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Günlük yaşantımızda giderek daha 
fazla yer alan bilgi ve iletişim teknolojile-
ri sektöründe her geçen gün bir yenilikle 
daha tanışıyoruz. Bugün kutuplarda yaşa-
yan akıllı telefon sahibi bir abone, 15 yıl 
önce sadece ABD başkanının ulaşabilece-
ği bilgilere cebindeki telefonla internete 
bağlanarak ulaşır hale geldi. Kısa bir süre 
önce konuşmaya başladığımız Makine-
den Makineye İletişim (M2M) denilen 
kavrama tam alışmışken şu anda M2M 
to Human denilen çok yeni ve karmaşık 
bir sürecin içine girdik. Yine birkaç yıl 
öncesine kadar bulut bilişim, büyük bilgi, 
nesnelerin interneti, cihazların sezgisel 
hareket etmelerine olanak tanıyan tekno-
lojilerin adını duymamıştık. Bu sektörde 
farklı sistemlerin kullanım süreçleri o ka-
dar hızlı gelişiyor ki 50 milyon kullanıcıya 
farklı sistemlerde ulaşma süresi giderek 
kısalıyor. Telefonda bu süre 79 yıl olmuş, 
radyoda 38, televizyonda 13, internette 4 
yıl. Facebook’ta ise 100 milyon kullanıcıya 
9 ayda ulaşılmış. Android cihazlardaki uy-

gulamalarda 50 milyon kullanıcıya birkaç 
haftada ulaşır hale geldi.

İletişim teknolojilerindeki gelişmele-
rin sonucu olarak bir anlamda ülkeler ara-
sındaki sınır ve mesafeler ortadan kalktığı 
için bu alanda uluslararası ilişkiler daha 
fazla önem kazandı. Kurum olarak Mayıs 
ayında “Uluslararası Siber Kalkan Tatbi-
katı 2014” ve “9. Uluslararası Elektronik 
Haberleşme Konferansı” olmak üzere iki 
büyük uluslararası organizasyona ev sa-
hipliği yaptık. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığımızın siber güvenlik politikaları 
doğrultusunda, Uluslararası Telekomü-
nikasyon Birliği (ITU) ve ITU-IMPACT 
ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz tat-
bikata çok sayıda ülkenin siber olaylara 
müdahale ekipleri katıldı. Siber güvenlik 
alanında uluslararası farkındalığın sağlan-
ması amacıyla gerçekleştirdiğimiz tatbikat 
ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşı-
mına da zemin teşkil etti. 

Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği-

miz Uluslararası Elektronik Haberleşme 
Düzenleyiciler Konferansı’nın temasını 
“Yeni teknolojiler ve Yenilikçiliğin Düzen-
lemelere Etkisi” olarak belirledik. Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız 
Sayın Lütfi Elvan’ın açılış konuşmasıyla 
başlayan Konferansa 20’yi aşkın ülkeden 
bakan ve düzenleyici kurum başkanları-
nın da aralarında olduğu çok sayıda tem-
silci katıldı. Konferans, yeni teknolojiler 
ve yenilikçiliğin elektronik haberleşme 
sektöründeki düzenlemelere etkisinin ge-
rek bakanlıklar ve düzenleyiciler, gerekse 
işletmeciler ve STK’lar perspektifinden ele 
alınmasına imkân sağladı. 

Bültenimizin bu sayısında sözünü et-
tiğim uluslararası etkinliklerin yanı sıra 
geçtiğimiz üç ay içinde Kurumumuz ta-
rafından gerçekleştirilen diğer faaliyetler 
hakkındaki bilgilere de ulaşabilirsiniz. 

Mübarek ramazan ayının ve bayramı-
nızın hayırlara vesile olmasını dilerim. 

Dr. Tayfun ACARER
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

Merhaba,  

ULUSLARARASI SİBER KALKAN TATBİKATI 15.05.2014 İSTANBUL
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“ULUSLARARASI SİBER KALKAN 
TATBİKATI 2014” 20 ÜLKENİN 
KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının siber güvenlik politikaları 
doğrultusunda, Uluslararası Telekomü-
nikasyon Birliği (ITU), Bilgi Tekno-
lojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile 
ITU-IMPACT işbirliğiyle düzenlenen 
“Uluslararası Siber Kalkan Tatbikatı 
2014”, 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde İs-
tanbul’da gerçekleştirildi.

Siber güvenlik konusunda farkında-
lığın arttırılması, siber saldırılara karşı 
koyma yeteneklerinin geliştirilmesi ve 
uluslararası koordinasyonun sağlanma-
sı amacıyla düzenlenen tatbikata ülkele-
rin ulusal siber olaylara müdahale ekip-
leri katıldı.

Tatbikatın açılış programında, BTK 
Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Haberleşme Genel Müdürü Atilla Çe-
lik ve ITU Telekomünikasyon Geliştir-
me Bürosu (BDT) Temsilcisi Rosheen 
Awotar-Mauree birer açılış konuşması 
yaptılar.

