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 MÜNİKASYON  

YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

 

 

Almanya,  Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, 

İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Macaristan ve Polonya 

ülkelerinin tecrübelerinden istifade edilmesi amacıyla söz konusu ülkelerin 

telekomünikasyon sektörlerindeki düzenleyici gelişmelerden derlenen 

“Telekomünikasyon Sektöründe Düzenlemelere Yönelik Gelişmeler Bülteni” her ay 

hazırlanmakta ve kamuoyuna   duyurulmaktadır. Bu bültenin hazırlanmasında genel 

olarak; WE Telecom Big Five Update ve BMI Europe Telecommunication Insight 

raporları ile ilgili ülkelerin düzenleyicilerine ait internet sayfalarından faydalanılmaktadır.  

 

Bu kapsamda, Nisan 2012‟de Telekomünikasyon Sektöründe Düzenlemelere Yönelik 

Gelişmeler Bülteninde aşağıda yer alan gelişmelere yer verilmiştir. 

 

İngiliz Hükümeti şehirlerde yüksek hızlı genişbant internet erişiminin yaygınlaşmasını 

hızlandırmak için ayırdığı 120 milyon avro‟luk fondan yararlandırmak üzere; Newcastle, 

Bristol, Belfast, Cardiff, Birmingham, Edinburgh, London, Leeds&Bradford ve 

Manchester gibi on adet şehri belirlemiştir. Ayrıca OFCOM, sabit veya mobil telefondan 

„ücretsiz‟ numaralara doğru yapılan çağrıların tamamından ücret alınmamasını ve 700 

MHz bandının Mobil Genişbant İnternet Erişimi Hizmeti için kullanılmasını önermektedir. 

OFCOM, bu önerilerini kamuoyu görüşüne açmıştır.  

 

İspanya düzenleyici kurumu CMT, sabit erişim şebekesi hizmetleri için, yeni Ethernet 

tabanlı veri akışı erişim hizmetlerinde maliyet esaslı ücretlerin hesaplanmasında 

kullanmak üzere, aşağıdan yukarıya uzun dönem artan maliyet esasına dayalı bir 

maliyet modeline ilişkin kamuoyu görüşlerini almaya başlamıştır. 

 

İtalya‟da Hükümet, Haziran ayı sonuna kadar 'Dijital Gündem için İtalyan Stratejisi' 

hakkında bir rapor yayınlamak üzere Bakanlıklar arası bir „Sayısal Gündem Kontrol 

Odası‟ (Digital Agenda Control Room (DACR)) kurmuştur. Söz konusu raporun „Digitalia 
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kararnamesi‟ olarak adlandırılan yeni mevzuat paketine ve somut projelere girdi 

sağlayacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, İtalya bölgesel genişbant operatörü Metroweb, 

30 şehirde eve kadar fiber (FTTH) altyapısı kurma planını açıklamıştır. 

 

Alman düzenleyici kurumu BNetzA, Telekom Deutschland‟ın  veri akışı erişimi hatlarının 

bir defaya mahsus ön ödemeli ve aylık daha düşük ücretler karşılığında sunulmasının 

planlandığı VDSL-IP veri akışı erişimi için yeni toptan fiyat modeline izin vermemiştir. 

Ayrıca, Almanya‟nın en büyük kablo işletmecisi Kabel Deutschland, gelecekteki yıllık 

ücretler için yaklaşık üçte iki oranında bir indirim ve önceki yıllarda ödenmiş ücretler 

karşılığında 273 milyon avro talebiyle, 5 Nisan 2012‟de Frankfurt‟ta bölgesel 

mahkemeye başvurmuştur.  

 

Fransız düzenleyici kurumu ARCEP, fiber erişim şebekelerinin kurulumu esnasında 

uygulanacak yasal hükümlere ve seyrek nüfuslu bölgelerde fiber erişim şebekeleri 

kurulumu ile ilgili düzenlemeleri hafifletici öneriler içeren çalışması ile ilgili olarak 25 

Mayıs 2012 tarihine kadar kamuoyu görüşlerini almaktadır. Ayrıca Avrupa Komisyonu, 

ARCEP tarafından pazara yeni giren mobil işletmeciler (Free Mobile, LycaMobile ve 

Omea Telelecom) için belirlenen mobil sonlandırma ücretlerinin mevcut mobil şebeke 

operatörlerine kıyasla daha yüksek olması hususunda yaptığı gerekçeli açıklamayı 

yeterli bulmadığını ifade etmiştir. 

 

Avrupa Komisyonu, 2010 yılında Avrupa Adalet Mahkemesi‟ne Macaristan‟ın özel 

telekomünikasyon vergileri konusunda hakemlik yapmıştır. Macaristan hükümeti şimdiye 

kadar vergilerin AB kurallarını ihlal etmediğini iddia etmiş ve yürürlükten kaldırmamıştır. 

Ayrıca,  Tesco mobil, Macaristan pazarına dördüncü operatör olarak Vodaphone işbirliği 

ile 1 Mart 2012 tarihinde girmektedir. 

 

Hollanda‟da OPTA,  2011 yılı son çeyreğine ilişkin piyasa büyüklüklerini açıklamış ve 

2011 yılı faaliyetleri ve yapılan düzenlemelere ilişkin bazı bilgilerin yer aldığı faaliyet 

raporunu yayımlamıştır. 
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Polonya kablo pazarındaki birleşme, Multimedia Polska‟nın potansiyel  satış danışmanı 

olarak JP Morgan‟ı seçtiği şeklinde yerel basında çıkan haberlere göre devam edecek 

gibi görünmektedir. Ayrıca, abone sayısı bakımından Polonya'nın en büyük mobil 

işletmecisi olan Polkomtel‟in 2011 yılı gelirleri 2010 yılındaki 7.673 milyar PLN‟den  %4,7 

oranındaki düşüşle 7.312 milyar PLN (USD 2.340 milyar) olmuştur. 

 

Fiyatın uygun olması durumunda 3 Denmark (Hi3G) için mobil konusundaki rakibi olan 

İsveç yerleşik işletmecisi TeliaSonera teklif vermeyi düşünmektedir. BMI, satın almanın 

mobil operasyonlarındaki daha büyük rakipleri olan TDC ve Telenor ile daha iyi rekabet 

gücü sağlamak suretiyle TeliaSonera‟nın yararına olacağına inanmaktadır. 

 

Romanya düzenleyici kurumu ANCOM,  Mobil Sanal Şebeke İşletmeciliğine ilişkin olarak 

hazırlanan rehberde sektör temsilcileri ile anlaşmaya varmıştır.  Söz konusu rehber ile 

mobil sanal şebeke işletmeciliği kavramı netleştirilmekte ve genel izin, numara 

kaynaklarının tahsisi, mobil şebekeye erişim hususundaki anlaşmalar ile sanal mobil 

şebeke işletmecilerinin imzalayacağı arabağlantı sözleşmelerine dair hükümlerin 

açıklanması sağlanmaktadır. 

 

Finlandiya‟da  FICORA; 2011 yılında, ses-altyazı ve altyazı hizmetlerinin uygulamasının 

nasıl yapıldığı konusunda, YLE, MTV3, Nelonen ve SuomiTV‟den gelen verileri 

toplayarak, SuomiTV‟ye ses-altyazı ihlali ve altyazı yükümlülükleri için bir hatırlatma 

yayımlamıştır.  

 

Yunanistan'ın en çok aboneye sahip alternatif genişbant sağlayıcısı Forthnet tarafından; 

2011 yılında ülkedeki kötü makroekonomik koşullara rağmen gurubun operasyonlarını 

optimize ederek maliyetlerini azalttığı ve nakit akışını artırarak tüm yıl gelirlerini ve 

karlılığını artırmayı başardığı açıklanmıştır. 

 

BMI, Belgacom ve Mobistar tarafından 2011 yılında başlatılan dörtlü-oyun hizmetleri 

girişimlerinden dolayı Numericable‟ın dörtlü oyun hizmetlerini başlatmasını olumlu olarak 

değerlendirmektedir. 
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İrlanda‟nın yerleşik telekomünikasyon operatörü olan Eircom, Amerika Birleşik 

Devletlerinin 'Chapter 11‟ iflas koruma sürecine benzer Mahkeme korunması (bir şirketin 

hayatta kalmasına yardımcı olan İrlanda‟daki hukuki bir süreçtir)  altında 4.08 milyon 

EUR borcunun yeniden yapılandırılmasını garanti eden izni almıştır. 

 

İsveç‟te hane halkı ve iş dünyasının yaklaşık yarısı teorik olarak en az 100 Mbps hızda 

genişbanta erişebilmektedir. Artışın tümü için fiber gerekçe gösterilmektedir. Bu durum, 

İsveç Posta ve Telekom Kurumu (PTS) tarafından 2011 yılında yapılan Genişbant 

Anketinde gösterilmektedir. 

 

Avusturya‟da 19 Eylül 2011 günü, Telekom-Kontrol-Kommission (TKK) tarafından 800, 

900 ve 1800 MHz frekans bantlarının müşterek tahsisi için bir ön program 

benimsenmiştir. İlk plana göre, ihale dokümantasyonu Nisan 2012'de yayımlanacaktır ve 

Eylül 2012'de ihaleye çıkılacaktır. TKK‟nın başlangıçta planlandığı gibi tüm hazırlık 

çalışmaları tamamlanmıştır ve bu nedenle tahsis prosedürünü  herhangi bir zamanda 

gerçekleştirebilecektir. Ancak TKK, 23 Nisan 2012 tarihli oturumunda, şebeke operatörü 

Orange‟ın planlanan devralması nedeniyle  ihaleye daveti erteleme kararı almıştır. 

 

Birçok Avrupa pazarı gibi, Portekiz‟de de mobil sonlandırma ücretlerin düşürülmesine 

yönelik düzenleyici tedbirler alınması, operatörlerin gelirleri üzerinde aşağı yönde baskı 

oluşturmaktadır. 
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İngiliz Hükümeti’nin Yüksek Hızlı Genişbant İnternet Erişiminin 

Yaygınlaştırılmasına Yönelik Finansman Desteğinin Ayrıntıları Belli Oluyor 

İngiliz Hükümeti şehirlerde yüksek hızlı genişbant internet erişiminin yaygınlaşmasını 

hızlandırmak için ayırdığı 120 milyon avro‟luk fondan yararlanacak on adet şehri 

belirlemiştir. Bu şehirler, Newcastle, Bristol, Belfast, Cardiff, Birmingham, Edinburgh, 

London, Leeds&Bradford ve Manchester‟dir. Yüksek hızlı genişbant internet erişimi; en 

az 80 Mbit/sn‟lik indirme hızına sahip olma şartına göre tanımlanmaktadır. Belirlenen 

şehirler için en az (taban) ve en çok (tavan) finansman miktarları belirlenmiştir. Söz 

konusu şehirler her durumda belirlen taban finansman miktarından yararlanacaklardır. 

Ancak sunulan yatırım planlarının ayrıntılarına bağlı olarak söz konusu miktarlar 

belirlenen finansman tavanlarına kadar artırılabilecektir. Hükümet bu finansman desteği 

ile 2015 yılında 1.7 milyon noktayı ve 200.000 ticari firmayı yüksek hızlı genişbant 

internet erişimine kavuşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca, hükümet bu programda 

kapsanmayan diğer şehirler içinde 60 milyon avro‟luk yeni bir finansman desteği içeren 

program hazırlığı da yapmaktadır. 

 

Yüksek Hızlı İnternet İçin Belirlenen Finansman Desteği Taban ve Tavanları 
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Hükümetin İngiltere‟nin haberleşme altyapısının iyileştirilmesine yönelik üç ayrı programı 

mevcuttur.  Bunlar, 635 milyon avroluk genişbant programı, 120 milyon avro‟luk şehirlere 

yönelik yüksek hızlı genişbant programı ve 180 milyon avro‟luk mobil altyapı projesidir. 

Hükümetin amacı bu projelerin gerçekleştirilmesiyle birlikte 2015 yılında İngiltere‟nin 

Avrupa‟nın en iyi yüksek hızlı genişbant internet erişim altyapısına sahip olmasını 

sağlamaktır.  

 

Mobil Telefonlardan 800’lü Numaralara Doğru Yapılan Çağrılar Ücretsiz Oluyor  

OFCOM, sabit veya mobil telefondan „ücretsiz‟ numaralara doğru yapılan çağrıların 

tamamından ücret alınmamasını önermektedir. Mevcut uygulamada ücretsiz numaralara 

doğru sabit telefonlardan yapılan çağrılar için genellikle abonelerden ücret alınmazken, 

mobil telefonlardan bu numaralara doğru çağrı yapan abonelerden 8-24 avro-sent/dk 

arasında ücret alınmaktadır. OFCOM, bu önerisini 27 Haziran 2012 tarihine kadar 

kamuoyu görüşüne açmıştır.  

