
ve etkili olarak kullanılmasına zemin hazırlamak adına son derece önemli görülmektedir. Aynı 
zamanda özel eğitim alanında yetiştirilen öğretmen adaylarına ve alan uzmanlarına verilen lisans 
ve lisansüstü eğitim programlarında adaylara yardımcı teknolojiler ve bilgisayar kullanımıyla ilgili 
işlevsel bilgilerin kazandırılması oldukça önemli görülmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı insanların hem sosyal ve hem de ticari işlem 
etkileşimlerini değiştirmektedir. BİT’in sağladığı fırsatlardan yararlanmak isteyenler, yaş ya da 
özürlük gibi nedenlerle göz ardı edilmemelidir.  BİT ürünleri, herkeste olduğu gibi özürlülerin de 
faydalanabileceği ve kullanabileceği amacıyla erişebilir bir tarz içinde tasarlanmalıdır.

BİT ürün ve hizmetlerine sahip olmak, özellikle özürlü kullanıcılar açısından maliyet hesaplamalarının 
yapılmasını gerektirmektedir. Büyük bir kısmının işsiz olduğu özürlü bireylerin böyle sistemleri 
satın alma boyutunun ve kullanımının düşük olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.  Konuşma ve 
görme engelliler için çok büyük kolaylık sağlayan yeni akıllı telefonları kullanan özürlüler için ödeme 
ve vergi kolaylığı getirilebilir, konuşma özürlü insanlarımızdan kısa mesaj ücreti alınmayabilir. BİT 
ürün ve hizmetlerinde fiyatlar düşürülebilir ve bu konuda devletin desteği önemli bulunmaktadır. 

13.4. Şebeke Tarafsızlığı (Net Neutrality)

Şebeke tarafsızlığının genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamakla birlikte kısaca; içerik ve servis 
sağlayıcıların genişbant altyapısına erişimine ilişkin kurallar olarak ifade edilebilmektedir. Başka 
bir ifadeyle, içerik sağlayıcılara erişim hizmeti sunan şebeke işletmecilerine öncül olarak ayrım 
gözetmeme yükümlülüğü getirilmesini ifade etmektedir. Böylece şebeke işletmecilerinin bazı 
içerikleri bloke etme, transmisyon kalitesini düşürme, gerekçesiz sınırlama getirme ya da kendine 
bağlı işletmecilerin içeriklerine öncelik verme gibi uygulamaları yasaklanmaktadır. 



114

Şebeke tarafsızlığı savunucuları internet şebekesinde ayrımcılık yapılmaması gerektiğini, farklılığın 
ve yenilikçiliğin sağlanması için bu yaklaşıma ihtiyaç olduğunu savunmaktadır. Genişbant 
işletmecilerine ilişkin düzenleme olmaması halinde, bu sağlayıcıların kendilerinin ya da yan 
kuruluşlarının içerik uygulamalarına ayrımcı olarak davranabileceklerini ve diğer sitelere bağlantıda 
kaliteyi düşürebileceklerini düşünmektedir. Şebeke tarafsızlığı kurallarının oluşturulmasına karşı 
çıkanlar ise böyle bir uygulama olması halinde şebekeye yapılan yatırımların azalacağını ve 
mevcut şebekenin etkin olmayan bir şekilde kullanılabileceğini gerekçe olarak göstermektedir. 
Aynı zamanda, özellikle gerçek zamanlı bağlantı gerektiren bazı uygulamaların ortaya çıkmasını 
engelleyerek yenilikçiliği azaltacağını da iddia etmektedir. Prensipte altyapı işletmecisinin benzer 
hizmetleri sunan içerik sağlayıcılar arasında ayrımcılık yapma güdüsü bulunabilir. Örneğin kendi 
içeriğini satan bir genişbant işletmecisi, aynı içeriği sağlayan başka bir işletmecinin içerik kalitesini 
düşürebilir. Böyle bir davranış birçok sanayileşmiş ülkede rekabet kanunlarına aykırı bir davranış 
olmakla birlikte, şebeke tarafsızlığı taraftarları kanun hükümlerinin uygulamasının uzun süre 
aldığını öne sürmektedir. 

ABD’de oldukça uzun zamandan beri tartışılan bu konu son yıllarda AB’nin de gündemine gelmiş 
olup, konuya ilişkin düzenleyici yaklaşımlar oluşturulmaya çalışılmaktadır. ABD’deki şebeke 
tarafsızlığı çalışmaları genellikle genişbant şebeke sağlayıcıların fiyatlandırmayı ve trafik yönetimini 
nasıl yapacağının düzenlenmesine odaklanmaktadır. AB’de genellikle ayrıştırma – zorunlu 
şebeke paylaşımı- üzerine odaklanılmakta ve şebekenin nasıl tarafsız bir biçimde tutulabileceği 
tartışılmaktadır. 

AB’de yapılan düzenleyici çerçeve çalışmalarında elektronik haberleşme endüstrisi paydaşlarının 
ilgisi daha önceden şebeke tekelleri üzerine odaklanırken, mevcut durumda şebeke işletmecileri 
ve içerik sağlayıcılar arasındaki sıkıntılara odaklanmaktadır. Temel sorulardan biri; şebeke 
işletmecilerinin gerçekten içerek sağlayıcılara fiyat ayrımcılığı yapma isteğinin olup olmadığı ve eğer 
böyle bir istekleri bulunuyorsa hâkim konumda olmadıkları durumda bunu yapabilme güçlerinin 
bulunup bulunmadığıdır. Eğer bu sorunun cevabı evetse bu durumda tüketici refahına olumsuz 
etkisi olabilecek bu uygulamanın politika belirleyiciler tarafından engellenmesi gerekmektedir. 
Diğer bir soru ise, mevcut kuralların böyle bir rekabet karşıtı uygulamayı engellemeye yetip 
yetmeyeceği hususudur. 