ACARER: SIBER GÜVENLIK 
ÜLKE GÜVENLIĞIDIR

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, gü-
nümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerini 
kullanan kişi sayısı, kullanım süresi ve 
yaygınlığının hızla arttığını belirterek 
bu gelişmelerin sonucu olarak siber 
güvenliğin ülke güvenliği olarak görül-
meye başlandığını ve daha fazla önem 
kazandığını vurguladı. Türkiye’de siber 
güvenlik konusunda bugüne kadar bir-
çok çalışma ve tatbikat yapıldığını hatır-
latan Acarer, bu çalışmalar ve tatbikatlar 

ile ülkemizde en üst düzeyde farkındalı-
ğın arttırılmasına çalışıldığını ifade etti.

BTK Başkanı Acarer, siber güvenlik 
konusunda ulusal ve uluslararası işbir-
liğinin önemini vurgulayarak şöyle ko-
nuştu: “Unutulmaması gereken husus; 
siber saldırılar ucuz ve kolaydır, ancak 
siber savunma pahalı ve zordur. Ve yine 
unutmayalım ki;  bir ülkedeki siber gü-
venlik yapısı, kullanıcılar, kurumlar, iş-
letmeciler, üreticilerden oluşan bir zin-
cir gibidir.  Bu zincirin dayanıklılığı ise, 
en zayıf halkasının gücü kadardır.”

ÇELIK: SIBER GÜVENLIK KO-
NUSUNDA FARKINDALIK OLUŞ-
TURMAYI AMAÇLIYORUZ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü 
Atilla Çelik de konuşmasında, İnterne-
tin günlük yaşantımızı kolaylaştırmanın 
yanı sıra bir takım sorunları beraberin-
de getirdiğinin altını çizdi. Dünyada 
yeni oluşan siber güvenlik algısına pa-
ralel olarak ülkemizde de siber güvenlik 
ile ilgili çalışmaların başlatıldığını ve il-
gili mevzuat hazırlanarak siber güvenlik 
organizasyon yapısı oluşturulduğunu 
ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Bugüne kadar ülkemizde Bakanlı-
ğımız koordinasyonunda iki ulusal siber 
güvenlik tatbikatı gerçekleştirilmiştir. 
Ülkemizin ilk uluslararası siber kalkan 
tatbikatını gerçekleştirmek üzere bura-
dayız. Bakanlığımız koordinasyonunda 
BTK, ITU ve ITU-IMPACT ile işbirliği 
içinde organize edilen bu tatbikata ül-
kelerin siber olaylara müdahale ekipleri 

(CERT) katılmaktadır. Bu tatbikatı ger-
çekleştirmekteki amacımız, uluslararası 
işbirliğini geliştirmek, siber güvenlik 
alanındaki kapasiteyi arttırmak, siber 
saldırılara karşı tepki kabiliyetlerini ge-
liştirmek, kurum içi, kurumlar arası ve 
uluslararası koordinasyonu geliştirmek 
ve bu konudaki farkındalık seviyesini 
arttırmaktır.”

AWOTAR-MAUREE: FINANS, 
SAĞLIK, ENERJI VE ULAŞIM GIBI 
KILIT SEKTÖRLER INTERNETIN 
SÜREKLI KULLANILABILIRLIĞI-
NE BAĞLI

ITU Telekomünikasyon Geliştirme 
Bürosu (BDT) Temsilcisi Rosheen Awo-
tar-Mauree kurulan atak simülasyonları 
ile ülke CERT’lerinin yeteneklerini test 
etmenin yanı sıra siber olaylar karşısın-
da operasyonel prosedürlerin gelişti-
rilmesi, süreçlerin iyileştirilmesi ve ge-
lecek planlarının gözden geçirilmesini 
amaçladıklarını ifade etti. Bilgi ve ileti-
şim teknolojisinin günümüz dünyasın-
da hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 
haline geldiğini ve günlük yaşantımızda 
dijital altyapıya son derece bağlı oldu-
ğumuzu belirtti. Ayrıca konuşmasında 
Finans, sağlık, enerji ve ulaşım gibi kilit 
sektörlerin internetin sürekli kullanıla-
bilirliğine ve bilgi altyapısının düzgün 
işleyişine bağlı olduğunu söyledi. 

PANEL VE ÇALIŞTAYLAR
Tatbikat programının ilk gününde,  

gündemdeki siber güvenlik sorunlarına 
ilişkin panel ve çalıştaylar gerçekleştiril-
di.

Kapak dosyası
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ITU-IMPACT Uluslararası İşbirliği 
ve Politika Direktörü Philip Victor, Böl-
gesel ve Uluslararası İşbirliğinin Geliş-
tirilmesi başlıklı bir konuşma yaparak 
siber güvenliğin sağlanması ve siber sal-
dırılarla mücadelede bölgesel ve ulusla-
rarası işbirliğinin önemini vurguladı.