 

Ayrıca, kamuoyu görüşüne açılan dokümanda yer alan coğrafi olmayan numaralara 

doğru yapılan çağrıların ücretlendirilmesine ilişkin diğer önemli bir öneri de tarifenin 

hizmetin katma değerli kısmı için alınan ücret ile çağrının taşınma maliyetinin ayrı ayrı 

gösterilmesidir. Diğer bir deyişle, OFCOM‟un önerisine göre çağrı taşıma maliyetini 

içeren bir erişim ücreti ile bilgi sağlamanın veya katma değerli hizmetin ücreti tarife de 

ayrı olarak gösterilecektir. Coğrafi olmayan numaralar esas olarak bilgi almak gibi 

hizmetler için firmalara ve hükümete doğru yapılan çağrılar için kullanılmaktadır. 

 

Son olarak, OFCOM şeffaflığı artırmak amacıyla bazı ek önlemler de öngörmektedir: 

 Sabit ve mobil telefon işletmecileri coğrafi olmayan numaralara doğru yapılan tüm 

çağrılar için ilgili tarife paketinde sadece tek bir seviyede erişim ücreti 

uygulayacaklardır. 

 Sabit ya da mobil telefon şebekesinde başlatılan çağrılar için bilgi sağlayıcı 

firmalar her hizmet için sadece tek bir hizmet ücreti uygulayacaklardır. 

 Hizmet ücretlerinin düzeyi belirlenirken kısıtlı sayıda seçenek söz konusu 

olacaktır. 
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 Tüm reklam ve pazarlama araçlarında tüketicilere uygulanacak ilgili hizmet ücreti 

ile erişim ücreti ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir. 

 

OFCOM 700 MHz Bandının Mobil Genişbant İnternet Erişimi Hizmeti İçin 

Kullanılması Önerisini 7 Haziran 2012 Tarihine Kadar Kamuoyu Görüşüne Açmış 

Durumdadır 

OFCOM 470 ile 862 MHz aralığındaki UHF bandının gelecekteki kullanımının stratejik 

bir yaklaşımla planlanmasını önermektedir. Bu çerçevede, 700 MHz bandının mobil 

genişbant internet erişim hizmetleri için ayrılması gündemdedir. 700 MHz bandının bu 

hizmet için ayrılması başta karasal sayısal yayıncılık olmak üzere diğer olası kullanım 

alanlarını da etkileyecektir. OFCOM‟un önerisinde karasal sayısal yayıncılık için 600 

MHz bandının ayrılması yer almaktadır. Ancak bu durumda da yeni bir frekans 

planlaması ve uluslararası mutabakata ihtiyaç duyulacaktır. 

 

Mobil genişbant internet erişimine yönelik talebin hızla artması nedeniyle kapasitenin 

artırılmasına yönelik çeşitli önlemler alınmasına karşın OFCOM, bu hizmet için ek radyo 

frekansı tahsis edilmesinin gerekliliğini kabul etmektedir. İyi yayılma özelliği nedeniyle 

düşük frekans aralıkları mobil genişbant internet erişim hizmetleri için daha uygundur. 

Pratik uygulamada ise mobil şebekelerde maliyet ve standardizasyon gibi nedenlerden 

ötürü radyo spektrumun sadece uluslararası düzeyde mobil genişbant internet için 

ayrılmış kısımları kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Asya‟da yer alan bazı ülkeler 700 

MHz bandını, ABD‟de olduğu gibi, mobil genişbant internet erişim hizmeti için kullanmayı 

planlamaktadır.  

 

2012 yılında yapılan Dünya Radyokomünikasyon Konferansı‟nda bir numaralı ITU 

bölgesi için (Avrupa dâhil) 2015 yılından itibaren 700 MHz bandının mobil genişbant 

internet erişimi içinde kullanılabilmesinin önü açılmıştır. Uygulamada her ülke bu bandı 

mobil genişbant internet için mi yoksa karasal sayısal yayıncılık için mi kullanacağına 

kendisi karar verecektir. 
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A. Sabit Toptan Piyasa 

1. Maliyet Modeli Çalışması 

İspanya düzenleyici kurumu CMT, sabit erişim şebekesi hizmetleri için aşağıdan 

yukarıya uzun dönem artan maliyet esasına dayalı bir maliyet modeline ilişkin kamuoyu 

görüşlerini almaya başlamıştır. Söz konusu maliyet modeli ile veri akış erişimi hizmetinin 

aktifleri için maliyet esaslı ücretlerin belirlenmesinin yanında yerel ağa paylaşımlı erişim 

kapsamında boru kanallarına erişim, veri akış erişim için pasif şebeke elemanları 

(ana/optik dağıtım çatısı ile son kullanıcı arasındaki) gibi altyapı unsurlarının maliyet 

esaslı ücretlerinin hesaplanması planlanmaktadır. Bu model, Telefonica‟nın mevcut 

dağıtım çerçevesi ile gerçek topoğrafik bilgileri başlangıç noktası olarak ele almakta ve 

hem bakır kablo hem de fiber ağlar için kullanılmaktadır.  

 

Söz konusu modelin gerçek sonuçları gizliliğe ilişkin gerekçelerle yayımlanmamakla 

birlikte, alternatif işletmeciler simülasyon amacıyla Excel sayfaları üzerinde çalışmalar 

yapabilmektedir.  

 

Düzenleyici kurum CMT, anılan maliyet modelini yeni Ethernet tabanlı veri akışı erişim 

hizmetlerinde maliyet esaslı ücretlerin hesaplanmasında kullanacaktır.  

 

B. Mobil Toptan Piyasa 

1. Mobil Sonlandırma Ücretleri   

Avrupa Komisyonu, CMT‟nin mobil sonlandırma ücretlerine ilişkin sunmuş olduğu 

kademeli geçiş sürecine ilişkin olarak, yukarıdan aşağıya uzun dönem artan maliyet 

esasına göre hesaplanan ve 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle sonlandırma ücretlerinin 1.09 

avrosent/dk. olarak uygulanacak olmasının geç bir tarih olduğunu ve 16 Ekim 2013 

tarihine kadar Xfera lehine asimetrik sonlandırma ücreti uygulanmasının yeterli 

gerekçeden yoksun olduğunu ifade etmiştir. 
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Avrupa  Komisyonu‟nun CMT‟nin mobil sonlandırma ücretlerine ilişkin kararı ve kademeli 

geçiş süreci ile ilgili kaygılarını dile getirmesinden sonra CMT, mobil sonlandırma 

ücretlerine ilişkin olarak aşağıdan yukarıya uzun dönem artan maliyet modeline göre 

hesaplanan, 1 Temmuz 2013 tarihine kadar kademeli olarak düşecek ve bu tarihten 

itibaren simetrik olarak uygulanacak olan 1.09 Avrosent/dk.‟lık sonlandırma ücretine 

ilişkin yeni bir teklif orataya koymuştur. Söz konusu yeni teklife aşağıda yer 

verilmektedir.  

 

Mobil Sonlandırma Ücretlerin Kapsamında 16 Nisan 2012- 1 Ocak 2014 Tarihleri İçin 

Önerilen Kademeli Geçiş Tablosu 

 

 

 

Genişbant Stratejileri - İtalya’da Sayısal Gündem 

Hükümet, Haziran ayı sonuna kadar 'Dijital Gündem için İtalyan Stratejisi' hakkında bir 

rapor yayınlamak üzere Bakanlıklar arası bir „Sayısal Gündem Kontrol Odası‟ (Digital 

Agenda Control Room (DACR)) kurmuştur. Söz konusu raporun „Digitalia kararnamesi‟ 
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olarak adlandırılan yeni mevzuat paketine ve somut projelere girdi sağlayacağı ifade 

edilmektedir. 

 

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi DACR, İtalya sayısal gündeminin öncelikli alanlarına 

göre altı çalışma grubu halinde organize edilmiştir. Her çalışma grubu sorumlu olduğu 

bakanlık temsilcisi tarafından koordine edilmektedir. 

 

DACR‟ın çalışma grupları 
 
 

 

Çalışma grupları 

 

 

Koordinasyon 

Altyapı ve güvenlik Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Haberleşme Dairesi 

Başkanlığı 

E-ticaret Ekonomik Kalkınma Bakanlığı İş ve Uluslararası Dairesi 

Başkanlığı 

E-devlet ve açık veri Ortak Koordinasyon: 

Milli Eğitim Bakanlığı,  

Kamu Yönetimi ve Sadeleştirme Bakanlığı 

Sayısal bilgi ve beceri Milli Eğitim Bakanlığı İnsan, Finans ve Enstrümantal 

Kaynakları Planlaması ve Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

Araştırma ve yenilik Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Sanayi Politikaları ve 

Rekabet Genel Müdürlüğü 

Akıllı toplum Eğitim, Araştırma ve Yenilik Bakanlığı Danışmanı 

 

 

Yerel ve Bölgesel yönetimler sürekli olarak DACR‟a katılabilecektir. Diğer Pazar 

katılımcıları da çalışmalara davet edilebilecek ya da kendi çabaları ile katkı 

sağlayabileceklerdir. DACR şu anda 15 Mayıs 2012 tarihine kadar İtalya sayısal 

gündeminde engeller, öncelikler ve hedefleri belirlemeye yönelik geniş çaplı bir anket 

çalışması yapmaktadır. 
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YAPA Hizmetleri 

Hükümet, kanun hükmünde kararname ile 4 Nisan 2012‟de “sadeleştirme ve geliştirme 

konusunda acil hükümler” içeriği ile yasanın 35. Maddesini değiştirmiştir. Parlamentoda 

tanıtılan değişikliklerden birisinin, AB prosedürleri doğrultusundaki “uygun önlemlerin” 

120 gün içinde kabul edilmesi gerekmektedir. Bu sağlanırsa: 

 

 “Hat aktivasyonu ve düzeltici bakım” gibi yan hizmetler ve kiralık hat maliyetini 

ayrı olarak gösteren ayrıştırılmış erişim ağı toptan fiyatlarını ve 

 

 Alternatif operatörler, Acgom tarafından belirtilen şartlara göre şebeke güvenliği 

bakımını sağladığı ve denetim altında faaliyette bulunan üçüncü taraflardan 

bunun gibi yan hizmetleri elde edebileceklerdir. 

Şu anda İtalya Telekom bu tür hizmetleri kendisi yürütmekte ya da dışarıdan hizmet 

almakta ve ayrıştırma ücretinden geri kazanmaktadır. Avrupa Komisyonu, İtalya 

Hükümetinden alınan önlemler hakkında daha fazla bilgi talep etmektedir. 

 

Metroweb, 30 Şehirde 4,5 Milyar Avroluk Fiber Yatırımı Planlıyor 

İtalya bölgesel genişbant operatörü Metroweb, 30 şehirde eve kadar fiber (FTTH) 

altyapısı kurma planını açıklamıştır. Üç yıllık proje yaklaşık 4.5 milyar avroya mal olacak 

ve eğer başarılı olunursa ülkenin diğer şehirlerine doğru genişleyecektir. BMI tarafından, 

bu pahalı projenin yapılan harcamayı haklı kılacak yeterli sayıda müşteriyi çekebilmesi 

ya da yatırımların önemli bir kazanca neden olması pek iyimser görünmemesine 

rağmen, İtalya‟daki yüksek hızlı genişbant hizmetlerin artmasına katkı sağlaması 

bakımından memnuniyet verici olarak karşılanmaktadır. 

 

Bu projedeki plan, Roma, Turin ve Naples gibi 12 şehirdeki önemli iş merkezleri ve 

sitelere 2013 yılı sonuna kadar ve diğer 18 şehirde de 2014 yılı sonuna kadar fiber 

bağlantısını sağlamaktır. 2015 yılında yapılacak çalışmalarla da bu şebekeler tam olarak 

birbirine bağlanacak ve son kullanıcılar üç yıl çerisinde bu şebekelerden hizmet almaya 

başlayacaklardır. Nispeten yüksek maliyetle kurulan fiber maliyetlerinin son kullanıcıya 

yansıtılması ise kaçınılmaz olacaktır. 
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ALMANYA 
 

 
 

 

 

BNetzA VDSL-IP Veri Akışı Erişimi İçin İndirim Planını Yasakladı 

Alman düzenleyici kurumu BNetzA, Telekom Deutschland‟ın (Telekom) veri akışı erişimi 

hatlarının bir defaya mahsus ön ödemeli ve aylık daha düşük ücretler karşılığında 

sunulmasının planlandığı VDSL-IP veri akışı erişimi için yeni toptan fiyat modeline izin 

vermemiştir.  

 

Konu, Ocak 2012‟de Telekom ve NetCologne‟nin Köln‟deki YNE şebekelerine karşılıklı 

erişime imkân tanıyan anlaşmayı imzalamaları ve ardından Telekom‟un BNetzA‟ya ve 

Alman Rekabet Kurumu Bundeskartellamt‟ya bu tür toptan anlaşmalarda uygulanmak 

üzere toptan tarife planı sunması üzerine ortaya çıkmıştır.  

 

BNetzA, 2 Nisan 2012‟de Telekom‟un sunduğu tarife planını uygulamasını engellemiş ve 

2 Mayıs 2012‟ye kadar sürecek bir inceleme süreci başlatmıştır. Nihai haline 

ulaşmasının ardından karar, Komisyon ve üye ülkeler ile paylaşılacaktır.  