Bu raporda, öncelikle şebeke tarafsızlığının ne olduğu konusu kısaca incelenmiş, geçmişi ve bugün 
neden gündemde olduğu konusu açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra açık internet politikası ve 
içerik ayrımcılığı konularına değinilecek ve tartışmaların en önce çıktığı ülke olan ABD’de şebeke 
tarafsızlığına nasıl bakıldığı ve nelerin tartışıldığı irdelenmiştir. AB’de şebeke tarafsızlığına bakış 
açısı ve düzenleyici çalışmalarda ele alınan konular ilerleyen bölümlerde anlatılmaya çalışılmıştır. 
Şebeke tarafsızlığının tarafları olan işletmeciler açısından konunun önemine değinildikten sonra, 
bu konunun tüketiciler açısından ne ifade ettiği üzerinde durulmuştur.

Şebeke tarafsızlığı konusunda tartışmanın özü şebeke işletmecilerinin içerik sağlayıcılara ve bireysel 
intenet kullanıcılarına uyguladıkları/uygulayabilecekleri ayrımcılıktır. Sorunu somut bir şekilde 
ortaya koymak gerekirse, internet yani bilgisayarlar arasında iletişimi sağlayan TCP/IP protokolü 
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veri paketleri arasında önceliklendirme veya içerik açısından herhangi bir ayrım yapmayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Ancak, 2000’li yılların başında teknolojik ilerleme ile arzu edildiğinde 
TCP/IP protokünün bu özelliğini anlamsız hale getirecek yeni cihazlar (yeni nesil router)  ortaya 
çıkmıştır. Bu gelişme ile şebeke işletmecilerinin veri paketlerinin önceliklendirebilmesi ve belli veri 
paketlerinin engelleyebilmesinin önü açılmıştır. Önceliklendirme yapabilmenin sonucu olarak, 
şebeke işletmecileri taşıdıkları trafikle ile ilgili olarak fiyat ayrımcılığı uygulayarak kârlarını daha 
fazla artırma imkânı elde etmişlerdir.  Daha açık bir deyişle, şebeke işletmecileri içerik sağlayıcılara 
taşıdıkları içeriğin veya verinin niteliğine göre farklı fiyat uygulama imkânı kazanmışlardır. 

Mevcut durumda şebeke işletmecileri internete erişim için son kullanıcıları ücretlendirmekte ancak, 
içerik ve uygulama sağlayıcılarından herhangi bir ücret alınmamaktadır. İnternet kullanımının 
hızlı bir şekilde topluma nüfuz etmesi ve film, müzik indirme gibi uygulamaların yaygınlaşması 
bantgenişliği talebini artırmıştır. Ayrıca, teknolojik gelişmenin içerik sağlayıcıların içeriklerinin 
fiyatlandırılmasına da izin vermesi, şebeke işletmecilerinin şebekelerinin kendi mülkleri olduğu 
ve içerik sağlayıcıların bu mülk üzerinden bedava hizmet verdiği iddiasıyla ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Şebeke işletmecileri, veri paketlerinin niteliğine göre de farklı ücret uygulamak 
istemektedir. Örneğin gerçek zamanlı uygulamalar daha yüksek ücretlendirilebilir. Daha önceki 
bölümlerde de ifade edildiği gibi AB ülkelerinden Danimarka’da bir mahkeme kararı ile bir dosya 
paylaşım sitesi ve mp3 indirme sitesine erişim kapatılırken, Fransa’da Dailymotion isimli video 
paylaşım sitesine erişimin sınırlandırılması söz konusu olmuştur. Diğer taraftan,  Asya ülkeleri, 
Avrupalı ve Amerikan düzenleyici kurumlarına göre internetteki içeriğin düzenlenmesi konusunda 
daha istekli davranmaktadır ve Kore’de VoIP hizmet sağlayıcılarına erişim sınırlandırılırken, 
Japonya’da kabul edilemez (unacceptable) içeriğin sınırlandırılması söz konusu olmuştur. 

Avrupa’da, önemli piyasa gücüne sahip işletmeciler bulunmakla birlikte, İSS piyasasına öncül ya da 
ardıl olarak çok ciddi şekilde müdahale edilen bir husus görülmüş değildir ve İSS’lerin perakende 
piyasada pazar gücüne sahip olmasının ne tür riskler taşıdığı mevcut durumda yeterince açık 
değildir.

Şebeke tarafsızlığına ilişkin tartışmaların hâkim durumu kötüye kullanma, ayrım gözetme, şeffaflık, 
ayrıştırma, erişim sağlama yükümlülüğü, hizmet kalitesi ve tüketici menfaatlerinin olumsuz 
etkilenmesi gibi hususlarda yoğunlaştığı görülmektedir.

Bu kapsamda, şebeke tarafsızlığına ilişkin olarak çıkabilmesi muhtemel sorunlara BTK’nın hem 
öncül hem ardıl olarak müdahale edebilmesi açısından 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 
ve BTK tarafından hazırlanmış Tüketici Hakları Yönetmeliği, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği, 
Hizmet Kalitesi Yönetmeliği ve Tarife Yönetmeliği vb. ikincil düzenlemelerde yeterli hükümler 
mevcuttur. 