Yunanistan Telekomünikasyon ve 
Posta Komisyonu Başkanı Konstanti-
nos Louropoulos, Avrupa Birliği (AB) 
ve Yunanistan’ın Siber Güvenlik Tecrü-
beleri konulu bir konuşma yaparak bu 

konuda AB ve Yunanistan’da yapılan ça-
lışmalar hakkında bilgi verdi.

ITU-T Siber Güvenlik Çalışma Gru-
bu Raportörü Dr. Youki Kadobayashi, 
ITU-T Siber Güvenlik Standartlarına 
Uygun Kapasite Yapılandırılması konu-
lu sunumunda ITU-T Siber Güvenlik 
Standartları hakkında açıklamalarda 
bulundu. ITU-T siber güvenlik stan-
dartları çok hızlı değişen ve çeşitlenen 
siber olaylarla ile başa çıkmak için kritik 
bilgiler sağladığını belirtti. Kadobayas-

hi, ITU-T numaralandırma sisteminden 
bahsettikten sonra numaralandırılmış 
standartların işletmeler, devlet kurum-
ları ve toplumlar arasında iletişimde et-
kili bir araç olduğunu vurguladı.

Ayrıca etkinliğin ilk gününde siber 
güvenlikte uluslararası farkındalığın 
arttırılması amacıyla Çocukların İnter-
netin Zararlı Etkilerinden Korunması, 
Mobil Güvenlik ile Adli Bilişim ve  Si-
ber Soruşturma  konularında çalıştaylar 
gerçekleştirildi.

Kapak dosyası

TATBIKAT PROGRAMI
Programın ikinci gününde İtalya 

Başbakanının siber güvenlik danışma-
nı Andrea Rigoni bir açılış konuşması 
yaptı.

Açılış konuşmasından sonra çeşitli 
ülkelerin ulusal siber olaylara müdaha-
le ekiplerinin (CERT) yer aldığı gruplar 
oluşturularak siber güvenlik tatbikatı 
gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında, 
siber olaylara müdahale ekipleri tara-
fından yazılı mesajlarla iletilen siber 

senaryolara cevaplar verilmesi şeklinde 
uygulamalar gerçekleştirilerek ekiplerin 
siber saldırılara cevap verme yetenekleri 
test edildi. Senaryoların konusu sisteme 
yetkisiz erişim sonucunda sistemin de-
ğiştirilmesinin ve Mobil cihazda Ando-
rid Sistemin incelenmesi konularından 
oluşmaktadır. Siber tatbikat iki farklı se-
naryodan oluşuyordu ve her bir senaryo 
için 120 dakika süre verildi. 

Etkinliğin kapanışında ITU adına 
ITU-IMPACT temsilcisi Philip Victor 

etkinliğe ilişkin düşüncelerini ifade etti 
ve Ülkemizin böyle bir etkinliğe ev sa-
hipliği yapmasından duydukları mem-
nuniyeti dile getirdi. Kapanışta BTK 
adına konuşan Bilgi Teknolojileri Daire-
si Başkanı K. Sacid Sarıkaya, 20 ülkeden 
temsilcinin katıldığı ve ülkemizde ilk 
defa düzenlenen uluslararası bir etkinli-
ğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu 
olduklarını, bu tarz etkinlikleri yapma-
ya devam edeceklerini dile getirdi.



10 11www.btk.gov.tr www.btk.gov.tr

Bu yıl “Yeni Teknolojiler ve Yeni-
likçiliğin Düzenlemelere Etkisi” tema-
sı altında düzenlenen 9. Uluslararası 
Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler 
Konferansı, 29 - 30 Mayıs 2014 tarihle-
rinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Konferansın açılış oturumunda Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan, Azerbaycan Haberleşme ve 

Yüksek Teknolojiler Bakanı Prof. Ali 
Abbasov, Afganistan Haberleşme ve Bil-
gi Teknolojileri Bakanı Amirzai Sangin, 
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 
Dr. Ahmet Kaşif, Uluslararası Teleko-
münikasyon Birliği Telekomünikasyon 
Kalkınma Bürosu Direktörü Brahima 
Sanou ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Acarer birer 

konuşma yaptılar.
İki gün süren konferansın oturumla-

rında uluslararası kuruluşlar, kamu ku-
rumları, sivil toplum kuruluşları ve özel 
sektör temsilcilerinin yer aldığı yerli ve 
yabancı katılımcılar “Yeni Teknolojiler 
ve Yenilikçiliğin Düzenlemelere Etkisi” 
temasına ilişkin görüş ve değerlendir-
melerde bulundu. Konferansa, 20’den 

9. ULUSLARARASI ELEKTRONİK 
HABERLEŞME DÜZENLEYİCİLER 

KONFERANSI İSTANBUL’DA YAPILDI

fazla ülkeden yaklaşık 60 yabancı ko-
nukla birlikte 300’den fazla kişi katıldı.  