 

Veri akışı erişimi ex ante tarife kontrolüne tabi olan bir konu olmamakla beraber, BNetzA 

yıkıcı fiyatlandırma olması durumunda müdahale etmektedir.  

 

a) Şarta bağlı hattı şimdi satın al, indirimli aylık ücreti daha sonra öde 

Telekom tarafından teklif edilen tarife planında toptan aboneler şarta bağlı hat başına bir 

defaya mahsus 161,11 avro ödeyerek bölgesel ya da ulusal VDSL hattı satın 

alabileceklerdir. 

 

Telekom‟un toplam 10,5 milyon VDSL hattı bulunmaktadır. Ülke çapında kontrat 

yapmayı planlayan bir işletmecinin yaklaşık 68 milyon avro ödeyerek en az 420.000 hat 

satın alması gerekmektedir. 
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Toptan aboneler, 1 Nisan 2013 tarihine kadar indirimli aylık ücretler karşılığında sekiz 

yıllık bir dönem için bireysel hatları satın alabileceklerdir. Sekiz yıllık sürecin ardından, 

indirimli ücretler bir üç yıl daha uygulanabilecek, ardından indirimli tarifeler ile yeni hat 

satın alınamayacaktır. 

 

b) Fiyat sıkıştırması ve rekabet tahrifatı 

BNetzA, henüz anlaşmayı imzalamamış toptan abonelerin karşılaşacakları maliyeti 

hesaplayarak, ön ödeme maliyetini satın alacakları hatlar üzerinde dağıtmıştır. 

Hesaplamaların ardından, düzenleyici kurum etkin bir işletmecinin VDSL hatları 

kullanımı için önerilen tarife planına göre biraz daha az bir maliyete katlanması 

gerektiğine kanaat getirmiştir.  

 

Şarta bağlı VDSL veri akışı erişimi, alternatif işletmecilerin kendi VDSL altyapılarını 

kurmaları, paylaştırılmış hatları kullanma konusunda cesaretlerini kırmaktadır. 

 

Her hangi bir işletmecinin ön ödeme batık maliyeti nedeniyle, sekiz yıllık dönem 

içerisinde daha ucuz alternatif yöntemleri kullanamayacak olması ise rekabetin kötüye 

kullanılması durumu ortaya çıkmaktadır. 

 

c) YNE tavsiyesi istisnaları 

Komisyonun, YNE şebekelerine erişimin düzenlenmesi konusundaki tavsiyesinde üç 

koşul altında belirli bölgedeki tüm hatların satılmış olduğu ve yeni nesil erişime yatırımın 

riskli olması durumunda toptan indirimlere izin verilebilmektedir. BNetzA, Telekom‟un 

FTTC+VDSL şebekeleri için üç koşulu incelemiş ve üçünün de karşılanmadığı sonucuna 

varmıştır. 

 

Kabel Deutschland Kanal Fiyatları Konusunda Telekom Deutschland’ı Dava Ediyor 

Almanya‟nın en büyük kablo işletmecisi  Kabel Deutschland  kanal fiyatları  konusunda  

5 Nisan 2012 tarihinde Frankfurt‟ta bölgesel mahkemeye başvurmuştur. Kabel 

Deutschland, Telekom‟dan yılda yaklaşık 100 milyon avroya Telekom‟dan kanalları 

kiralamaktadır ve söz konusu ücret BNetzA tarafından belirlenen kanal tarifelerinin 
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yaklaşık üç katı büyüklüktedir. Kabel Deutschland, gelecekteki yıllık ücretler için yaklaşık 

üçte iki oranında bir indirim ve önceki yıllarda ödenmiş ücretler karşılığında 273 milyon 

avro talep etmektedir. 

 

Telekom tarafından yapılan açıklamalarda; Kabel Deutschland tarafından kullanılan 

kanalların Ana Dağıtım Çatıları (MDF) ve saha dolapları ile karşılaştırılamayacağı ifade 

edilmiştir. Sadece saha dolapları BNetzA tarafından düzenlenmektedir. 

  

 

 

FRANSA 
 

 
 

 

Fiber Şebekelerinin Finansmanı – Sonlandırma Segmenti 

Fransız düzenleyici kurumu ARCEP, fiber erişim şebekelerinin kurulumu esnasında 

uygulanacak yasal hükümlere ilişkin 25 Mayıs 2012 tarihine kadar kamuoyu görüşlerini 

almaktadır. 

 

Çalışmalar kapsamında, Telekomünikasyon Kanununun 33.6 maddesinde yer alan bir 

binaya ilk fiber döşeyen işletmecinin (kurucu işletmeci) sadece toplu yaşam ünitelerinin 

olduğu yerlerde kurulum ve bakım onarım maliyetlerini karşılamak zorunda olduğu 

ifadesinin yorumlanması da yer almaktadır. Tek yerleşimli birimlerde, kurucu işletmeci 

binanın sahibi ile dağıtım konusunda anlaşma sağlayabilmektedir. 

 

Seyrek Nüfuslu Bölgelerde Fiber Kapsamı 

ARCEP; seyrek nüfuslu bölgelerde fiber erişim şebekeleri kurulumu ile ilgili 

düzenlemeleri hafifletici öneriler içeren çalışması ile ilgili olarak 25 Mayıs 2012 tarihine 

kadar kamuoyu görüşlerine başvurmaktadır. 

 

Yapılan önerilere göre işletmeciler, belirli bir bölgede fiber kurulumu esnasında beş yıllık 

süreç içerisinde izole bir şekilde kalmış evlere otomatik olarak fiber döşemek zorunda 

kalmayacaklardır. Ancak, süreç tamamlandıktan sonra, son kullanıcı tarafından talep 

edilmesi durumunda birkaç hafta içerisinde söz konusu evlere fiber erişimi sağlanacaktır. 
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ARCEP, seyrek nüfuslu bölgelerde diğerlerinden ayrı bir şekilde konumlanmış evlere 

fiber taşımanın maliyetinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekmektedir. 

 

Avrupa Komisyonu, Pazara Yeni Giren İşletmeciler İçin Önerilen Yeni Mobil 

Sonlandırma Ücretleri İle İlgili Şüphelerini Dile Getirdi 

Avrupa Komisyonu, ARCEP tarafından pazara yeni giren mobil işletmeciler (Free 

Mobile, LycaMobile ve Omea Telelecom) için belirlenen mobil sonlandırma ücretlerinin 

mevcut mobil şebeke operatörlerine kıyasla daha yüksek olması hususunda yaptığı 

gerekçeli açıklamayı yeterli bulmadığını ifade etmiştir.  Komisyon üyesi Neelie Kroes, 

yeni işletmeciler için belirlenen yüksek mobil sonlandırma ücretlerinin sadece yüksek 

maliyetleri yansıtması durumunda mantıklı olabileceğini dile getirmiştir.  

 

ARCEP, yeni giren işletmecilerin kurulu mobil şebeke operatörlerinin toptan ürünlerine 

erişiminde karşılaşacakları maliyet ve trafik dengesizliklerini bertaraf etmek adına 

yüksek mobil sonlandırma ücretleri uygulayabileceklerini savunmaktadır. 

 

13 Nisan 2012 yılında Komisyon ARCEP‟e mobil ses çağrı sonlandırma hizmetlerine 

ilişkin yürütülen ilk tur Pazar analizleri ile ilgili ciddi endişeler taşıdığını bildirmiş, Çerçeve 

Direktifin sık sık adı geçen 7a maddesi gereğince ARCEP‟in kararının üç ay süre (13 

Temmuz‟a kadar) ile askıya alındığı açıklanmıştır. Altı haftalık süre içerisinde BEREC‟in 

27 üyesine görüş vermek zorundadır. BEREC‟in de Komisyon ile aynı fikirde olması 

durumunda, ArCEP en uygun ve verimli sonuca varmak üzere kararını düzeltecek, geri 

çekecek ya da uygulamaya devam edecektir. 

 

 

 
 

Telekomünikasyon Vergileri Mahkemede 

Avrupa komisyonu, 2010 yılında Avrupa Adalet Mahkemesi‟ne Macaristan‟ın özel 

telekomünikasyon vergileri konusunda hakemlik yapmıştır. Macaristan hükümeti şimdiye 

kadar vergilerin AB kurallarını ihlal etmediğini iddia etmiş ve yürürlükten kaldırmamıştır. 
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Hükümet, AB kurumlarının baskısına direnmeye çalışmıştır. Ancak AB taleplerini terk 

eden ve geniş makro ekonomik hedeflere öncelik veren hükümetin, 2012 tarihinde 

finansal krizden kurtulma ve Avrupa Komisyonu onayı ile şartlı bir IMF anlaşması 

sonucu üzerindeki baskının artması beklenmektedir.  

 
Macaristan hükümeti 2010 yılında beklenmedik kriz vergisi uygulamasını onaylamıştır. 

Enerji ve perakende sektörü ile beraber telekomünikasyon sektörü de hedef alınmıştır. 

Operatörlerin brüt gelirine bağlı olarak %0 ile %6,5 arasında değişen bir oranda 

telekomünikasyon vergisi alınması, 2010 yılı başlarında geçmişe dönük olarak 

uygulanmıştır. Kriz vergisi, öncelikle Maygar Telekom, Telenor Hungary ve Vodaphone 

gibi mobil operatörleri etkilemiştir. Kablo operatörü UPC gibi küçük firmalar da bu 

vergilerden etkilenmiştir. 

 
Telekom operatörlerinin ücretleri, AB kurallarınca sadece belirli idari ve düzenleyici 

maliyetleri kapsayabilecektir. Avrupa Komisyonu 2011 yılı Ekim ayında bir “gerekçeli 

görüş” yayınlayarak bu verginin kaldırılmasını istemiş ama vergi kaldırılmamıştır. Avrupa 

Komisyonu,  verginin AB kurallarını ihlal etmediğini savunan Macaristan‟ı Avrupa Adalet 

Mahkemesi‟ne sevk etmiştir. Fransa ve İspanya‟da bir defaya mahsus Avrupa Adalet 

Mahkemesi‟ne sevk edilmiştir. Bu arada, Avrupa Komisyonu tarafından Macaristan‟a 

karşı enerji sektöründeki vergiler ile ilgili prosedür düşürülmüş ve perakende sektörü ile 

ilgili vergiler üzerinde ise hala düşünülmektedir. 

 

                Kriz vergisinin operatörlere yükü (HUF milyar), 2010 

 

 
 

                                           Kaynak:BMI 
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BMI, Macaristan Hükümetinin, verginin ceza olmadığını, sadece politik hedefleri 

tutturmak için kullanıldığını savunmasından dolayı Avrupa Komisyonunun politik olarak 

hassas bir tartışmaya girdiğini daha önce iddia etmiştir. Ancak Komisyon şimdi durumu 

mahkemeye sevk ettiği için politik düşünme fırsatı ortadan kalkmıştır. BMI Macaristan 

Hükümetinin davada verginin yasa dışı olmadığını ve krizde birçok sektörün 

vergilendirilmesinin sistemin gereği olduğu iddiasını sürdürmesini beklemektedir. Avrupa 

Komisyonu bu iddiaları Macaristan Hükümetine karşı yürütüyor olsa da iç politikada da 

yankılanması muhtemeldir. 

 

Avrupa ve IMF ile kredi anlaşmalarının durma noktasına gelmesi nedeniyle, BMI risk timi 

tarafından 2011 yılında Macaristan üzerinde finansal baskının artması beklenmektedir. 

Avrupalı yetkililer, öncelikle yargı sistemi, kamu denetimi ve merkez bankasının 

bağımsızlığını kısıtladığı düşünülen mevzuatlarla ilgilenmekte ve sektörel vergilerin 

kaldırılmasının finansal görüşmeler için bir ön koşul olarak tespit edilmediğini 

belirtmektedir. Eğer harici olaylar Avrupa taleplerini karşılama konusu acil bir durum 

alırsa, kredi anlaşmasının hükümet üzerindeki baskısının telekomünikasyon vergilerinde 

bir azalmaya neden olabileceği düşünülmektedir. 

 

Tesco Mobil Macaristan Pazarına Giriyor 

Tesco Mobil, Vodaphone işbirliği ile 1 Mart 2012 tarihinde Macaristan pazarında mobil 

hizmete başlamıştır. Tesco mobil, Macaristan pazarına dördüncü operatör olarak 

girmektedir. BMI, Tesco‟nun düşük ücretli hizmet profilinin Macaristan pazarı için uygun 

olduğuna inanmaktadır. Ama zaten doymuş mobil pazarda bir devlet konsorsiyumu 

girişimindeki şirketin kar marjında sıkıntı olabileceği düşünülmektedir. 

 

Tesco, Macaristan da başarılı bir MVNO olabilecek konumdadır. Şirket, haftada 3,5 

milyon kişinin ziyaret ettiği süpermarket zincirindeki başarısıyla Macaristan‟da sağlam bir 

isim oluşturmuş durumdadır. Tesco markası,  geniş kapsamlı bir tanıtıma sahip ve çok 

iyi bilinmektedir. 