Erişimin engellenmesi ülkemiz mevzuatı uyarınca katalog suçları kapsamında Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığınca, diğer hususlarda mahkeme kararı alınmasının ardından yine 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca yerine getirilmekte olup, işletmecilerin böyle bir yetkileri 
yoktur.  
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Bu çerçevede, şebeke tarafsızlığına ilişkin yaşanan çok sayıda örnek olay gerçekleşmemiştir. 
Münferit örneklerden yola çıkarak, etkilerinin nasıl gerçekleşeceği hususunda sadece teorik 
tartışmaların yaşandığı şebeke tarafsızlığına ilişkin olarak somut göstergelere dayanmadan 
ayrıntılı öncül düzenlemeler yapmanın uygun olmayacağı, Avrupa Birliğinin de yaptığı gibi en 
azından belirli bir süre için daha “bekle-gör” politikasının izlenmesinin uygun bir tutum olacağı 
değerlendirilmektedir.  

Bununla birlikte, hâkim konumun kötüye kullanılmasının engellenmesine ilişkin her türlü tedbirin 
alınarak sektörün yakından izlenmesinin, ayrım gözetmeme ilkesinin uygulanmasının hassasiyetle 
yakından takipçisi olunmasının ve gerektiğinde öncelikle toptan piyasalarda yükümlülükler 
getirmenin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Ek olarak, işletmecilerin sundukları hizmetlerin hüküm ve koşullarına ilişkin tam bir şeffaflık 
sağlanması açısından gereken tedbirlerin alınması ve tüketici bilincinin arttırılması ile tüketicilerin 
işletmeciler üzerinde rekabet baskısı yaratabilmesinin temin edilmesi ve aynı zamanda işletmecilerin 
hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin hem düzenleyici kurum hem tüketici 
dernekleri gibi sivil toplum kuruluşları hem de tüketicilerin kendileri tarafından izlenebilmesi 
önemli görülmektedir. 

Şeffaflık ilkesi kapsamında, tüketicilerin aldıkları hizmetin içeriği, hizmet kalitesi koşulları, 
işletmecinin trafik yönetimi kapsamında önceliklendirme yapıp yapamayacağı vb. hususlara 
abonelik sözleşmelerinde açık ve tüketiciler tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde yer verilmesi 
şebeke tarafsızlığı açısından önemli bir tedbir olacaktır.

Diğer işletmecilerin trafiklerinin engellenmesi, kısıtlanması ya da hizmet kalitelerinin düşürülmesi 
gibi hususlar da yakından takip edilmesi gereken ve gerektiğinde önlem alınması ve müeyyide 
uygulanması gereken konular arasında sayılabilir.

Bunu yaparken, IPTV, mobil TV ve seç-izle yöntemi ile internet şebekesi üzerinden verilen ve 
yüksek bant genişliği gerektiren hizmetlere ilişkin trafiğin önceliklendirilmesinin ayrım gözetmek 
amacıyla değil, belirli bir hizmet kalitesi ile tüketicilere hizmet sunulması amacıyla yapılabileceği 
göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biridir. 

Şebeke tarafsızlığı konusunda ortaya çıkan ve bir takım ülkelerde tartışma konusu olan dosya 
paylaşım sitelerine erişim engellenmesi gibi hususların telekomünikasyon mevzuatından ziyade 
telif haklarına ilişkin mevzuattan kaynaklandığı debelendirilmektedir. 

Sonuç olarak, mevcut durumda şebeke tarafsızlığına ilişkin yapılan tüm tartışmaların, gelecekte ne 
tür sıkıntılar yaşanabileceğine ilişkin teorik tartışmalar olduğu gözden kaçırılmaması gereken bir 
husustur. İnternet erişiminin ne yönde gelişme göstereceğinin takip edilmesi ve en azından kısa 
dönemde bekle-gör politikası izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Unutulmamalıdır ki, internet aşırı düzenlemeye tabi olmayan hali ile gelişerek büyük bir ekonomi 
ve sosyal açıdan çok sesli ve önemli bir özgürlük alanı olabilmiştir.
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13.5. Posta Sektörünün Düzenlenmesi

Haberleşmenin en temel insan ihtiyaçları ve insan hakları arasında olduğu kabul edilmektedir. 
Posta hizmetleri ise en eski ve en önde gelen haberleşme yöntemlerinden biridir. 1657 yılında 
İngiltere’de Postaneler Kanunu ile Royal Mail’in kurulmasından itibaren, posta hizmetleri devlet 
bünyesindeki tekel hakkını haiz kamu kuruluşları tarafından sunulması gereken bir kamu hizmeti 
olarak görülmüş ve son 30-40 yıla kadar böyle bir yaklaşım çerçevesinde hizmet verilmeye devam 
edilmiştir. 

Posta hizmetlerinin devlete ait tekeller tarafından sunulmasının altında yatan temel gerekçeler 
arasında tüm vatandaşlara karşılanabilir ücretlerle, hatta bazı bölgeler sübvanse edilerek, 
evrensel posta hizmetlerinin sunulabilmesi ve posta şebekelerinin güvenliğinin devlet tarafından 
sağlanmasının temin edilmesi sayılmıştır.  

1960-1970 yıllarından itibaren posta hizmetlerinin bazı bölümlerine özel firmalar da girmeye 
başlamıştır. Bununla birlikte, telekomünikasyon, enerji gibi sektörlerde tekel haklarının kaldırılması 
ve serbestleşme yapılarak rekabet ortamının yaratacağı daha düşük fiyat ve daha yüksek hizmet 
kalitesi gibi unsurlardan yararlanma eğilimi, posta sektörü içinde düşünülmeye başlanmıştır.