BAKAN ELVAN: TEKNOLOJI-
NIN EKONOMIK VE SOSYAL YA-
ŞAMA ETKISI ARTIYOR

Konferansın açılışında konuşan 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan, bilgi ve haberleşme 
teknolojilerinin ekonomik ve sosyal ya-
şam üzerindeki etkisinin artmaya başla-
dığını belirterek 1999 yılında dünyada 
100 milyon kadar kişisel bilgisayar var-
ken günümüzde bu rakamın 2 milyarı 
bulduğunu ifade etti. Yine, 1990 yılın-
da mobil telefon kullanıcı sayısının 10 
milyon olduğunu bugün ise 7 milyara 
ulaştığını dile getirdi. İnternet kullanıcı 
sayısının da aynı süre içinde 3 milyon-
dan 3 milyara çıktığını vurgulayan El-
van, “1990’ların başında her gigabaytlık 
verinin saklanabileceği ana hafıza 5 bin 
dolara mal olurken,  artık bu maliyet 1 

penny’nin altına düştü” diyerek yaşa-
nan değişimi çarpıcı rakamlarla ortaya 
koydu. Bugün geniş bant erişim başta 
olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojile-
ri yatırımlarının genel ekonomik gelire 
katkısının çok büyük ölçüde arttığına 
dikkati çeken Elvan, Avrupa Birliği’nin 
geniş bant konusuna özel önem verdiği-
ni ve bu alanda yeni düzenlemeler yap-
tığını söyledi.  Elvan, Türkiye’de de bu 
konuda düzenleme yapılarak, fiber alt-
yapıya yatırım yapacak işletmeleri koru-
yucu önlemler almayı ve sektörün önü-
nü açmayı hedeflediklerini belirterek, 
bugün Türkiye’de yaklaşık 35 milyon 
geniş bant erişim abonesi, 50 milyonun 
üzerinde internet kullanıcısı bulundu-
ğunu anlattı. Özellikle mobil geniş bant 
ile bu rakamların son yıllarda hızlı bir 
yükselişe geçtiğine dikkat çeken Elvan, 
niteliksel olarak da internet kullanımı-
nın önemine işaret etti. Ayrıca, internet 

içeriği ve internette bilgi güvenliğinin 
her geçen gün daha fazla önem kazan-
dığını belirtti. Konuşmasında siber gü-
venliğin önemine de vurgu yapan Elvan,  
sözlerini şöyle sürdürdü: “Siber güvenli-
ğe özellikle önem vermemiz gerektiğini, 
hatta bunun bir zorunluluk olduğunu 
düşünüyorum. Bakın 10 yıl önce dünya-
da siber saldırı sayısı sadece 50 bin iken, 
2013 yılında bu sayı 100 milyonu aştı. 
Verilen zararın maddi boyutunu hesap-
lamak ise gerçekten zor. Türkiye, bilişim 
sektöründe olduğu gibi,  siber güvenlik 
alanında da özellikle son 10 yılda ger-
çekten önemli gelişmeler kat etti. Bu 
güne kadar, beş kez siber güvenlik tat-
bikatı düzenledik. Sonuncusunu üç haf-
ta önce ITU, IMPACT gibi kuruluşlarla 
uluslararası düzeyde gerçekleştirdik. Bu 
konulardaki işbirliğini geliştirerek sür-
dürmemiz gerekiyor.”
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KONUK BAKANLAR ÜLKELE-
RINDEKI GELIŞMELERI AKTARDI

Konferansın açılış oturumunda, 
Azerbaycan Haberleşme ve Yüksek 
Teknolojiler Bakanı Prof. Ali Abbasov, 
Afganistan Haberleşme ve Bilgi Tekno-
lojileri Bakanı Amirzai Sangin, KKTC 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dr. 
Ahmet Kaşif de birer konuşma yaparak 
ülkelerinde bilgi ve haberleşme alanın-
da son yıllarda meydana gelen gelişme-
ler ile mevcut durum ve geleceğe yöne-
lik projeleri hakkında bilgi verdiler.

BRAHIMA SANOU: TÜRKIYE 
BU KONFERANSLA ULUSLARA-
RASI IŞBIRLIĞINE KATKI YAPI-
YOR

Konferansta Uluslararası Teleko-
münikasyon Birliği Telekomünikasyon 
Kalkınma Bürosu Direktörü Brahima 
Sanou da bir konuşma yaparak, tekno-
lojik gelişmelere hızla ayak uydurabil-
mek için ülkeler arasında işbirliğinin 
büyük önem taşıdığını vurguladı. Tür-
kiye tarafından düzenlenen Uluslararası 
Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler 

Konferansı’nın bu işbirliğinin sağlan-
ması açısından önemli bir yeri olduğu-
nu söyleyen Sanou, Birliğin bu Konfe-
ransa destek verdiğini ifade etti.