 

Şirket, Macaristan mobil pazarında %24‟lük pazar payı olan Vodaphone ile bir ortak 

girişim sonucu hizmete başlayacaktır. Macaristan‟ın üçüncü büyük operatörü ile ortak 
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girişim yapılması, şirketin bu piyasada kendisine avantaj sağlayacak yeterli uzmanlığa 

sahip olduğu anlamına gelmektedir. Ama 2011 yılındaki kötü büyüme oranları mobil 

pazarda bir durgunluk yaklaştığını göstermektedir. %100‟ün üzerinde penatrasyona 

ulaşmış durumdaki pazara yeni bir operatörün gireceği haberi kaygı uyandırmaktadır.  

 

Macaristan Mobil Pazarı (2009-2011) 
 

 
 
                                          Kaynak:BMI 

 
Ayrıca, zayıf ekonomik görünümün Macar tüketicileri daha fazla zorlaması olasıdır. 

Bütçe açığı ve IMF/AB baskıları nedeniyle 2012 yılında Macaristan‟da ekonomide bir 

durgunluk ve yatırımlarda azalma eğilimi yaşanabilecektir. 

 

 

 

HOLLANDA 
 

 
 

 

OPTA 2011 Yılı Son Çeyreğine İlişkin Piyasa Büyüklüklerini Açıkladı 

Açıklanan rakamlara göre mobil telefon bağlantı sayısı geçen yıla göre yaklaşık 1.2 

milyon artarak 21.9 milyona ulaşmıştır. Toplam mobil telefon trafiği miktarına göre 

KPN‟in pazar payı biraz azalırken diğer firmaların pazar paylarında önemli bir değişiklik 

gerçekleşmemiştir. Sabit telefon abone sayısı ise bir önceki yıla göre yüz bin civarında 
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azalarak 7.1 milyona gerilemiştir. Bu piyasa da yerleşik işletmeci KPN toplam sabit 

telefon trafiği bazında %60‟a yakın pazar payını korumuştur. Sabit telefon 

hizmetlerinden elde edilen gelir ise düşmeye devam etmiştir. Genişbant internet abone 

sayısı ise teknoloji bazında xDSL‟de düşüş, fiber ve kablo‟da artış olmak üzere genel 

olarak bir önceki yıla göre 150 bin civarında artış sergileyerek yaklaşık 6.5 milyona 

ulaşmıştır. Genişbant internet bağlantılarının önemli bir kısmı 10 Mbit/sn ile 30 Mbit/sn 

arasındaki hızlarda yoğunlaşmıştır. 

 

OPTA 2011 Yılı Faaliyet Raporunu Yayımladı 

Raporda, Kurumun 2011 yılı faaliyetleri ve yapılan düzenlemelere ilişkin bazı bilgiler yer 

almaktadır. Bu kapsamda, 2011 yılı sonunda OPTA‟nın yerleşik KPN‟i daha sıkı gözetim 

altında tutmaya başladığı ve KPN‟in altyapısına erişimin kolaylaştırılmasına yönelik daha 

sert düzenlemeler yapılması gerekliliği vurgulanmaktadır. ConsuWijzer adlı çevrim içi 

tüketici şikâyetleri sitesini 2011 yılında 2.3 milyon kişi ziyaret etmiş olup 85 bin şikâyet 

alınmıştır. Bu sitenin, Tüketici Kurumu ve Rekabet Kurumu ile ortak işletilmesi nedeniyle 

bu şikâyetlerin sadece üçte biri telekomünikasyon veya posta sektörü ile ilgilidir. İlgili 

şikâyetlerin büyük çoğunluğunun ise tele-pazarlama ve mobil tarife paketleriyle ilgili 

olduğu tespit edilmiştir. OPTA, 2011 yılında tele-pazarlama ile ilgili olarak işletmecilere 1 

milyon avro‟dan daha fazla idari para cezası vermiştir. 

 

 

 

 

Multimedia Polska’nın Stratejik Önemdeki Satışı 

Polonya kablo pazarındaki birleşme Multimedia Polska‟nın potansiyel bir satış 

danışmanı olarak JP Morgan‟ı seçtiği şeklinde yerel basında çıkan haberlere göre 

devam edecek gibi görünmektedir. Satış Aster‟in kablo pazar lideri UPC Polska 

tarafından Ocak 2012‟de tamamlanan yakın zamandaki devralınmasının hemen 

ardından gerçekleşecektir. BMI, Multimedia Polska‟nın potansiyel isteklileri için fırsatlar 

ve riskler ile satışın piyasadaki geniş etkisini incelemektedir. 
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Multimedia Polska finansal ve operasyonel göstergeler açısından iyi performans 

göstermesine rağmen 2011 yılı başından bu yana varlıklarını satmayı düşünmektedir. O 

tarihte Multimedia Polska güçlü bir pazar pozisyonuna sahip olmadığı yerlerde 

varlıklarını satmayı düşünmekteydi. Şirket ve kablo rakibi Vectra Ocak 2011'de Polonya 

Anti-Tekel Düzenleyici Kurumuna (UOKiK) her ikisinin de zayıf oldukları ve bırakacakları 

yerlerin görüleceği bir varlık takası sunmuşlardır. Ancak anlaşma  Ekim 2011'de 

bozulmuştur ve yerel haberler işletmecinin bütün kapsama alanının satışa sunulacağını 

bildirmektedir. 

 

Yedi kat FAVÖK‟e (faiz, vergi ve amortisman öncesi karlar-EBITDA) sahip Aster‟in UPC 

Polska‟ya satıldığı fiyatla kıyaslandığında, Multimedia Polska 2.2 milyar PLN‟ye (527 

milyon EUR) kadar satılabilecektir. Eylül 2011 sonuna kadar 12 ay içindeki güçlü 

operasyonal performansına dayanarak, daha büyük bir değer olabilecektir. Ancak, BMI 

oluşacak değerin Multimedia Polska‟nın stratejik değerine inanan diğer işletmecilerce 

gösterilecek ilgi düzeyine bağlı olduğuna inanmaktadır. 

 

Satın alma konusunda ilk aday yukarıda belirtildiği gibi, daha önceden seçilmiş 

varlıkların edinimi için bir teklif sunmuş olan Vectra‟dır. Satın almanın finansmanı 

uluslararası destekli rakiplerinden kaynaklanan rekabet karşısında önemli bir sorun 

olmasına karşın, kablo pazarının birleşmesi açısından stratejik değeri vardır. Birleşik 

şirket toplamda 1.5 milyondan fazla TV abonesi ile şu andaki kablo pazar lideri UPC 

Polska‟nın önünde olacaktır (hem dijital hem de analog dahil). BMI‟nin 2011 yılının ikinci 

çeyreği için yaptığı pazar tahminlerine göre, satın alma oluşacak %13,3‟lük pazar payı 

ile genişbant pazarını da birleştirecektir. Bu pazar payı onu kablo pazarında en büyük 

hizmet sağlayıcısı ve toptan sabit genişbant pazarında ise Netia‟nın çok az arkasından 

ikinci büyük hizmet sağlayıcısı yapacaktır. 
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Multimedia Polska‟nın Gerçekleri 

Multimedia Polska‟nın Gelir Getiren Birimleri( RGUs-.000) ve İşletimsel Anahtar 

Performans Göstergeleri 

 

 
Kaynak: Multimedia Polska 

 
 

Multimedia Polska‟yı satın almak için başka bir potansiyel aday Netia‟dır. Ancak, Vectra 

ile olduğu gibi, BMI anlaşmada bir sorun olarak finansman konusunu beklemektedir. 

Netia 2011 yılı üçüncü çeyreğinde başka bir satın alma açısından manevra kabiliyetini 

azaltan Telefonia Dialog‟u satın almıştır. Oysa Multimedia Polska teklif vermek için 

işletmeciyi özendirebilen stratejik değere sahiptir. Netia bir DSL operatörü olduğu halde, 

çok fazla sayıda abonelikler için yerleşik işletmecinin altyapısına güvenmektedir ve 

altyapının artan mülkiyetinden yararlanacaktır. Yüksek kapasiteli kablo altyapısı 

edinilmesi de veri hacimleri arttıkça uzun vadede maliyet-etkin taşıyıcı gerektiren onun 

mobil geniş bant hizmeti için avantajlar getirecektir.  

 

Potansiyel bir anlaşmanın finansmanı açısından, sırasıyla Liberty Global ve France 

Telecom tarafından desteklenen UPC Polska ve yerleşik işletmeci TPSA en güçlü 

pozisyondadır. Ayrıca, her iki işletmeci anlaşmayla ilgilenmek için stratejik bir nedene 

sahiptir. TPSA işletmeci için bir rekabet dezavantajı olan onun yüksek hızlı genişbant 

tekliflerinin güçlendirilmesinden yararlanacak iken, UPC TPSA ile rekabet gücüne 

kavuşmayı istemektedir. TPSA 2015 yılı için hepsi yüksek hızlı altyapıya dayanan 

paketlenmiş hizmetler ve daha yüksek katma değerli servisler üzerinde giderek 

yoğunlaşacağı stratejik bir vizyon sunmaktadır.  
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Birleşme Rekabet  Kaybına Yol Açmamalı 

2011 Yılının İkinci Çeyreğinde Sabit Genişbant Pazar Payları (%) 

 

 

Kaynak: BMI 

 

Bu potansiyel faydalarına rağmen, BMI hem UPC Polska‟dan hem de TPSA‟dan başarılı 

bir teklif gelmesinin düşük bir ihtimal olduğunu düşünmektedir. TPSA için kablo 

altyapısının edinimi kendi DSL şebekesinin geri kalanı ile uyum açısından zorluklar 

sunacaktır. Ancak, BMI‟nın başarılı bir teklif beklememesinin birincil nedeni UOKiK‟nin 

rekabet açısından zararlı olacağı gerekçesiyle satın almanın aleyhinde karar verme 

olasılığıdır. BMI böyle bir satın almanın TPSA ve UPC‟ye tüm genişbant ve ödemeli-TV 

piyasası üzerinde çok fazla kontrol imkanı vereceği ve bunun pazar için yararlı olacağını 

düşünmediği şeklindeki görüşünü paylaşmaktadır.  

 

Diğer potansiyel adaylar Polkomtel‟deki yatırımının akabinde sahibinin çok ağır yük 

altına girdiğini BMI‟nin tartıştığı Cyfrowy Polsat, özel sermaye fonları ve T-Mobile 

markası ile çalışan PTC‟den oluşmaktadır. BMI‟nin böyle bir satın almanın orta-uzun 

vadede değer üretmek için daha fazla birleşme gerektireceğine inanmasına karşın, Özel 

sermaye yatırımcıları Orta ve Doğu Avrupa'da kablolu tümleşik servislerde aktif 

olmuşlardır ve sonraki herhangi bir birleşme için en belirgin aday olarak Vectra‟yı bir 

fırsat olarak görebilmektedirler.  
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Ancak daha ilginci Eylül 2011 sonunda mobil pazarında %27,4 pazar payına sahip olan 

T-Mobile tarafından satın alınma ihtimalidir. BMI, Multimedia Polska‟nın T-Mobile 

tarafından satın alınmasının her ikisi de yakınsak hizmet tekliflerine sahip olan Polkomtel 

ve Orange‟e karşı onun rekabetçi konumunu güçlendirmesinin yanısıra sahip olduğu 

13.41 milyon adet mobil abonesine çapraz satış ve paket satış hizmeti fırsatları 

sunacağına da inanmaktadır.  İleriye baktığımızda, BMI zaman içinde T-Mobile‟ın 

Multimedia Polska‟nın sabit şebekesini kullanan taşıyıcı çözümlerinden de değer elde 

etmesi manasına gelen kablosuz veri hizmetlerinin hızla çoğalmasını beklemektedir ve 

yeni gelir kaynakları ile maliyet sinerjilerinin birleşmesinin satın alma konusunda T-

Mobile‟den gelecek bir teklifi teşvik için en muhtemel faktörler olduğuna inanmaktadır.  

 

TPSA veya UPC Polska‟nın dışında, Multimedia Polska‟yı satın almak için birçok aday 

vardır ve BMI birleşmenin hem pazar hem de şirketin alıcısı için yarar sağlayacağını 

savunmaktadır. Pazarın birleşmesi yararı tüketicilere dönecek şekilde altyapıya daha 

fazla yatırım sağlayacaktır. BMI yukarıda belirtildiği üzere satın almaların pazarın 

yoğunlaşmasına belirgin bir artış sağlayacak olmasının dışında,  birleşmenin rekabette 

önemli bir kayba neden olmayacağına inanmaktadır. 

 

Ancak, BMI küçük adaylar ve yeni satın almalar ile bu oyuncular için bir anlaşmanın 

finansmanının zorluk teşkil ettiğini düşünmektedir.  Ayrıca, bu zorluklar 2012 yılında 

Euro bölgesindeki makro ekonomik dalgalanmalarca büyütülmüş olabilir. Sonuç olarak, 

BMI T-Mobile‟in satın alma için yeterli kapasiteye sahip olduğunu vurgulamaktadır ve 

satın almanın onun açısından önemli stratejik menfaatler sağlayacağını savunmaktadır. 