1990’lardan itibaren ise posta hizmetleri piyasalarının serbestleştirilerek rekabete açılmasına 
yönelik yaklaşımların dünya genelinde uygulama alanı bulmaya başladığı gözlemlenmektedir. 
Bu tür serbestleşmeye yönelik uygulamalarda ekonomik ve sosyal gerekçelerle birlikte, AB gibi 
birliklerde hem ülkeler hem de piyasalar açısından sınırların kaldırılması düşüncesinin de önde 
gelen faktörlerden biri olduğu görülmektedir. Bu faktörlerin yanında, gelişen iletişim teknolojileri 
ve küreselleşme eğiliminin de posta piyasalarının serbestleştirilmesi ve rekabete açılmasında 
önemli bir pay sahibi olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda, bu raporda öncelikle posta hizmetlerinin tanımı, kapsamı, posta hizmetlerinde 
yenilenme ve reform çabalarının amaçları ile serbestleşme uygulamalarının altında yatan temel 
faktörlere değinilmekte, daha sonra özellikle AB’nin posta hizmetlerinin serbestleşmesi ve 
düzenlenmesi hususundaki yaklaşımı ele alınmakta ve bazı ülke örneklerine yer verilmektedir. Söz 
konusu ülke örnekleri ve deneyimlerinden de faydalanmak ve ülkemiz posta hizmetleri piyasasında 
durum incelenmek suretiyle, ülkemiz için düzenleme önerileri sunulmaktadır.

Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve bu teknolojilerin yaygınlaşması sonucu 
geleneksel posta hizmetlerine olan talep ciddi anlamda sekteye uğramıştır. Eskiden günlük hayatın 
önemli bir parçası olan mektup, tebrik kartı gibi haberleşme yöntemleri elektronik haberleşmeyle 
hayatımıza giren e-posta ve benzeri yöntemlerce büyük oranda ikame edilmiştir. Buna rağmen 
geleneksel posta hizmetlerine olan talebin tamamen sona ermesi ve yazılı-basılı kopyaların posta 
yoluyla transferinin tamamen sona ermesi uzak bir ihtimaldir. Elektronik haberleşme ve e-imza 
konusundaki hızlı adımlara rağmen yasal tebligat gibi kimi yazılı kopyaların geleneksel posta 
yerine elektronik posta ile değiştirilmesi için henüz önümüzde zaman olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. 
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Öte yandan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler e-ticaretin yaygınlaşmasına ve böylece 
koli ve kargo trafiğinin artmasına da ön ayak olmuş gibi görünmektedir. Bir başka deyişle 
elektronik haberleşme geleneksel posta hizmetini bir yandan ikame ederken bir yandan da kargo 
hizmetlerine olan talebi arttırmaktadır. 

Bu gelişmelerin sonuçlarının ülkemiz posta sektöründe de izlemek mümkündür. Tarihi köklü 
geçmişiyle bir KİK olan PTT geleneksel posta hacminde gerilemeler yaşarken, 1990’lı yıllarda pazarda 
aktif hale gelen özel kargo şirketleri büyümelerini son yıllarda artan bir hızla devam ettirmişlerdir. 
Elbette bu geçişte PTT’nin birçok kamu şirketinin de muzdarip olduğu kamuya özgü atalete sahip 
olması ve özel şirketlerin dinamik yapılarıyla daha rekabetçi olmalarının da etkisi bulunmaktadır. 
Ancak PTT’nin son yıllarda daha dinamik ve girişimci bir strateji izlemesiyle pazarda kayıplarını 
azalttığını ve mevcut dağıtım şebekesini başka hizmetlerle (PTTBank gibi) optimum seviyede 
kullanarak gelir kalemlerini arttırdığını söylemek mümkündür. Buna rağmen AB ülkelerinde de hız 
kazanan reform hareketi ülkemiz içinde bir kaçınılmaz bir gereklilik halini almıştır. 

Bu kapsamda posta hizmetleri yükümlüleri ilk aşamada genellikle bakanlık bünyesinden 
ayrılarak şirketleştirmeye tabi tutulmaktadır. Bununla birlikte, şirketleşme yatırım yapılmasına 
neden olmamaktadır. Yükümlü işletmeciler genellikle geçmişten gelen sorunlarla uğraşmakta ve 
maliyetlerin yeniden yapılandırılmasına çaba sarf etmektedir.

Kargo şirketlerinin piyasadaki karlı hizmetlere yönelmesi, PTT gibi öncelikleri geleneksel posta 
hizmetleri sunmak olan kamu işletmelerinin gelir ve hizmetlerinde gerilemelere neden olmaktadır. 
Posta hizmetlerinin hala büyük önem arz ettiği ve gelecekte de bu önemin devam etmesi beklenen 
temel bir haberleşme ihtiyacını yerine getirdiği göz önüne alındığında piyasada rekabetin 
sağlanmasının yanı sıra kalite, tarife ve belki en önemlisi evrensel hizmetin düzenlenmesinin 
sektöre ilişkin en önemli düzenleme konuları arasında yer aldığı aşikârdır.  

Bu bağlamda; AB posta politikasının hedefini; posta hizmetleri için Tek Pazarı başarıyla tamamlamak 
yüksek nitelikli evrensel bir posta hizmeti sağlamak olarak belirlemiştir. Bu yüzden AB, hem 
işe hem de tüketicilere, yani posta müşterilerine odaklanmaktadır. Bu hedefler; düzenleyici 
çerçeve bazında, sektörü daha aşamalı ve kontrollü bir yol ile rekabet sektörüne açık hale 
getirilmesi ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle teslimat performansı açısından hizmet 
niteliğinin gelişimi ve uygun erişim, bu politikanın büyük önem taşıyan yönleridir. Komisyon, 
düzenleyici çerçevenin doğru uygulanmasını denetlemekte, Topluluğun posta politika hedeflerini 
gerçekleştirmek amacıyla bu çerçevede değişiklikler önermektedir.