BTK BAŞKANI ACARER: YENI 
SISTEMLER KULLANICIYA DAHA 
HIZLI ULAŞIYOR

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, 
toplantıda yaptığı konuşmada bilişim 
sektöründe görülen hızlı gelişme ve 
yeniliklere karşılaştırmalı rakamlar ve 
örnekler vererek dikkat çekti. Bugün 
kutuplarda yaşayan akıllı telefon sahibi 

Kapak dosyası

bir abonenin 15 yıl önce ABD başkanı-
nın ulaşabileceği bilgiden daha fazlası-
na ulaşır hale geldiğini söyleyen Acarer, 
şöyle konuştu: “Makineden Makineye 
İletişim (M2M) denilen kavrama tam 
alışmışken şu anda M2M to Human de-
nilen çok yeni ve karmaşık bir sürecin 
içine girdik. Birkaç yıl öncesine kadar 
bulut bilişim, büyük bilgi, nesnelerin 
interneti, cihazların sezgisel hareket et-
melerine olanak tanıyan teknolojilerin 
adını duymamıştık. Bu sektörde farklı 

sistemlerin kullanım süreçleri o kadar 
hızlı gelişiyor ki 50 milyon kullanıcıya 
farklı sistemlerde ulaşma süresi gide-
rek kısalıyor. Telefonda bu 79 yıl olmuş, 
radyoda 38, televizyonda 13, internette 
4 yıl. Facebook’ta ise 100 milyon kulla-
nıcıya 9 ayda ulaşılmış. Android cihaz-
lardaki uygulamalarda 50 milyon kulla-
nıcıya birkaç haftada ulaşır hale geldi.”

Bilişim alanındaki en önemli ko-
nulardan birinin data hacmindeki 
artış olduğunu vurgulayan Acarer, 2020 

yılındaki data hacminin 2010 yılına 
göre 44 kat artacağının tahmin edildi-
ğini söyledi. Acarer, gerek sabit gerek 
mobil şebekede hızlı bir yük artışı ol-
duğuna işaret ederek  “Bu konuda her 
kesimin Bakanlığımızın göstermiş ol-
duğu çabaya destek vermeleri gerekti-
ğine inanıyorum. Bu konuda gerekli ya-
tırımları yapmazsak birkaç yıl sonra bu 
çok övündüğümüz şebekelerde tıkanma 
meydana gelecektir” diye konuştu. Aca-
rer üzerinde durulması gereken konu-

lardan birinin de bilişim sektöründe 
yetişmiş eleman ihtiyacı olduğunu vur-
gulayarak “Sektörün ihtiyaç duyduğu 
elemanı çok hızlı bir şekilde yetiştirme-
miz gerekiyor” dedi. 

İki gün süren Konferansın ilk gü-
nünde üç, ikinci gününde iki oturum 
düzenlendi.

DÜZENLEYICI OTURUMLARI
Açılış konuşmalarının ardından baş-

layan birinci Düzenleyiciler Oturumu, 
Sırbistan Elektronik Haberleşme Ajansı 
Genel Müdürü Milan Jankovic başkan-
lığında yapıldı. Oturumda, Portekiz 
Ulusal Haberleşme Kurumu Başkanı 
Fatima Barros, Arnavutluk Elektronik 
Haberleşme ve Posta Kurumu Başkanı 
Piro Xhixho, Bangladeş Telekomüni-
kasyon Düzenleyici Komisyonu Başkanı 
Sunil Kanti Bose yaptıkları sunumlarda 
ülkelerindeki düzenlemelere ilişkin bilgi 
verdiler.

Sudan Milli Telekomünikasyon Ku-
rumu Genel Müdür Danışmanı Izzeldin 
Kamil Amin başkanlığında yapılan ikin-
ci Düzenleyiciler Oturumunda, Fildişi 
Sahili Telekomünikasyon Kurumundan 
Direktör Guy-Michel Kouakou, Make-
donya Elektronik Haberleşme Ajansı 
Genel Müdürü Robert Ordanoski, Mol-
dova Ulusal Elektronik Haberleşme ve 
Bilgi Teknolojisi Düzenleyici Ajansı Ge-
nel Müdür Yardımcısı Corneliu Jaloba 
konuşma yaptılar.

SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI 
OTURUMU

Öğleden sonra yapılan Sivil Toplum 
Kuruluşları Oturumu, İnternet Geliştir-
me Kurulu Başkanı Serhat Özeren mo-
deratörlüğünde gerçekleştirildi. Otu-
ruma konuşmacı olarak MOBİLSİAD 
Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, TBD 
Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş, TÜ-
BİSAD Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, 
YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş, 
TÜTED Başkanı Dr. Dilek Bağdatlıoğlu 
katıldı.

Konferansın ikinci günü “Düzen-

leyiciler Oturumu III” ve “İşletmeciler 
Oturumu” olmak üzere iki oturum ger-
çekleştirildi.

Üçüncü Düzenleyiciler Oturumu, 
Bosna-Hersek Haberleşme Düzenleyici 
Ajansı Genel Müdürü Kemal Huseino-
vic başkanlığında yapıldı. Oturumda, 
Hırvatistan Posta ve Elektronik Haber-
leşme Ajansı Başkanı Drazen Lucic, Ro-
manya Ulusal Haberleşme İdare ve Dü-
zenleme Kurumu Danışmanı Iosif Popa, 
Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Haberleşme 
Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Zainul-
la Ismailov ülkelerindeki düzenlemelere 
ilişkin bilgi verdiler.