Soru T-Mobile‟in Orta ve Doğu Avrupa‟da pek çok yatırımının finansal performansı 

konusunda sıkışıklık ile yüz yüze olduğu bir zamanda Polonya‟da genişleme için iştahlı 

olup olmadığıdır. 

 

Polkomtel’in kârı %9,9 Oranında Düştü 

Abone sayısı bakımından Polonya'nın en büyük mobil işletmecisi olan Polkomtel‟in 2011 

yılı gelirleri 2010 yılındaki 7.673 milyar PLN‟den  %4,7 oranındaki düşüşle 7.312 milyar 

PLN (USD 2.340 milyar) olmuştur. Şirketin net karı 1.157 milyar PLN‟den 1.042 milyar 

PLN‟ye (% 9,9 düşüş) olmak üzere daha da düşmüştür. Hizmetlerden elde edilen gelir 
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düşerken, Polkomtel el cihazı satışlarından elde edilen gelirlerin % 23,7 oranındaki 

artışla 163.5 milyon PLN‟ye ulaştığına dikkat çekmiştir. Polkomtel düşen gelirleri için 

hiçbir açıklama getirmemiştir fakat kalabalık sektördeki diğer beş mobil işletmecinin 

(Orange Poland, T-Mobile Poland, P4, CenterNet ve Aero2) rekabet eden sert 

muhalefetiyle karşı karşıyadır. 

 
 

UPC Aster’in Eski Altyapısını Geliştiriyor 

ABD destekli kablo şirketi UPC Poland Aster‟in onun tarafından devralınan birimi olan 

Zielona Gora‟daki genişbant şebekesini müşterileri için teorik olarak 150Mbps‟a kadar 

indirme hızı sunan EuroDOCSIS 3.0‟a yükseltmiştir. UPC‟nin Fiber Gücü 150 kullanıcıya 

100 PLN  aktivasyon ücreti ile aylık 150 PLN‟ye (46.98 USD) 150 Mbps‟a kadar indirme 

ve  10 Mbps‟a kadar gönderme hızları sunmayı planlamaktadır. Yaptığı basın 

açıklamasında, Liberty Global‟in bağlı kuruluşu olan UPC Poland şebekesinin yaklaşık 

%90‟ının EuroDOCSIS 3.0 standardına yükseltilmiş olduğunu belirtmiştir. 

 
 
Solorz-Zak'ın Mobil Telefon Şirketleri Altyapı İşbirliği Anlaşması İmzalıyorlar 

Yerel haber kaynağı Rzeczpospolita her ikisi de medya patronu Zygmunt Solorz-Zak‟a 

ait olan Polonyalı mobil telefon işletmecileri Aero2 ve Polkomtel‟in beş yıllık bir altyapı 

paylaşımı anlaşması imzaladıklarını bildirmiştir. Anlaşmayla Aero2 iki şirketin kablosuz 

şebekelerinin ve taşıyıcı altyapısının kullanımının paylaşımı için, sözleşme süresi 

boyunca 144 milyon PLN (46.36 milyon USD) ödeme yapacaktır.  

 

TeleGeography GlobalComms Veri Tabanına göre, Aralık 2011 sonunda Polkomtel ona  

%29,8 pazar payı sağlayan tahminen 15.250.000 abonesi ile o tarihte sektörün 

%28,6‟sını temsil eden en yakın rakibi Orange Poland‟ın hemen önünde Polonya 

kablosuz pazarının lideri olmuştur.  Aero2 sadece %0,6 pazar payı ile abone sayısı 

bakımından 2011 yılı sonunda en küçük mobil telefon işletmecisiydi. Ayrıca Polonya 

mobil sektöründe CenterNet, P4 ve T-Mobile Poland diğer rakiplerdir. 

 

Netia Üç Potansiyel Alıcıya Yöneliyor 

Polonya genişbant sağlayıcısı Netia bildirildiğine göre kendisini hemen satın almak için 

ilgilenen üç şirkete durum tespiti için izin vermeye hazırdır. Reuters'e göre, özel sermaye 
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firmaları İnnova Capital, Bridgepoint ve Advent International Netia‟yı satın almak için ilgi 

göstermişlerdir ancak durum tespitini henüz başlatmaktadır. Netia geçen yıl daha küçük 

rakibi Telefonia Dialog ile Crowley Data Poland‟ı satın almak suretiyle abone sayısı 

bakımından ülkenin ikinci en büyük genişbant operatörü olarak konumunu 

güçlendirmiştir. Netia 2011 yılı için bir yıl önceki 1.57 milyar PLN‟den biraz fazla olarak 

1.62 milyar PLN (510.7 milyon USD) gelir açıklamıştır. Edinimlerinin peşinden, 2011 yılı 

sonunda Netia geniş bant müşteri tabanında yıllık bazda %32,1 oranındaki artışla 

911.570 aboneye ulaşmıştır. Bu sayı 19.130 WiMAX abonesini ve Netia‟nın sabit 

şebekelerini kullanan 396.853 aboneyi içermektedir. Sesli telefon müşterileri yıllık bazda 

%43,2 oranındaki artışla, 33.912 adet IP üzerinden ses(VoIP) aboneleri olmak üzere, 

1.74 milyon aboneye ulaşmıştır. 

 

 

 

DANİMARKA 
 

 
 

 

 
 

Hi3G’nin Edinimi Konusundaki Fiyat Beklentileri Satışı Zora Sokabilir  

İsveç yerleşik işletmecisi TeliaSonera‟nın bildirdiğine göre fiyatın uygun olması 

durumunda mobil konusundaki rakibi 3 Denmark (Hi3G) için teklif vermeyi düşünecektir. 

BMI, satın almanın mobil operasyonlarındaki daha büyük rakipleri olan TDC ve Telenor 

ile daha iyi rekabet gücü sağlamak suretiyle TeliaSonera‟nın yararına olacağına 

inanmaktadır. Ancak, Danimarka telekom pazarındaki düşük kâr oranları dikkate 

alındığında, BMI satış fiyatının bir anahtar etken olacağını ve beklentilerdeki bir 

uyumsuzluğun potansiyel anlaşmayı zora sokabileceğini ikaz etmektedir. 

 

Yerel basın Mart 2012‟de Hi3G‟nin edinim için potansiyel bir hedef olduğunu ve 

sahiplerinin satış için hazır olduklarını açıklamıştır. Hi3G Danimarka'daki pazar payını 

büyütmek için çaba sarf etmiştir ve onun finansal performansı kar oranları düşük olan 

pazarın son derece rekabetçi doğası gereği sınırlı kalmıştır. BMI mobil pazarda Hi3G‟nin 

2010 yılındaki %5,4‟lük pazar payını sadece biraz yukarı çıkararak 2011 yılında %5,6‟lık 

paya sahip olduğunu tahmin etmektedir. Bu arada, Hi3G‟nin Danimarka için bağımsız 

mali sonuçları yayınlamamasına karşın, piyasa düzeyi istatistikleri pazardaki rekabetçi 
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baskıları göstermektedir. BMI, Hi3G‟nin pazar payı ağırlıklı harmanlanmış ARPU'sunun 

2011 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık bazda % 15,8‟lik düşüşle 160 DKK olduğunu 

hesaplamaktadır ve ses ile SMS mobil sonlandırma ücretlerinde (MTR)  Mart 2012‟deki 

indirimlerin bir sonucu olarak 2012 yılında ARPU‟da daha da düşüşler öngörülmektedir.   

 

TeliaSonera Hi3G‟yi satın almak için en muhtemel adaydır. Onun yerel işletmesi, Telia, 

son derece rekabetçi Danimarka pazarında pazar payı kazanmak ve gelirini artırmak için 

mücadele etmiştir. Pazardaki küçük bir oyuncu olarak, Telia Hi3G‟nin performansını 

engelleyen sorunların birçoğunu paylaşmaktadır. Bölgesel bir perspektif içinde Telia‟nın 

Danimarka operasyonlarına bakıldığında; TeliaSonera'nın İsveç'te %41, Finlandiya'da 

%31,5 ve Norveç‟te elde ettiği % 34,5‟lik oranla kıyaslandığında, Danimarka'da 2009-

2011 yılları arasında elde ettiği %17‟lik bir mobil FAVÖK (Faiz, vergi ve amortisman 

öncesi gelirler-EBITDA) oranı zorluklarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 

mobil FAVÖK‟ün 2011 mali yılındaki %13,5 düşüşüyle, FAVÖK 2011 yılında daha düşük 

kalmıştır. Danimarka pazar lideri TDC‟nin performansına bile çok zarar veren fiyat 

savaşında küçük oyuncular daha sert savaşmıştır.   

 

İstatistikler fiyat erozyonuna karşı tampon olarak skala araştırır  
Mobil (LHS) ve Tahsisli Mobil Genişband (RHS) Pazar Payları (%) 

Harmanlanmış ARPU (EUR) 
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2011 yılı dördüncü çeyreğinde Mobil Pazar payı, 2011 yılı ikinci çeyreği tahsisli mobil 
genişband Pazar payı 
Kaynaklar: BMI, NITA 

 

Hi3G‟nin satın alınması Telia‟nın Danimarka'daki tüm zorlukları için bir çözüm 

olmamasına karşın,  pazarda rekabet edebilecek ve sonuçta finansal performansını 

artırabilecek daha büyük bir oyuncu yaratacaktır.  Düzenleyici verilerine göre birleşmiş 

Telia ve Hi3G, 2011 Haziran sonunda 845.748 adet tahsisli mobil genişbant pazarı 

abonesinin %48,4‟üne sahip olacak iken, Hi3G ve Telia‟nın birleşmesi 2011 yılı sonunda 

mobil pazarında birleşmiş yeni şirkete ikinci sıradaki Telenor‟un çok az arkasında %26,2 

pazar payı verecektir. BMI mobildeki artma gücü potansiyeli ve tahsisli mobil genişbant 

pazarının liderliğinin birleşme için kuvvetli bir gerekçe sağlayacağına inanmaktadır.  

 

Birleşme İçin Engeller 

Birleşme için zorlayıcı bir engel bulunmamakla birlikte, BMI bu anlaşmanın önünde bir 

dizi engelin var olduğuna inanmaktadır. İlki Danimarka Rekabet Kurumunun potansiyel 

direncidir. BMI üç operatör ve birçok MVNO'ların rekabeti sürdürdüğü mobil pazarında 

rekabet konusunda önemli bir husus olacağına inanmamaktadır. Ancak, tahsisli mobil 

genişbant hizmeti sunumunda birleşik bir işletmenin hakimiyeti düzenleyiciyi 

endişelendirebilir ve şimdiye kadar istenilen elden çıkarmaların sürmesidir. 
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Daha büyük bir engel Hi3G için fiyat beklentilerindeki uyuşmazlıktır. Hi3G Hutchison 

Whampoa ve İsveç‟li Yatırımcı arasında bir ortak girişimdir. Yerel basın Hi3G‟nin 

finansörlerinin satış yoluyla telafi etmeyi düşündükleri yaklaşık 8 milyar SEK (1.2 milyar 

US$) yatırım yaptıklarını bildirmiştir. BMI piyasanın doygunluğu ve rekabetin 

yoğunluğundan kaynaklanan sonuçlar göz önüne alındığında bu aralıktaki bir fiyatın 

Telia için fahiş fiyat olduğunu ispatlayabileceğine inanmaktadır. Ayrıca, birleşmeden 

kaçınılabileceği ve hatta bir şebeke paylaşımı anlaşmasına bile  gerek olmadığına ilişkin 

Haziran 2011'deki açıklamanın akabinde 2011 yılı göstergeleri de Hi3G‟nin fiyatının 

önemli ölçüde değiştirilmesi konusunda isteksiz olunacağını göstermektedir.  

 

Aslında BMI, Hi3G için istenilecek yüksek bir fiyatı karşılamak konusunda Telia 

açısından bir caydırıcılık sağlamak amacıyla şebeke paylaşımı anlaşmalarının var 

olması gerektiğine inanmaktadır. Haziran 2011'de, Telia müşterek bir hücresel şebeke 

çalıştırmak için ortak bir şebeke altyapı şirketi kurmak amacıyla Telenor ile bir ağ 

paylaşım anlaşması imzaladığını duyurmuştur. Anlaşma 2G, 3G ve 4G (LTE) 

şebekelerini içermektedir. Bu anlaşma ile iki şirket aksi takdirde kendi kulelerini inşa 

etmek zorunda kalacakları bölgelerdeki mevcut kuleleri için birbirlerine erişim 

sağlayacaklardır ve yeni mobil kuleleri ortaklaşa inşa edeceklerdir. BMI, bu çeşit şebeke 

paylaşımı anlaşmalarının finansal performansa olumlu katkı yapacağına ve tam birleşme 

için bir alternatif sunacağına inanmaktadır. 