AB düzenleyici çerçevesinin getirdiği genel kurallara ek olarak birçok AB ülkesinin posta sektörünün 
düzenlemesi için farklı yöntemleri tercih ettiği anlaşılmaktadır. Bu çeşitlilik posta sektöründen 
sorumlu Bakanlıkların yanı sıra düzenleyici organı ve onun teşkilat yapısını da kapsamaktadır.

Kimi ülkeler posta sektörünün düzenlenmesi için ayrı bir idari otorite kurma yöntemine giderken 
(İngiltere, İspanya); bazıları posta düzenlemesini mevcut idari otoritelerin yetkileri içinde 
değerlendirmiş (Almanya, Fransa, Belçika, Portekiz, Hollanda, İrlanda, İsveç); bazıları ise ayrı bir 
idari organa gerek görmeden bakanlık görevleri altında (İtalya); yahut bizatihi evrensel hizmet 
yükümlüsü posta işletmecisi üzerinden (Hindistan), düzenleme yapmayı uygun görmüştür. 
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Düzenleme hangi organ üzerinden yapılırsa yapılsın, Türkiye’de pazarın acilen düzgün bir hukuksal 
zemine oturtulması gerektiği ve yasal dayanakları muğlâklıklar içeren özel kargo şirketlerinin tabii 
olacakları yasal düzenlemelerle, evrensel hizmet yükümlülüğünü yasal olarak olmasa da fiilen 
üstlenmiş bulunan PTT’nin kalite ve tarifelere ilişkin düzenlemelere ihtiyacı olduğu açıktır. Bu noktada 
düzenleme faaliyetlerinin uzmanlaşmış ayrı bir idari otorite; Bakanlık bünyesinde oluşturulacak bir 
birim yahut BTK gibi hâlihazırda mevcut bulunan ve başka bir sektörü düzenlemekle yükümlü bir 
organın yetkilerinin ve teşkilatlanmasının yeniden gözden geçirilmesi neticesinde yapılacağı ise 
siyasi politikaların paralelinde belirlenecek hususlar olarak ortaya çıkmaktadır.

13.6. Elektronik Haberleşme Sektöründe Düzenleme ve Teknoloji Boyutuyla 
Eğilimler ve Türkiye İçin Öneriler

Bu raporda, elektronik haberleşme sektöründe son zamanlarda görülen eğilimler incelenmiş,  
Türkiye için yol gösterici olabilecek sabit, mobil ve genişbant alanlarındaki gelişmeler, teknoloji ve 
düzenleme boyutlarında ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Elektronik haberleşme sektörü her geçen dönemde gelişimini ve büyümesini sürdürmektedir. 
Küresel finansal krize rağmen son zamanlarda bu sektörde yaşanan olumlu gelişmeler, ülkelerin 
ekonomilerinde sektörün kritik önemini giderek artırmaktadır. Yeni nesil erişim şebekelerinin 
ortaya çıkışı, IPV4 adreslerinin tükenmeye başlaması ve ülkelerin pazardaki rekabet seviyesini 
artırma yönünde yeni düzenleme arayışları bu sektörde yaşanan önemli gelişmelerden bazılarıdır. 

Telekomünikasyon endüstrisi kriz ortamında da kendisini korumayı başarabilmiştir. Bu sektörün 
kriz ortamlarına daha fazla uyum göstermesinin sebepleri arasında uzun dönemli sözleşmeler, 
paketlenmiş ürünlerin ortaya çıkışı ve haberleşme hizmetlerinin tüketiciler açısından isteğe bağlı 
olmayan (zorunlu ihtiyaçlar) olarak görülmeye başlamasıdır. Özellikle paket hizmetlerin giderek 
çoğalması tüketicilerin bağlılığını arttırarak abone kayıp oranlarını azaltmıştır. Abone kayıp 
oranlarının azalması ekonomik gerilemelerde işletmecilere fayda sağlamaktadır. 