IŞLETMECILER OTURUMU
BTK Kurul Üyesi Galip Zerey’in 

başkanlığında yapılan Konferansın 
son oturumuna bilişim ve haberleşme 
sektöründe faaliyet gösteren önde ge-
len işletmecilerin üst düzey yöneticile-
ri katıldı. PTT Genel Müdürü Osman 
Tural, Turkcell Genel Müdürü Süreyya 
Ciliv, TTNET Genel Müdürü Abdullah 
Orkun Kaya, Vodafone Genel Müdü-
rü Gökhan Öğüt ve üyelerini temsilen 
TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak 
konuyu işletmeciler açısından ele alarak 
görüşlerini aktardılar.

BTK II. BAŞKANI ŞAHIN: KON-
FERANSA KATILAN ÜLKE SAYISI 
ARTIYOR

Konferansın son bölümünde değer-
lendirme ve kapanış konuşması BTK II. 
Başkanı Musa Şahin tarafından yapıldı. 
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Ulus-
lararası Elektronik Haberleşme Konfe-
ransı’nın “Yeni Teknolojiler ve Yenilik-
çiliğin Düzenlemelere Etkisi” temasıyla 
gerçekleştirildiğini kaydeden Şahin, dü-
zenlenen beş ana oturumda Konferan-
sa katılan değerli konuşmacıların bilgi, 
birikim ve tecrübelerini paylaştıklarını 
söyledi.

Şahin, konuşmasında, “Konferans, 
yeni teknolojiler ve yenilikçiliğin elekt-
ronik haberleşme sektöründeki düzen-
lemelere etkisinin gerek bakanlıklar ve 

düzenleyiciler, gerekse işletmeciler ve 
STK’lar perspektifinden ele alınmasına 
imkân sağladı. Konferansın, katılımcı-
lar için güncel hususlarda bilgi ve görüş 
alışverişinde bulunulmasına, ikili gö-
rüşmeler yapılmasına ve muhtemel iş-
birliği imkânlarına zemin teşkil ettiğini 
de memnuniyetle ifade etmek isterim” 
dedi.

Bu yılki Konferansa farklı coğrafya-
lardaki ülkelerden gerek bakanlık, gerek 
düzenleyici kurum, gerekse de işletmeci 
seviyesinde konuşmacı ve izleyici olarak 
çok sayıda yetkilinin iştirak ettiğini dile 
getiren Şahin,  Konferansa katılan ülke-
lerin sayısının her geçen yıl artış göster-
diğini belirterek bu sayının 20’yi aştığını 
bildirdi. BTK II. Başkanı Şahin, konuş-
macı ve katılımcılar ile organizasyonda 
görev alanlara teşekkür ederek konuş-
masını tamamladı.
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BTK, YÜKSEK FATURALARIN 
ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARIYLA

 TÜKETİCİ ÖDÜLÜ ALDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ta-
rafından düzenlenen 17. Geleneksel 
Tüketici Ödül Töreni, 10 Nisan 2014 
tarihinde Ankara Hilton Otel’de gerçek-
leştirildi. Törende, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) da, “Yüksek Fa-
turaların Önlenmesine Yönelik Düzen-
lemeleri” dolayısıyla hizmet dalında tü-
ketici ödülüne layık görüldü. Yedi dalda 
tüketici ödülü verilen törende BTK’nın 
ödülü Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı tarafından BTK Başkanı Dr. Tay-
fun Acarer’e takdim edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleştirilen 
törende, Bakan Yardımcısı Fatih Me-
tin, Müsteşar Ziya Altunyaldız, BTK 
Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürü Ramazan Ersoy, BTK Baş-
kan Yardımcıları Kuddusi Yazıcı ve Dr. 

Muhterem Çöl de hazır bulundu.
Törende konuşan Gümrük ve Tica-

ret Bakanı Yazıcı, tüketimin, toplumla-
rın yaşama biçimlerini, sosyo-kültürel 
değerlerini belirleyen önemli bir kav-
ram haline geldiğine dikkati çekti. Yazı-
cı, “Amacımız tüketicilerle ilgili mevcut 
ve muhtemel problemleri en aza indir-
mektir. Ödül alan kuruluşlar yüksek 
sorumluluğun takipçisi durumundadır.” 
diyerek bilinçli tüketimin önemine vur-
gu yaptı.  Bilinçli tüketim kavramından 
kaynakların doğru, adil ve sürdürülebi-
lir bir şekilde kullanılmasının anlaşıl-
ması gerektiğini ifade eden Yazıcı, şöyle 
konuştu: “Bugün tüm dünyada ticari 
sistem daha fazla tüketmek üzerine ku-
ruludur. Bu durum tüketimin iki farklı 
yönünü ortaya koymaktadır. Birincisi 
böyle bir ortamda, tüketicilerin bilinçli 
bir şekilde kendisine en uygun mal ve 

hizmet seçimini yaparak ihtiyaçlarını 
karşılaması, ikincisi ise gerek kendi top-
lumumuzda, gerekse dünyada sürdürü-
lebilir kalkınmayı ve refahı sağlayacak 
tüketim yapısını tesis etmektir. Her iki 
durum da bizi, bilinçli tüketim kavramı-
na götürmektedir.”  