 

BMI, şebeke paylaşımının Telia için bir tampon sağlamasını ve Hi3G‟nin satın 

alınmasında şişirilmiş bir fiyata direnmeye olanak sağlamasını beklerken, Danimarka‟da 

Hi3G‟nin konumu zayıf görünmektedir. Telia ve Telenor‟un şebeke altyapısı maliyet 

tasarruflarını başarması ve TDC‟nin Ekim 2011'de Hi3G‟nin üst seviye kablosuz   veri 

piyasası ile mücadele edecek olan LTE(Long Term Evolution)‟de duyurulan yatırımları 

sonucunda, BMI Hi3G‟nin giderek artan bir baskı altına girmesini beklemektedir ve 

Hi3G‟nin şu anda birleşmeye direnmekle daha güçlü bir pozisyon elde etmekten ziyade 

daha zayıf pozisyonda kendisine alıcı arayan durumda kalacağını düşünmektedir.  
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Telia Denmark LTE Gönderme Hızlarını Artırıyor 

Telecompaper‟a göre, Telia Denmark kendi LTE, 4G kablosuz şebekesindeki maksimum 

gönderme hızlarını hem iş hem de konut müşterileri için hiçbir ekstra maliyet 

istemeksizin 40 Mbps‟a yükseltmiştir. Daha önce, maksimum gönderme hızları özel 

kullanıcılar için 5 Mbps ve işletmeler için 10 Mbps‟dir. TeleGeography GlobalComms 

Veritabanına göre, Telia 1.43 milyon abonesi ve 2011 sonunda toplam pazardaki 

%18,6‟lik pazar payı ile Danimarka'nın en büyük üçüncü cep telefonu operatörüdür. 

 

 

   

                                   ROMANYA 

 

A. Mobil Sanal Şebeke İşletmeciliği  
 
Romanya düzenleyici kurumu ANCOM,  Mobil Sanal Şebeke İşletmeciliğine ilişkin olarak 

hazırlanan rehberde sektör temsilcileri ile anlaşmaya varmıştır.  

 
Söz konusu rehber ile mobil sanal şebeke işletmeciliği kavramı netleştirilmekte ve genel 

izin, numara kaynaklarının tahsisi, mobil şebekeye erişim hususundaki anlaşmalar ile 

sanal mobil şebeke işletmecilerinin imzalayacağı arabağlantı sözleşmelerine dair 

hükümlerin açıklanması sağlanmaktadır.  

 
Anılan rehberde sanal işletmeci ile şebeke işletmecisi arasındaki ilişkilerin farklı 

seviyelerine dair tavsiyelere yer verilmekte ancak her iki taraf için de bağlayıcı 

hükümlere yer verilmemektedir.  

 

Adı geçen rehber sahip oldukları tesisler kapsamında mobil sanal şebeke işletmecilerini 

sınıflandırmaktadır. Buna göre, sanal mobil şebeke işletmecisi olmak isteyenler öncelikle 

genel izin başvurusu yaparak düzenleyici kurum ANCOM‟a tescil olmalıdır. Numara 

kaynakları açısından bakıldığında mobil sanal şebeke işletmecileri ANCOM‟dan aldıkları 

numaraları kullanabilecektir. Mobil sanal şebeke işletmecileri numara mevcut 

mevzuattaki numara taşınabilirliği yükümlülüklerine tabidir.   
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Şebeke işletmecisi ile sanal mobil şebeke işletmecisi arasındaki erişim anlaşmalarında 

şebekenin etkin kullanılması, hizmet kalitesine ilişkin ayrım gözetmeme yükümlülüğüne 

uyulması ve sanal işletmecinin ticari bağımsızlığına halel getirecek hükümlerin yer 

almaması gerekmektedir. 

 

Düzenleyici kurum ilk erişim anlaşmasının taraflar arasında 6 ay içerisinde, daha sonraki 

anlaşmaların ise 3 ay içerisinde tamamlanmasını tavsiye etmektedir. 

 

Mobil sanal şebeke işletmecileri kullanılan frekansın sahibi olmadığı için radyo spektrum 

spektrum için ücret ödemeyecektir. 

 

Mevcut durumda Romanya düzenleyici kurumu ANCOM tarafından yetkilendirilmiş 17 

mobil sanal şebeke işletmecisi bulunmaktadır.  

 

 

 

FİNLANDİYA 
 

 
 

 

FICORA Tarafından SuomiTV’ye, Ses Altyazı İhlali ve Altyazı Hizmet 

Yükümlülüklerinin Hatırlatılması  

YLE, MTV3, Nelonen ve SuomiTV programları; Hükümet Kararnamesinde belirtilen yıllık 

yüzde değerlere dayanarak bir ses altyazı ve altyazı hizmeti eşliğinde yapılmalıdır. 

FICORA tarafından SuomiTV‟ye ses-altyazı ihlali ve altyazı yükümlülükleri için bir 

hatırlatma yayımlanmıştır.  

FICORA; 2011 yılında, ses-altyazı ve altyazı hizmetlerinin uygulamasının nasıl yapıldığı 

konusundaki YLE, MTV3, Nelonen ve SuomiTV‟den gelen verilerini toplamıştır. Bu 

verilere göre; SuomiTV‟nin ses-altyazı ve altyazı hizmetlerinin hiçbirini uygulamadığı ve 

hem YLE ses-altyazı hem de MTV3 altyazı tarafından 2011 yılı için minimum değerlerin 

sağlanmadığı görülmüştür. 
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Bu kapsamda, FICORA SuomiTV‟yi ses-altyazı ve altyazı hizmetleri uygulamak için acil 

tedbirler almakla yükümlü kılmış ve ayrıca YLE ve MTV3‟yi gelecekte söz konusu 

Kararnamede belirtilen gereklilikleri sağlaması için uyarmıştır. 

2012 Yılının Mart Ayının Sonundaki Televizyon Ücretlerinin sayısı 

2012 yılının Mart ayının sonundaki geçerli televizyon ücretlerinin sayısı 1.880.940 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Bu televizyon ücreti, 2012 yılının Şubat ayının sonundan itibaren 1.593 artmıştır. 

FICORA’nın TV Ücretlerine İlişkin Müzakere Faaliyetine Başlaması 

Hükümet; YLE‟nin faaliyetlerine göre 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle devlet bütçesinden, 

Devlet Televizyon ve Radyo Fonuna aktarılan uygun bir ödenek ile finanse edileceği 

teklifini Meclise 4 Nisan 2012 tarihinde sunmuştur. Vergi idaresi bütçesinde ödenek 

kapsayan yeni bir kamu hizmeti yayıncılığın vergisi toplayacaktır. 

Bu Teklifler; TV ücretlerinin toplanmasıyla ilgili mevcut sorumlulukların sona ermesi 

nedeniyle FICORA‟da, TV ücreti faaliyetlerine ilişkin işbirliği müzakelerinin başlayacağı 

anlamına gelmektedir. Bu konu için FICORA‟nın müzakere önerisi, 17 Nisan 2012 

tarihinde yayımlanmıştır. Müzakere önerisi, TV ücret İdaresinde 40 kadrolu çalışan ve 61 

yarı zamanlı çalışan televizyon ücret denetçileri ile ilgili olacaktır. 

FICORA‟nın, TV ücretleriyle ilgili denetimi 31 Aralık 2012 tarihinde sona erecektir. Ancak 

FICORA, fazla ödemenin geri verilmesi ve ayrıca 2013 yılındaki ödenmeyen ücretlerin 

toplanması işlemlerine devam edecektir. 

FICORA Alan Adı Kaydını Halkın Kullanımına Açtı  

Alan adı kaydı halkın kullanımına açılmıştır. Bu, bir seferde birden fazla alan adları 

hakkında büyük miktarda bilgiyi aramayı sağlar. Self-servis ücretsiz olarak 

sağlanmaktadır. Daha önce, bilgiler sadece ödeme karşısında bir defalık olarak 

duyurulmuştur. 

Alan adı kaydında yapılan aramalara örnek olarak; verilen tüm fi-alan adları listesi, alan 

adlarının aktif sahipleri, alan adlarının bağışlama tarihi ve geçerliliğinin son günü 



SAD Gelişmeler Bülteni Nisan 2012 32/46 

verilebilir. Özel kişilerin alan adları veya alan adı uygulama bilgisini, sahibinin izni 

olmaksızın aramak mümkün değildir. E-posta adresleri de yayınlanmayacaktır. 

FICORA Yüksek Kaliteli Araştırmaları Teşvik İçin Ödüllendirmektedir 

FICORA tüketici araştırmalarında kalitenin sağlanması amacıyla değerli çalışmalar için 

ermektedir. Pazarlama Araştırması Ajansları Fin Derneği (FAMRA) özel Pazar 

Araştırması Günü olan 19 Nisan 2012 tarihinde araştırma alanında seçkin piyasa 

oyuncularını ödüllendirdi. 

FICORA‟nın iletişim pazarında etkili yönlendirme ve izlenmeyi sağlayabilmek için tüketici 

davranış ve ihtiyaçları hakkında çok yönlü bilgiye ihtiyacı vardır. FICORA sistematik 

olarak tüketici anketlerinde kalite ve örnek temsilcilik konularına büyük önem 

vermektedir. 

Signaali Haberlerde Yeraldı       

FICORA müşteri dergisi Signaali sonuna ulaştı. 2001 yılından bu yana yayınlanan 

Signaali son sayısı, Aralık 2011'de çıktı. 

 

 

YUNANiSTAN 
 

 
 

 

Forthnet’in Dördüncü Çeyrek Performansı Açıklandı 

Yunanistan'ın en çok aboneye sahip alternatif genişbant sağlayıcısı Forthnet tarafından; 

2011 yılında ülkedeki kötü makroekonomik koşullara rağmen gurubun operasyonlarını 

optimize ederek maliyetlerini azalttığı ve nakit akışını artırarak tüm yıl gelirlerini ve 

karlılığını artırmayı başardığı açıklanmıştır. Yapılan açıklamaya göre grubun tam yıl 

konsolide geliri yıllık bazda %1,4 artış göstererek 415.6 milyon avroya ulaştığı ve bu 

gelirler içinde yerel ağa ayrıştırılmış (LLU) gelirinin cirosunda %11,8 artışın gerçekleştiği, 

ayrıca gurubun operasyonlarını ve operasyonel entegrasyonlarını optimize etmeyi içeren 

masrafları kısma programı sonucu 2011 mali yılında düzenlenmiş EBITDA değerinin 

%23,4 (veya 15.2 milyon avro) arttığı bildirilmiş, ilaveten 2011 yılının dördüncü 
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çeyreğinde toplam gurup gelirindeki düşüşün %1,7 olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte 

Forthnet geçen yıl müşteri tabanında büyümeye devam etmiş, 31 Aralık itibariyle 2011 

dördüncü çeyreğindeki 17.700 net eklemelerle 528.300 genişbant abone sayısına 

ulaşılarak LLU hizmetlerinde lider servis sağlayıcı olarak konumunu güçlendirmiştir. 

Toplam abonelerin %20‟sini yalnız yılın dördüncü çeyreğinde kazanan Forthnet‟in yıl 

sonunda 134.500 hanede ayrıştırılmış telekom ve ödemeli TV hizmetleri ve 391.252 aktif 

ödemeli TV müşterileri dahil olmak üzere Yunanistan‟da gelir getiren toplam 785.000 

müşterisi ile %30.0 LLU pazar payı tahmin edilmektedir. 

 

OTE Balkanlardaki Yatırımlarını Satacak 

Bloomberg raporundan alıntı yapan Naftemporiki gazetesinin haberinde; Yunanistan‟ın 

telekom grubu Hellenic Telecommunications Organisation‟un (OTE), borç ödemelerini 

finanse etmek için Arnavutluk, Bulgaristan veya Romanya'daki yan kuruluşlarından birini 

satmayı planladığı duyurulmuştur. Naftemporiki haberinde; gurup şirketlerinden 

Cosmote Mobil‟in karşı karşıya olduğu 500-700 milyon avro fon açığı nedeniyle, OTE‟nin 

bu yıl Haziran sonuna kadar işletme maliyetlerini nasıl düşüreceğine ve likiditeyi nasıl 

artıracağına dair kararlar alacağı vurgulanmıştır. 

 

 

 

BELÇİKA 
 

 
 

 

Yakınsamanın Kralı Kim Olacak  

Geçen ayın Gelişmeler Bülteninde bahsedildiği üzere, BMI  pazarda Telenet‟in sahip 

olduğu başarıdan ve Belgacom ve Mobistar tarafından 2011 yılında başlatılan dörtlü-

oyun hizmetleri girişimlerinden dolayı Numericable‟ın dörtlü oyun hizmetlerini 

başlatmasını olumlu olarak değerlendirmektedir. Dörtlü-oyun hizmetlerinin dört işletmeci 

tarafından başlatılması, 2010 yılından itibaren rekabetin önemli ölçüde arttığını 

göstermiştir. Bu nedenle, mobil hizmetlerinin başlatılması başarısızlığının Numericable‟ı 

rekabette dezavantajlı yapmayacağı, dörtlü oyun girişiminin hem mobil uygulamada 

büyüme hem de ana kablo işini korumada savunma hareketi anlamına geldiği 

tartışılmaktadır. 
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İşletmecilerin yakınsanan hizmetlerinin yararları, abonelerin ARPU ve abone hareketleri 

gibi işletme göstergeleri üzerine olumlu etkisine ilaveten, ürün paketlerinin genişlemesini 

gösteren Telenet‟in 2011 mali yılı sonuçları ile açıklanmaktadır. Son üç yıldır giderek 

artan bir oranla 2011 yılının dördüncü çeyreğine kadar Telenet‟in abone tabanının 

%63,8‟i, ikili -ya da üçlü- oyun paketlerinde yer almış bulunmaktadır. Üçlü oyun 

paketlerinde yer alan müşteri artışından ve mobil abonelerin büyümesinden başka, 

dörtlü oyun paketlerinin de hızla büyüdüğü anlaşılmaktadır. 