Sektörde görülen en önemli eğilimlerden biri olan yeni nesil erişim şebekelerine geçişin 
rekabet dinamiklerine ve pazar yapısına etkisinin önümüzdeki on yıl içinde etkilerini göstermesi 
beklenmektedir. Daha önceki altyapı kurulumları (PSTN ve kablo şebekeleri) genellikle tekel 
döneminde oluşmuş ve bu nedenle rekabet üzerindeki etkileri konusuna fazla dikkat edilmemiştir. 
Hâlihazırdaki soru ise birden fazla fiber şebekesinin şehirlerde birbiriyle rekabet edip edemeyeceği 
ve en önemlisi kırsal alanlarda bu şebekelerin kurulmasının ekonomik olup olmadığıdır. Telsiz 
erişim şebekelerinin daha maliyet etkin olup olmadığı ve kırsal alanlarda rekabetçi bir alternatif 
mi yoksa tamamlayıcı bir teknoloji mi olacağı da tartışılmaktadır.  Sektör paydaşlarının bazıları 
halihazırdaki şebeke kurulum hızı konusunda memnun olmayıp, özel yatırımı teşvik etme ve 
tüketiciler için alternatifleri çoğaltma şeklindeki politika amaçlarına ulaşmak için ne zaman kamu 
müdahalesi yapılması gerektiği de tartışma konusudur. Böyle bir durumda kamu yatırımlarının 
rekabeti azaltmaması için dikkatli analizlerin yapılması gerekmektedir. Yeni nesil erişim şebekelerinin 
doğuşu aynı zamanda telekomünikasyon şebekelerinin dikey ayrıştırması konusunu da gündeme 
getirmiştir. Halihazırda bazı OECD ülkelerinde yapısal ya da fonksiyonel olarak dikey ayrıştırma 
kullanılmaktadır. 
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Sektörde görülen diğer önemli bir gelişme mobil genişbant hizmetlerinin giderek popüler hale 
gelmesi ve akıllı cep telefonlarının kullanımının artmasıdır. İşletmeciler tarafından bu gelişme ucuz 
ve tek fiyat veri paketleri ile körüklenmektedir. Bu hizmetlerden gelir beklentisi yüksek olan mobil 
işletmeciler paket uygulamalar ve içerik zenginleştirme ile tüketicilerin beklentilerini karşılamaya 
çalışmaktadır.  Mobil sektördeki trafik artışı yoğun zamanlarda şebekenin performansını olumsuz 
yönde etkilemekte ve işletmecilerin şebeke kapasitesini artırma yönünde yeni yatırımlara 
yönelmesine sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda İsveç ve Norveç’te 2009 yılının sonunda 
LTE teknolojisinin ticari olarak kullanımına başlanmış ve ABD’de WIMAX teknolojisine dayalı 
4G hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. Politika ve düzenleyici tarafta ise en önemli gündem 
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için yatırım ve rekabetin nasıl teşvik edileceğidir. Sayısal payla 
ilgili yeni spektrum kaynakları mobil veri hizmetlerine olan artışı karşılamak için önemli bir rol 
oynayacaktır. Aynı zamanda düşük spektrum bantları iyi bir transmisyon kapasitesi sağlayacak 
ve belli bir bölgede daha az baz istasyonuna gereksinim duyacağından özellikle kırsal alanlarda 
kullanımı uygun olacaktır. 

IP adres bloklarını tahsis eden IANA son beş adres bloğunu Şubat 2011’de bölgesel tescil 
kurumlarına (RIR) tahsis etmiştir. Halihazırda kullanılan internet protokolü IPv4 mevcut ve gelişen 
ihtiyaçları karşılama yönünde yetersiz kalmaktadır. Bu adreslerin etkinliğini arttırmak için çeşitli 
teknolojiler kullanılsa da uzun dönemli tek çözüm milyarlarca insan ve cihazın bağlantısını sağlama 
kapasitesi olan IPv6’nın uygulanmasıdır. Ülkelerde IPv6 konusundaki bilinirliği ve araştırmaları 
artırma yönünde etkinlikler ve çalışmalar devam etmektedir. 

Genişbant hizmetlerine olan talep giderek yoğunlaşmaktadır. Hizmet hızları giderek artarken 
fiyatlarda sürekli bir düşme eğilimi görülmektedir. Artan talebi karşılama yönünde işletmeciler 
mevcut altyapılarını geliştirmekte ve fiber yatırımlarını artırmaktadır. Genişbant hizmetlerinin 
kalitesi hususunda giderek bilinçlenen tüketiciler hizmet sağlayıcılardan daha fazla bilgi istemeye 
başlamıştır. Bu nedenle bazı ülkelerde düzenleyici kurumlar işletmecilere hizmet kaliteleri 
hususunda ilgili bilgileri yayımlama yükümlüğü getirmiştir. 

Haberleşme hizmetleri artık paket halinde satılmaya başlamıştır. Ancak bazı paket hizmetlerin 
karmaşıklığı tüketicilerin fiyatları karşılaştırmasını ve bilinçli seçim yapmasını güçleştirmektedir. 
Bunun yanı sıra paket hizmetler kullanıcıların işletmeciler arasında geçiş yapmasını da 
engelleyebilmektedir. Paket hizmetler elektronik haberleşme sektöründeki yakınsamayı 
yansıtmaktadır. Özellikle sabit ses, genişbant ve televizyon hizmetlerinin bir arada sunumunu 
içeren üçlü paketler giderek artmaktadır.

Haberleşme teknolojileri ve genişbant hizmetler, sosyal ve ekonomik kalkınma için kritik faktör 
olarak görülmeye başlamıştır. Rekabetin arttırılması ve yenilikçilik tüketicilere çok çeşitli hizmetleri 
makul fiyatlarla sunabilmek için önem arz etmektedir. Serbestleşme sürecini tamamlamış olan 
birçok ülkede artık en önemli konu haberleşme endüstrisinin her bölümünde yatırımı, yenilikçiliği 
ve rekabeti teşvik etmektir. Daha önce arz yönlü düzenleyici tedbirlerle sektörü düzenleyen 
kurumlar, talep yönlü düzenlemeleri de tamamlayıcı unsur olarak ele almak durumundadır.
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Elektronik haberleşme sektörü her geçen dönemde gelişimini ve büyümesini sürdürmektedir. 
Küresel finansal krize rağmen son zamanlarda bu sektörde yaşanan olumlu gelişmeler, ülkelerin 
ekonomilerinde sektörün kritik önemini giderek artırmaktadır. Haberleşme teknolojileri ve 
genişbant hizmetler, sosyal ve ekonomik kalkınma için kritik faktörler olarak görülmeye başlamıştır. 
Rekabetin arttırılması ve yenilikçilik tüketicilere çok çeşitli hizmetleri makul fiyatlarla sunabilmek 
için önem arz etmektedir. Serbestleşme sürecini tamamlamış olan birçok ülkede artık en önemli 
konu haberleşme endüstrisinin her bölümünde yatırımı, yenilikçiliği ve rekabeti teşvik etmektir.