Törende, tüketicilerin bilgi ve bilinç 
seviyesini tespit etmek amacıyla 12 ilde 
gerçekleştirilen Türkiye Tüketici Profili 
ve Bilinç Seviyesi araştırmasının sonuç-
ları Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim Zeytin 
tarafından açıklandı.  

Konuşmaların ardından ödül alan 
kişi ve kuruluşların ödül ve plaketleri 
takdim edildi.  

BTK’nın hizmet dalında ödül alma-
sını sağlayan “Yüksek Faturaların Ön-
lenmesine Yönelik Düzenlemeler” kap-
samında yer alan hizmetler şunlar:  

•	 Kullanım	 miktarı	 sınırlı	 hiz-
metlerde kullanım sınırı yüzde 80 ve 
yüzde 100’e ulaştığında bilgilendirme 
mesajı gönderilmesi,

•	 Toplam	fatura	bedeli	üzerinden	
üst sınır getirilebilmesi,

•	 Abonelere	yurt	dışı	tarife	bilgi-
sinin verilmesi,

•	 Üç	 aylık	 fatura	 bilgisinin	 sor-
gulanabilmesi imkânının sağlanması,

•	 Ayrıntılı	 faturanın	 elektronik	
ortamda ücretsiz gönderilmesi,

•	 Taahhütnamelere	 ilişkin	 tüke-
tici lehine düzenlemeler getirilmesi,

•	 Yeni	hat	açılışında	tarife	bilgisi-
nin kısa mesaj ile iletilmesi,

•	 Ön	ödemeli	hatlarda	kalan	TL	
ve tarife bilgisinin sağlanması

•	 Yurt	dışı	kullanımlarda	yüksek	
fatura ile karşılaşmanın önlenmesi

“Elektronik Haberleşme Cihazla-
rından Kaynaklanan Elektromanyetik 
Alan Şiddetinin Uluslararası Standart-
lara Göre Maruziyet Limit Değerleri-
nin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi 
Hakkında Yönetmelik”in güncellenmesi 
çalışmaları Spektrum İzleme Dairesi 
Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu yö-
netmelik kapsamında hazırlanan “Elekt-
ronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik 

Sertifikası Düzenlenmesi ve Bu Cihaz-
lardan Kaynaklanan Elektromanyetik 
Alan Azami Değerlerinin Belirlenmesi-
ne İlişkin Yönetmelik” taslağının Bölge 
Müdürlükleri ile değerlendirilmesi 28-
29 04 Nisan 2014 tarihlerinde Mersin 
Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde ger-
çekleştirildi.

Söz konusu toplantıya Mersin Bölge 
Müdürümüz Sayın Memduh Lale ve çe-

şitli bölgelerden Kurum personeli katıl-
dı. Toplantıda Yönetmelik taslağı baştan 
sona incelenerek kabul gören değişik-
likler doküman üzerine işlendi. Ayrıca, 
Bölge Müdürlükleri arasında uygulama 
birliğinin sağlanmasına yönelik ortak 
uygulamalar hakkında da görüş alış ve-
rişinde bulunuldu. 

GÜVENLİK SERTİFİKALARINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI
GÖRÜŞ TOPLANTISI

Etkinlikler
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2-5 Eylül 2014 tarihlerinde ülkemiz 
ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti-
rilecek BM İnternet Yönetişimi Forumu 
(Internet Governance Forum-IGF) ha-
zırlıkları kapsamında, İstanbul’da ilgili 
paydaşların katılımı ile IGF hazırlık ve 
istişare toplantısı düzenlendi. Kurul 
Başkanı Dr. Tayfun Acarer başkanlı-
ğında yapılan toplantıda, Kurumumuz 
yetkilileri tarafından IGF hazırlıkları 
ve IGF’te gerçekleştirilecek oturumlara 

ilişkin bilgiler verildi ve ülkemiz tara-
fından 1 Eylül 2014 tarihinde düzenle-
necek Üst Düzey Etkinlik için ana tema 
üzerinde katılımcıların görüşleri alındı.

Ayrıca, ülkemiz tarafından düzen-
lenecek oturumlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunulup söz konusu 
oturumlara yönelik tema önerileri ile 
yerli/yabancı konuşmacılar için öneriler 
beklendiği ifade edildi. Toplantıda “in-
ternet yönetişimi” konusunda ülkemiz-

de önemli çalışmalar yürütüldüğüne 
vurgu yapılarak, ilgili paydaşların IGF’e 
etkin bir şekilde katılım sağlamalarının 
önemli olduğunun altı çizildi. Bu çerçe-
vede, akademi, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları başta olmak üzere, ilgili tüm 
tarafların değerli bilgi birikimleri ve 
tecrübelerini IGF oturumlarına etkin 
katılmak suretiyle paylaşmalarının bek-
lendiği ifade edildi.