 

ARPU Artışı Sağlayan Paket Hizmet Büyümesi 

Toplam Aboneler ve Aylık Karışık ARPU‟nun Yüzde Olarak İkili-ve-Üçlü-Oyun Paketleri

 

                                      Kaynak:Telenet  

 

Bu eğilim,  2011 yılının dördüncü çeyreğinde EUR44‟e ulaşan, bir yılda %10,1‟in 

üstünde Telenet‟in aylık karışık ARPU‟sunu yükseltmiştir. Ayrıca, 2011 mali yılı 

sonuçlarında müşteriler anahtarlamayı engelleyen çoklu hizmetlere bağlandığı için 

yakınsanan hizmetlerin abone hareket oranları üzerinde olumlu etkisi olduğu 

açıklanmaktadır. İşletme başarısındaki bu eğilimin orta vadede Numercable‟a yarar 

sağlayacağına inanılmakta ancak kısa-orta vadede rekabet avantajına sahip olması 

varsayımına rağmen, başarının kesin olmadığı ancak rekabetin güçleneceği ifade 

edilmektedir. 
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Numericable, VOO ve Telenet; fiber-optik ve kablo aracılığıyla çalıştırılan genişbant 

şebekelerinin hızı açısından rekabet avantajını paylaşmaktadır. BMI, önemli kablo 

işletmecilerinin çoğunun DSL sağlayıcıları ile doğrudan rekabette olduğu zaman, Avrupa 

genelinin yüksek hızda üstün başarı gösteren sağlayıcılara yönelmesini, avantaj olarak 

değerlendirmektedir. Bununla birlikte, Belgacom ve Mobistar çapraz satış hizmetleri için 

en büyük müşteri şebekesine sahip olup Mobistar, VOD ve webTV‟yi kapsayan yenilikçi 

bir TV servis dağıtım platformuna yatırım yapmış bulunmaktadır. Yine de BMI, kısa-orta 

vadede Numericable, VOO ve Telenet için yarar sağlayacak eğilim olan yüksek hızlı 

genişbantın önemli bir rekabet silahı olacağını beklemektedir.  

 

Bununla birlikte, uzun vadede bu avantaj; LTE üzerinden fiber ve kablosuz genişbantın 

pazara girmesiyle mobil abone tabanlarının daha iyi güçlenmesi sonucu Belgacom ve 

Mobistar‟dan çok daha güçlü rekabet yaratarak aşındırılmış olacaktır.  

 

Rekabetin artırılmasına rağmen, BMI genel olarak Telenet‟in, aşağıda belirtilen üç neden 

dolayı orta vadede yakınsamış hizmetlerde performans artışına yol açacak güçlü 

konumda olacağına inanmaktadır. Birincisi, genişbant hizmet kapsamasında kısa-vade 

rekabet avantajının olmasıdır. İkincisi Mobistar ve Belgacom‟un gelişmiş TV hizmetlerine 

yatırımlarına karşı mali korunma olan Belçika Futbol hakları yatırımlarıdır. Üçüncüsü, 

uzun vadede önde gelen mobil işletmecilerin olası LTE tehdidine karşı kablosuz 

genişbant mücadelede kullanılacak mobil spektrumda yatırımıdır. Bu nedenle, teknolojik 

değişiklik  başlangıç rekabet avantajını aşındırsa bile başarılı olacağına inanılmaktadır.   

  

 

İRLANDA 
 

 
 

 

 

Eircom Borç Krizi için görünürde Gerçek Çözüm Yok 

İrlanda‟nın yerleşik telekomünikasyon operatörü olan Eircom, Amerika Birleşik 

Devletlerinin 'Chapter 11‟ iflas koruma sürecine benzer Mahkeme korunması (bir şirketin 

hayatta kalmasına yardımcı olan İrlanda‟daki hukuki bir süreçtir)  altında 4.08 milyon 

avro borcunun yeniden yapılandırılmasını garanti eden izni almıştır. Şirketin  kredi 
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alacağı firmaların onaylamasından sonra borcun yeniden yapılandırma planını 

hazırlaması için 100 gün süresi vardır. 

 

Hükümet ve iş çevresi, ülke çapında tüketiciler için sabit-hat son-mil erişim ağına sahip 

olan  Eircom‟un batmasına izin vermeyecektir. Ancak, BMI çözüm anlaşması ne olursa 

olsun, kısa ve orta vadeli kurtarma miktarından daha fazlasının gerekeceği konusunda 

uyarmaktadır. 

 

Aralık 2011'de, yatırımcı Singapore Technologies Telemedia (STT)‟yi temsil eden kurul 

üyeleri, etkili şirket çalışanlarına  günlük kontrol sonuçlarını bırakarak  şirketten 

çekilmişlerdir. Bunun sonucu olarak,  Şirket 2012 yılı Ocak ayında kendi kendini satışa 

çıkarmıştır. Fakat, Şirketin borcunun büyüklüğü ve borcun geri ödeme yükümlülüklerinin 

karmaşık yapısından dolayı hiçbir teklifin  verilmediğini öğrenmek BMI için sürpriz 

olmamış ve  kaçınılmaz sonraki adım  Mahkeme Korunması olmuştur.  

 

Financial Times‟ın raporuna  göre Eircom, şimdi yaklaşık 1.7 milyon avro  olan borcunu 

silmesi için Dublin Yüksek Mahkemesine başvuracak ve Blackstone Group, Deutsche 

Bank, STT ve ESOT‟da dahil olmak üzere 200 alacaklının  şirketin sahibi olması için izin 

isteyecektir. 

 

Üst düzey yöneticilerin kendilerinin 2.7 milyon avro olan borçlarının % 15‟inin silmesini 

kabul etmesi gerekmektedir. Financial Times‟ın bu iddiasına göre, bu durum % 18‟lik 

payı ile en büyük  hissedar olan Blackstone‟a yarayacaktır. Küçük alacaklılar ise bu 

anlaşmayı kabul etmemektedir. Bu kapsamda bazı üst düzey yöneticilerin, küçük 

alacaklıların lehine olacak gibi bu anlaşmayı kabul etmeye istekli oldukları 

beklenmemektedir.  Ancak, birkaç diğer seçenek ile bir kurtarma anlaşması için bu 

küçük alacaklıların da  çok az bir seçim şansı olabilecektir. 

 

BM‟nin öncelikli tavsiyesi işletmelerin yeniden kamulaştırılmasını  tasarlamaktır. Devletin 

kendi borç yükünü azaltmak için bazı devlet varlıklarını satmayı kabul etmesinden beri 

bu daha az muhtemel görünmektedir. Alacaklıların 100 günlük süre içinde 

anlaşamamaları durumunda, hükümet o zaman aracı olmaktadır. 
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Devlet, ekonomik iyileşme ve gelişme için ulusal genişbant ağı yatırımlarının çok önemli 

olduğuna  inandığı gibi, Eircom‟un finansal istikrarını görmek isteyecektir. 

 

Eircom şehirler ve nüfus merkezleri dışındaki bölgelerde uygun fiyatlı, yüksek hızlı geniş 

bant getirmeyi amaçlayan kitlesel bir fiber dağıtım programı taahhüt etmiştir. Fakat,  

hizmetler ve çözümlerin geliştirilmesinde bu potansiyel ağın tam olarak kullanabilmesi 

için yatırım yapılması gerekmektedir. 

 

Mobil ve kablolu TV operatörleri,  ağları ve hizmetleri az nüfuslu bölgelere itmek için 3 

İrlanda tarafından desteklenen kırsal genişbant projesi dışında bir anlaşma yapmışlardır.  

  

Financial Times'a göre, Eircom CEO'su Paul Donovan, yeni nesil ürünler geliştirilmesi ve 

hayata geçirilmesi için önümüzdeki beş yıl içinde 1.3 milyon avro yatırım ihtiyacı 

olduğunu söylemiştir.   

 

Eircom‟un akıbeti belirsizliğini koruyor olsa da, İrlanda genişbant pazarı için tahminler, 

büyümenin  mobil  ağırlıklı olacağı şeklindedir. 

 

Geniş bant abone sayısı 2011 yılında 1.680 milyondan  2016 yılı sonuna kadar 2.043 

milyona  yükselecektir. Bu dönemde, penetrasyon oranları ile birlikte bu rakamların % 

37,1 den % 42,7 yükseleceği  tahmin edilmektedir. 

 

 

İSVEÇ 
 

 
 

 

İsveç’te Hane Halkı ve İş Dünyasının Yarısı Hızlı Genişbanta Sahip Olabilmektedir 

İsveç‟te hane halkı ve iş dünyasının yaklaşık yarısı teorik olarak en az 100 Mbps hızda 

genişbanta erişebilmektedir. Artışın tümü için fiber gerekçe gösterilmektedir. Bu durum, 

İsveç Posta ve Telekom Kurumu (PTS) tarafından 2011 yılında yapılan Genişbant 

Anketinde gösterilmektedir. 
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PTS‟nin Genişbant Anketi, İsveç‟te hane halkı ve iş dünyasının %49‟unun en az 100 

Mbps teorik hız ile genişbanta erişmiş bulunduğunu göstermektedir. Bu 2010 yılı ile 

karşılaştırıldığında yaklaşık beş puanlık bir artışı yansıtmaktadır. Bu artış, erişim 

şebekelerinde fiberin yaygınlaştırılmasından kaynaklanmaktadır. 

 

PTS Genel Müdürü "Göran Marby tarafından, fibere yüksek düzeyde ilginin hem tüm 

işletmecilerde hem de  tüm köy ve İsveç çevresinde yatırım yapan yerel kuruluşlarda 

görülebildiği; giderek daha büyük oranda artan tüketicilerin en hızlı aboneliği satın 

almayı tercih ettiği ve bunun hızlı geniş bant erişiminde olumlu gelişmelere yol açmayı 

kolaylaştırdığı ifade edilmektedir. 

 

Tam 500,000 hane halkı, 2011 yılının Ekim ayında en hızlı aboneliğe sahip olmuş olup, 

bu artış yaklaşık olarak 140,000 aboneye karşılık gelmektedir.  

 

Genişbant Anketi ayrıca, büyük bir çoğunlukla daha büyük kentsel alanlarda yaşayan ve 

çalışanların LTE (4G olarak anılacaktır) ile geniş bant erişiminde 2011 yılında hızlı bir 

artışı yakalamış olduğunu göstermektedir. Yüzde miktarı, onun biraz üzerinde olan 2010 

yılının değeri ile karşılaştırıldığında, yaklaşık olarak hane halkının %48‟i 2011 yılında 

LTE kapsamasına sahip bulunmaktadır. Gelecekte 800 MHz bandında LTE hizmeti 

sunacak işletmeciler ile kentsel alanlar dışındaki bölgelerde ve küçük ilçelerde LTE 

erişiminde artış beklenmektedir.   

 

İsveç‟in içinde veya yakınında ikamet eden İsveç hane halkı ve iş dünyasının fiber 

şebekeye sahiplik oranı, 2010 yılının Ekim ayından 2011 yılının Ekim ayına kadar yüzde 

54‟ten yüzde 60‟a yükselmiş bulunmaktadır. 
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AVUSTURYA 
 

 
 

 

TKK 800/900/1800 MHz Bantları İçin Frekans Tahsis Prosedürünü Erteledi 

19 Eylül 2011 günü, Telekom-Kontrol-Kommission (TKK) tarafından 800, 900 ve 1800 

MHz frekans bantlarının müşterek tahsisi için bir ön program benimsenmiştir. İlk plana 

göre, ihale dokümantasyonu Nisan 2012'de yayımlanacaktır ve Eylül 2012'de ihaleye 

çıkılacaktır. TKK‟nın başlangıçta planlandığı gibi tüm hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır 

ve bu nedenle tahsis prosedürü herhangi bir zamanda gerçekleştirebilecektir. 

 

Ancak TKK, 23 Nisan 2012 tarihli oturumunda, şebeke operatörü Orange‟ın planlanan 

devralması nedeniyle, ihaleye daveti erteleme kararı almıştır. TKK bu kararı vermeden 

önce, orijinal programa bağlı kalmanın yanı sıra, erteleme nedeniyle LTE‟nin gecikmiş 

ülke tanıtımının neden olacağı sonucun rekabet üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri ve 

tahsis prosedürü risklerini dikkatlice tartmıştır.   