Son yıllarda dünya genelinde elektronik haberleşme sektörü sürekli bir gelişim göstermiştir. 
Sabit telefon hatlarına olan ilgi giderek azalırken, mobil telefon yaygınlığında da doyuma 
yaklaşıldığı görülmektedir. Bunun yanında genişbant hizmetler ve internet kullanımı tüketicilerin 
en çok ilgi gösterdiği haberleşme uygulamalarının başında yer almaktadır. Bu hizmetlerin farklı 
platformlardan sunuluyor olmaları, alternatif şebekelerin gelişmesi için bir fırsat oluşturmakta ve 
altyapı kurumunda da yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Şebekelerden geçirilen trafiğin yapısında 
da önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Ses ağırlıklı trafiğini artık yerinin veri trafiğine bıraktığı 
görülmekte ve gelecekte veri trafiğinin ağırlığını daha da arttırması beklenmektedir. 

Çoğu ülke, vatandaşlarının elektronik haberleşme hizmetlerinden en iyi biçimde yararlanmasını 
sağlamak üzere çeşitli politikalar geliştirmektedir. Elektronik haberleşme şebekelerinin 
yaygınlaştırılması, yeni hizmetlerin sunulmaya başlanması ve hizmetlerin erişilebilir olması gibi 
amaçları sağlamak üzere genellikle sektörde oluşturulacak rekabet seviyesine güvenilmektedir. 
Rekabet piyasasının yeterli olmadığı noktalarda ise devletler özel önlemler almak yoluyla tüm 
elektronik haberleşme hizmetlerinin tüm vatandaşlarına ulaşmasını sağlamaktadır. 

Elektronik haberleşme şebekelerinin yaygınlaşması ve hizmetlerin etkin rekabet koşulları altında 
sunulması konusunda ülkelerin farklı yaklaşımlar sergiledikleri görülmektedir. Özellikle Avrupa 
ülkelerinde yerel ağın paylaşıma açılması ve yatırım merdiveni yaklaşımı benimsenmekte ve böylece 
yavaş yavaş güçlenen bir alternatif işletmeciler grubunun oluşturulması hedeflenmektedir. Bazı 
ülkelerde ise özellikle yeni kurulan şebekelerde paylaşma zorunluluğu getirilmeyerek daha hızlı bir 
şebeke yaygınlaşması hedeflenmektedir. Bunun yanında özellikle yeni nesil erişim şebekelerinin 
geliştirilmesinin özel devlet projeleri ile desteklendiği ülke örnekleri de bulunmaktadır.

Günümüzde genişbant altyapı ve hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik düzenleyici tedbirler ön 
plana çıkmakta ve bundan sonraki süreçte de düzenleyici otoritelerin gündemini oluşturmaya 
devam edeceği görülmektedir. Gerek sabit gerekse mobil altyapılar üzerinden sunulan genişbant 
hizmetler insanların iş yaşantılarında olduğu kadar özel hayatlarının da bir parçası haline gelmiştir. 
Bu hizmetlerin yaygınlaşması devletlerin ekonomik büyümelerinde ve buna bağlı olarak uluslararası 
düzeyde rekabet güçlerini arttırmalarında itici güç olacaktır. Ayrıca vatandaşların sosyal ve kültürel 
gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Her ülke kendi genişbant ekosistemini yaratmak üzere, 
başlangıçta destek mekanizmaları kullanmayı, daha sonra pazar dinamiklerini takip etmeyi ve 
en sonunda da evrensel hizmet fonlarından yararlanmayı düşünmekte ve bu evrelerden uygun 
olduğu ölçüde yararlanmaktadır.
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Elektronik haberleşme teknolojileri, rekabet ve düzenleme alanındaki dört temel eğilim pazarın 
yapısını değiştirmekte, düzenleme gereksinim ve hedeflerini etkilemektedir. Bu dört temel eğilimi 
aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;

 n Elektronik haberleşme ürünlerinin arasındaki keskin çizgilerin belirginliğini kaybetmeye 
başlaması ve yeni dönem kullanıcıların telefon hizmetini birbirleri arasındaki iletişim yöntemlerinden 
sadece biri olarak görmeleri.

 n Şirketlerin yapmış oldukları birleşmeler, işletme süreçlerinin konsolide edilmesi ve karlı 
olmayan segmentlerinin tavsiye edilmesi ile karlılıklarını ve hisse değerlerini arttırma süreçleri.

 n Yeni hizmetler, yeni işletmeciler ve değişen kullanıcı davranışları sonucu şekillenen rekabet 
koşulları.

 n Hizmetler ve tedarikçiler arasındaki rekabete bağlı olarak düzenleme ve gözetimde azalma 
gereksinimi.

Önümüzdeki dönemde düzenleyici kurumların en çok ilgileneceği konular olarak aşağıdaki 
hususlar ön plana çıkmaktadır:

 n Elektronik şebeke ve hizmetlerine erişim

 n Rekabet ve çağrı sonlandırma ücretleri

 n Genişbant hizmetlerinin yaygınlaştırılması

 n Açık erişim ve şebeke tarafsızlığı

 n Tüketicinin korunması

 n İçerik

 n Güvenlik konuları

 n Spektrum düzenlemeleri

 n Yakınsama

Dünyada yaşanan tüm bu gelişmelerin Türkiye’yi etkilememesi mümkün değildir. Benzer 
gelişmelerin Türkiye’de yaşandığını ve daha da yaşanacağını söylemek mümkündür. Ülkelerin 
kalkınmasına katkısı yadsınamaz olan elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
Türkiye için de önemli hedeflerden biri konumundadır. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, 
fakat ülke şartlarını da dikkate alan kendi çözümlerini üreten bunun yanında, çok çeşitli fırsatlar 
barındıran elektronik haberleşme teknolojileri yelpazesinde üretim yapan ülkeler arasına girmek 
Türkiye için önemli bir başarı olacaktır. Türkiye’de elektronik haberleşme hizmetlerine olan ilgi, 
hızla artan yaygınlık düzeyi, yeni teknolojilere uyum konusundaki yatkınlık, sektörde söz sahibi 
firmaların araştırma geliştirme merkezlerinin faaliyet geçmesi, elektronik haberleşme sektöründe 
ciddi tecrübeye sahip bir düzenleyici yapının kurulmuş olması Türkiye için olumlu işaretler arasında 
sayılabilir.
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13.7.  Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Son yıllarda teknolojik alanda yaşanan gelişmeler ile birlikte elektronik haberleşme sektöründe 
önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu süreçte elektronik haberleşme sektörüne ilişkin 
verilerin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi, analiz edilerek yayımlanması politika belirleyiciler, 
akademisyenler, sektörde faaliyet gösteren işletmeciler ve tüketicilerin bilgilendirilmesi açısından 
büyük önem arz etmektedir. 28 Mayıs 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “İşletmecilere Ait 
Ticari Sırların Korunması ile Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç 
Aylık Pazar Verileri Raporu” bu açıdan büyük önem taşımakta ve kamuoyunun oldukça ilgisini 
çekmektedir. 

Elektronik haberleşme sektöründe rekabetin korunması ve geliştirilmesi, şeffaflığın artırılması, 
tüketicilerin azami seviyede bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ilkeleri esas alınarak hazırlanan 
raporda, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin faaliyet alanlarına ilişkin Kurumumuza bildirdikleri 
veriler kullanılmaktadır. Üçer aylık dönemler halinde yayımlanan Rapor, Genel Pazar Verileri, Sabit 
Pazar Verileri, İnternet ve Genişbant Verileri, Mobil Pazar Verileri ve Diğer Hizmetler olmak üzere 
beş ana bölümden oluşmaktadır. Rapor kapsamında üçer aylık dönemler itibariyle işletmecilerin 
abone sayıları, trafik bilgileri, gelire ve trafiğe dayalı pazar payları, altyapıya ilişkin bilgiler ile 
finansal verilere yer verilerek önceki dönemlere kıyasla sektörün mevcut durumu gözler önüne 
serilmektedir.

13.8. Düzenleyici Gelişmeler Bülteni

BTK, düzenlemelerini gerçekleştirirken diğer ülke deneyimlerinden de istifade etmektedir. Özellikle 
AB ülkelerindeki düzenleyici gelişmeler yakından izlenmektedir. Bu kapsamda her ay hazırlanan 
düzenleyici gelişmeler bülteninde diğer ülkelerin elektronik haberleşme sektöründe yaşanan 
eğilimler izlenerek ve ortaya konularak bu tecrübelerden istifade edilmeye çalışılmaktadır. Bülten 
Kurum internet sayfasında da yayımlanarak hem sektörün hem de tüketicilerin düzenlemeler 
konusunda farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır. 
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14. Mali ve Kurumsal Bilgiler

14.1. Mali Bilgiler

BTK, idari ve mali özerkliği haiz özel bütçeli bir kamu tüzel kişiliğidir. Mali işlemler 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. Kurumun 2011 yılı bütçe 
tahmini 1.283 milyon TL, gerçekleşen bütçe ise 1.364 milyon TL’dir. 

Toplam 1.364 milyon TL tutarındaki gerçekleşen gelirin 964 milyon TL’si kullanım, 185 milyon 
TL’si Ruhsatname, 90 milyon TL’si kurum masraflarına katkı payı ve 125 milyon TL’sini ise diğer 
gelirler oluşturmaktadır.

Şekil 38: Bütçe Tahmini ve Gerçekleşme

Şekil 39: Bütçe Gelirleri
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Bütçe giderlerinin %4,39’ünü (60 milyon TL) personel giderleri, %5,79’ini (79 milyon TL) mal 
ve hizmet giderleri, %5,20’sini (71 milyon TL) sermaye giderleri oluşturmaktadır. Gelirlerden 
geriye kalan 1.154 milyon TL (%84,62) ise evrensel hizmet fonuna, Ar-Ge fonuna ve hazineye 
aktarılmaktadır.

Şekil 40: Bütçe Giderleri

Şekil 41: Bütçeden Aktarmalar
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14.2. Yeni Bina Yapımı 

Kurumumuza yeni bir bina yapımı için Toplu Konut İdaresi Başkanlığından Ankara İli, Çankaya 
İlçesi, Beytepe (Lodumlu) Mahallesinde bulunan 65.132 m2 yüzölçümlü 27030 ada 18 parsel 
no.lu taşınmazın 21.900 m2’lik kısmı satın alınmıştır. Toplu Konut İdaresi ile protokol yapılmış 
kesin proje onaylanmış olup, şartnamelerin onayı için Toplu Konut İdaresi Başkanlığından yazı 
beklenilmektedir.

14.3. Eğitim Faaliyetleri 

Kurumun idari, hukuki ve teknik kapasitesinin geliştirilebilmesini teminen 2011 yılında yurt 
içi, yurt dışı ve kişisel gelişim başlıkları altında toplam 34 eğitim programı düzenlenmiş ve bu 
eğitim programlarına meslek personeli başta olmak üzere farklı unvanlarda 391 personel katılım 
sağlamıştır.   

14.4. Basın İle İlişkiler 

Yıl içerisinde her gün basın dosyası hazırlanmış, 23 adet basın açıklaması ve duyurusu yapılmış, 
3 kez basın toplantısı gerçekleştirilmiş ve basın kuruluşlarına 5 kez düzeltme ve cevap yazısı 
gönderilmiştir.
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