 

Avusturya'nın dört aktif mobil operatöründen üçünü doğrudan içeren H3G‟nin Orange ve 

A1‟in YESSS mobil şebekelerini planlı devir alması gibi, şimdi ihaleye frekansları 

koyarak muhtemelen her devralmaya dahil olan şirketlerden en az birinin diskalifiye 

edilmesine yol açacaktır. Bu prosedürün önemli bir prensibini ihlal edecektir  yani 

rekabet açısından bağımsız operatörlere frekans tahsis ederek, sürdürülebilir rekabetin 

sağlanması gerekmektedir. TKK birleşmeleri onaylayacak olup olmadığına şimdi karar 

veremeyecektir. 

 

Frekans Tahsislerinde Anahtar Hedef: Rekabetin Korunması 

Mobil iletişim pazarlarında pazara giriş yüksek veya hatta aşılamaz engeller 

içermektedir. Genel olarak, Operatörler, frekansları tahsis edilmişse sadece pazara 

girebilmektedir. Böyle bir pazarda, dört operatörden üç operatöre düşmek, rekabet 

üzerinde olumsuz etki yaratabilecektir. Bu gelişmeler ışığında, potansiyel bir mobil 

operatörün tahsis prosedüründen erken diskalifiye olması sürdürülebilir rekabetin 

sağlanması amacına aykırıdır. Ayrıca, TKK gözden geçirme ihtimalini muhafaza etmek 

isteyecektir. Bu birleşmelerin onaylanması ihale prosedürü ve frekans kullanımı 
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bakımından uyarlamalar gerektirebilecektir. Sonuç olarak, TKK orijinal programdan 

sapma kararına varmıştır. 

 

TKK, özellikle kırsal kesimde, LTE'nin tanıtımında gecikmelere yol açacak, tahsis 

prosedürünün ertelenmesi bilincindedir. Aynı zamanda otorite, potansiyel bir azalma 

sonucu çıkacak rekabet dezavantajlarının frekans tahsis prosedüründe küçük bir 

gecikmeden doğan ekonomik dezavantajlardan daha az ciddi olacağı görüşündedir. 

 

TKK,  Şirket Birleşmeleri Nedeniyle Uzun Bir Gecikme Olması Durumunda Tüm 

Seçenekleri Açık Tutuyor 

TKK Orange‟ın planlı edinimi için onay işlemlerinin ne kadar süreceğini şimdilik tahmin 

edememektedir. Fazlasıyla uzun prosedürler tahsis prosedüründe aşırı gecikmelere ve 

böylece TKK'nın değerlendirmesinde de bir değişikliğe yol açabilmektedir. Gerçek 

gecikme süresi, diğer faktörler arasında, ilgili operatörlerin kararları ile ayrıca 

belirlenecektir. Birleşme işlemlerinin süresine ilişkin mevcut belirsizlik nedeniyle, TKK şu 

anda herhangi bir zamanda tahsis işlemleri başlatma hakkını saklı tutmaktadır. 

 

 

 

PORTEKİZ 
 

 
 

 

Veri Hala Kurtarıcı Olabilir mi veya Balonu Patladı mı? 

Birçok Avrupa pazarı gibi, Portekiz‟de de mobil sonlandırma ücretlerini kesmek için 

düzenleyici tedbirler alınması, operatörlerin gelirleri üzerinde aşağı yönde baskı 

oluşturmaktadır. Bu baskıya yüksek işsizlik oranı ve durgun gelirler ile makroekonomik 

ortam da ilave edilmelidir. Operatörlerin finansal performansı için veri ve katma değerli 

hizmet gelirleri bu ortamda giderek daha önemli hale gelmiştir. Ancak 2011 yılında 

Portekiz'de, kablosuz genişbant pazarında yavaşlama belirtileri vardır. Bu arada 

büyümeyi arttıracak LTE‟nin üç operatör tarafından başlatılması 2012 Mart ayı içinde 

beklenilmektedir ve operatörler için temel mobil ses gelirleri ile tüketici kablosuz veri 

hizmetlerini desteklemek üzere özellikle makineden makineye (M2M) iletişim gibi birçok 

ilave fırsat olacağı düşünülmektedir. 
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Mobil Veri Hizmet Geliri % Olarak 

Q407-Q411  

 
Kaynak: Portugal Telecom, Sonaecom 

 
TMN ve Optimus‟un her ikisi de mobil veri servislerinden oluşturulan hizmet gelirlerinin 

bir bölümü için veri bildirmiştir. 2008 yılından bu yana her iki operatör de cep telefonları, 

özellikle akıllı telefonlar ve özel mobil genişbant abonelikler kullanarak 3G servislerinin 

arkasındaki yaygınlaşmanın artması ile gelir olarak güçlü bir büyüme bildirmiştir. 

Optimus, veri servislerinden gelir oluşturma açısından 2011 yılı 4 üncü çeyreğinde 

TMN‟nin %27,2‟lik gelirine karşılık %32,8‟lik hizmet geliri ile hafif öne çıkmıştır. Veri 

gelirleri operatörler için giderek daha önemli hale gelirken, 2012 için planlanan mobil 

sonlandırma ücretlerini kesmek ile daha da önemli hale gelecektir. Bu arada pazardaki 

büyümenin yavaşlamasını gösteren birçok eğilim gözlemlenmektedir. 

 

Üçlü paket Portekiz Telecom'un ülkedeki evlerin % 55‟ine ulaşmış genişleyen fiber ağı 

üzerinden verilmektedir. Operatör yüksek hızda bağlantı sunmanın yanı sıra, kendi IPTV 

servisi Meo‟yu pazarlıyor gibi görünmektedir. Portekiz Telekom Pay-TV servisinin kablo 

TV ve uydu platform TV (DTH) gibi iyi bilinen alternatifleri ile rekabet göz önüne 

alındığında etkileyici bir başarı olduğuna inanılan 1 milyon aboneye ulaştığını Kasım 

2011‟de açıklamıştır. Bununla birlikte, 400 Mbps bağlantı içeren Premium paketinin bir 

aylık maliyeti ülkedeki, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla AB/IMF kurtarma 

programlarının zor şartları altında mücadele eden tüketiciler üzerinde ağır bir yük teşkil 

eden 179,99 avro‟dur. 
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Bir yavaşlamanın ilk işareti operatör gelirleri karışımıdır. Optimus 2011 yılı veri gelirleri 

payında 2010 yılında 3,2 pps göre sadece 0,4 pps artış görmüştür. Bu arada, TMN 2011 

data gelirleri üzerinde belirgin bir artış görmüştür fakat sadece 2011 yılı 4 üncü 

çeyreğinde 1,7 pps azalış olmuştur. Mali göstergelere ilave olarak, düzenleyici otorite 

Anacom‟un verilerine göre bir telefon ve özel mobil genişbant abonelikler vasıtasıyla 

erişilen 3G servislerinin her ikisi için de 3G abone sayısı büyümesinde bir yavaşlama 

görülmektedir. Düzenleyici raporlarında; yıllık % 1,8‟lik büyümeye karşılık gelen, 2010 

yılında 4.078 milyondan fazla, 2011 yılında 4.153 milyon 3G abonesi ile 2010 yılındaki 

büyümede belirgin bir yavaşlama görülmektedir. 

 

Operatörler için daha endişe verici özel mobil genişbant aboneliklerde önce yavaşlama 

sonra da düşüş olmasıdır.  Anacom 2011 yılında 2011 yılının her bir  çeyreğinde net 

abone kaybı ile 2010 yılının 4 üncü çeyreğinde 1.279 milyondan aşağı bir rakam olan 

1.134 milyon özel mobil genişbant abone (örneğin veri kartları ve USB modemler 

kullanılarak) olduğunu raporlamıştır. Anacom verileri her üç operatörün yavaşlamadan 

etkileneceğini hatta TMN‟nin en kötü etkilenen operatör olduğunu göstermektedir. 

Düzenleyici verilerine göre TMN, pazarın 2011 yılının 4 üncü çeyreğinde, 2010 yılının 4 

üncü çeyreğine göre % 46,3‟ten aşağı % 41,8‟ini oluşturmaktadır. Bu pazar payı kaybı, 

potansiyel olarak indirimli cazip tanıtıcı tekliflerden sonra hareketsizlik nedeniyle, abone 

kaybı ile ilişkili olabilmektedir. Bu arada Optimus 2011 yılının 4 üncü çeyreğinde pazarın, 

2010 yılının 4 üncü çeyreğine göre % 28,2‟den fazla, % 29,3‟ünü tutmaktadır. 

Vodafone'un 2010 yılının 4 üncü çeyreğine göre % 22,1‟den fazla % 25,3 pazar payı 

vardır. Son olarak 2011 yılının 4 üncü çeyreğinde % 3,7 pazar payı ile mobil geniş bant 

hizmetleri de sunan kablo operatörü Grupo Zon vardır. 
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3G Büyümesinin Sınırına mı Gelindi? 

3G, Aktif 3G ve Özel Mobil Genişband Aboneleri (.000), 2010-2011 

 

 
Source: Anacom 

 
2011 yılında özel mobil genişbant durumunda yavaşlama ve düşüş olmasında, 

makroekonomik ortamın önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır. Tüketiciler, mobil cep 

telefonunun aksine önemli bir servis olarak geleneksel özel mobil genişbantı daha çok 

düşünmemekte ve özellikle İspanya‟daki gibi benzer makroekonomik sorunlar altındaki 

piyasaların durgunluğu veya düşüşü gözlenmektedir. Bu arada yüksek işsizlilik mevcut 

mobil kullanıcılar üzerinde, telefonları daha pahalı akıllı telefonlar ile değiştirmede 

engelleyici bir faktör olarak davranmaktadır. 

 

Bununla birlikte, performansı etkileyen bir başka faktör 3G servislerinin kapasitesidir. 

Özel kablosuz genişbant servislerindeki büyüme görünümü teknoloji tarafından 

belirlenen bir tavan ile sınırlıdır. Örneğin, bazı sabit genişbant servis kullanıcılar bağlantı 

hızları yetersiz kalan mobil alternatiflere geçmek için isteksiz olacaklardır. Bu bakış açısı 

ile, her üç Portekiz operatörü tarafından 2012 yılı Mart ayında LTE hizmetlerinin 

başlatılmasının ardından artık kablosuz veri hizmetinin halkın daha geniş bir kesimine de 

pazarlanabilmesi ile pazarın bir destek alması beklenilmektedir.  
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Portekiz Telekom 2012 yılı Mart ayında LTE mobil genişbant servisine başlanılacağını 

duyurmuştur. Portekiz Telekom‟un teklifi 50 veya 100 Mbps indirme kapasiteli aylık 

49.99 Euro‟dan başlayan fiyatlarla USB modemleri de içermektedir. Portekiz Telekom 

Nisan 2012'de kendi ağında % 80 nüfus kapsamasına ulaşılmasının beklenildiğini ifade 

etmiştir. Portekiz Telekom iddialı bir yapılanma programı ile 3G altyapısını iyileştirmek 

ve 4G ağını geliştirmek için 2012 yılı Şubat ayında Avrupa Yatırım Bankası'ndan 120 

milyon Euro‟luk bir kredi için başvurmuştur. 

 
Portekiz Özel Mobil Genişbant Pazar Payları (%) Q411 

 
Source: Anacom 

 
Vodafone Portekiz de 2012 yılı Mart ayında LTE servisini öncelikle Lizbon, Porto, 

Funchal ve Ponta Delga‟da başlatmıştır. Portekiz Telekom‟un hızlı yapılanmasının 

aksine Vodafone ülkenin geri kalanını kapsamanın aşamalı olarak genişleyeceğini 

belirtmiştir. Vodafone ayrıca Portekiz Telekom‟un fiyatları ile uyumlu 49.99 avro ve 59.99 

avro karşılığında 50 Mbps ve 100 Mbps indirme hızlarını sunacaktır. Bu arada 

Optimus‟da 4G servisini, 50 Mbps indirme için 49.99 avro ve 100 Mbps indirme için 

59.90 avro ile eşleşen fiyatlarda Mart 2012‟de başlatmıştır. Optimus müşterilerine aylık 

7.5 avro karşılığında ek bir aygıt ekleme fırsatı da sunmaktadır. Optimus CEO‟su Miguel 

Almeida‟nın 2012 yılı Mart ayındaki yorumlarına göre, 4G mobil servisinin Lizbon, Porto 

ve bölge başkentlerindeki ilk yapılanmadan sonra 2012 yılı sonuna kadar % 80 nüfus 

kapsamasına ulaşılması planlanmaktadır. 
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LTE aboneleri için, her iki şebeke kapsama ve kapasiteye yatırım ile fiyat rekabeti 

yoluyla, üç operatör arasında alımı hızlandırmaya yardımcı olmak için rekabet 

beklenilmektedir. Ayrıca operatörlerin daha yüksek kapasiteli ağlar yoluyla artan VAS 

gelirlerinden yararlanması beklenilmektedir. Bu, 2012 yılında mobil operatörler için  

mobil sonlandırma ücretlerini kesmek ve geleneksel pazarlardaki performans üzerinde 

baskı uygulayan makroekonomik sorunlar gibi önemli bir destek olabilecektir. 

 

 

 

 

 