IGF İSTİŞARE TOPLANTISI 
İSTANBUL’DA

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlikler

2003 ve 2005 yıllarında düzenlenen Dünya Bilgi Top-
lumu Zirvesi (WSIS)’nin ardından internet yönetişimine 
ilişkin internetin sürdürülebilirliği, sağlamlık, güvenlik, 
istikrar ve kalkınma gibi kamu politikalarının tüm paydaş-
lar tarafından düzenli olarak tartışılabilmesi amacıyla Bir-
leşmiş Milletler öncülüğünde İnternet Yönetişimi Forumu 
(Internet Governance Forum-IGF) düzenlenmeye başladı.

IGF’lerde internet yönetişimine ilişkin konularda açık 
ve kapsamlı diyaloglar ve fikir teatileri gerçekleştirilmesi, 
en iyi uygulamalar ve deneyimlerin paylaşılması, interne-
tin geleceğine ilişkin temel konulardaki yaklaşımların tar-
tışılması amaçlanıyor. IGF bir Birleşmiş Milletler toplantısı 
olmakla birlikte katılımcı ülkeleri bağlayıcı kararlar alı-
nıyor ve toplantılar şirketler, sivil toplum kuruluşları gibi 
tüm paydaşlara açıktır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın da-
veti üzerine, 9. IGF’in  2-5 Eylül 2014 tarihleri arasında 
ülkemiz ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmesi karar-
laştırılmış olup IGF’in organizasyonuna ilişkin çalışmalar 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinasyonunda 
yürütülmektedir. Ana teması “Çokpaydaşlı Güçlendirilmiş 
İnternet Yönetişimi için Kıtaları Birleştirmek-Connec-
ting Continents for Enhanced Multistakeholder Internet 
Governance” olarak öngörülen etkinliğin, alt temaları ve 
oturumların planlanmasına yönelik çalışmalar, Birleş-
miş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulan IGF 
Çok paydaşlı Danışma Grubu (Multistakeholder Advisory 
Group) tarafından yürütülmekte, söz konusu çalışmalara 
yönelik bilgiler ile IGF’e ilişkin diğer ilgili bilgilere  http://
www.intgovforum.org/cms/igf-2014-istanbul adresinden 
ulaşılabilmektedir. Geleneksel olarak IGF’in başlamasın-
dan bir gün önce ev sahibi ülke tarafından IGF’le ilişkili 
olarak bir “Üst Düzey Etkinlik” düzenlenmektedir. Genel 
olarak, söz konusu etkinlik, üst düzey konuşmalar ve ana 
tema çerçevesinde yapılan bir veya iki oturum şeklinde ya-
pılmaktadır. Bu kapsamda, 1 Eylül 2014 tarihinde ülkemiz 
tarafından düzenlenecek “Üst Düzey Etkinlik” ile ilgili ola-
rak ana tema ve oturum gündeminin belirlenmesine yöne-
lik çalışmalar başlatılmıştır. 

İNTERNET YÖNETİŞİMİ FORUMU 
(INTERNET GOVERNANCE FORUM-IGF) 
ÜST DÜZEY ETKİNLİK DUYURUSU
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Kurum Başkanımız Dr. Tayfun Aca-
rer, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sek-
töründe Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
(PGD) Sisteminin Güçlendirilmesi Pro-
jesi” kapsamında Türkiye’ye gelen İspan-
ya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu 
Müsteşarlığı (SETSI) heyetini kabul 
etti. 16 Nisan 2014 tarihinde gerçek-
leştirilen görüşmeye, SETSI proje lideri 
Cristobal Guzman Lopez, BTK Başkan 
Yardımcısı Dr. Muhterem Çöl, Teknik 
Düzenlemeler Dairesi Başkanı Mustafa 
Güneş ile iki ülkeden proje yöneticileri 
iştirak etti. BTK Başkanı Acarer, İspan-
ya Heyetini Türkiye’de görmekten dola-
yı duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
BTK ve SETSI tarafından ortaklaşa yü-
rütülen “Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Sektöründe Piyasa Gözetimi ve Deneti-
mi (PGD) Sisteminin Güçlendirilmesi” 

başlıklı AB Eşleştirme Projesi’nin her iki 
ülke açısından önem taşıdığını vurgula-
dı. SETSI proje lideri Cristobal Guzman 
Lopez de proje kapsamında yapılan 
çalışmalar hakkında Acarer’e bilgi ver-
di. Telefon, telsiz, modem ve bilgisayar 
gibi cihazların güvenliğini sağlamak 
ve ürünlerin serbest dolaşımını kolay-
laştırmak amacıyla Türkiye ile İspanya 
tarafından yürütülen “Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Sektöründe Piyasa Gö-
zetimi ve Denetimi (PGD) Sisteminin 
Güçlendirilmesi” başlıklı AB Eşleştirme 
Projesi, 4 Temmuz 2013 yılında uygu-
lanmaya başladı. Proje, 19 Çalıştay, 8 
Eğitim programı ve 4 Semineri içeren 
bir çalışma programından oluşuyor. Ay-
rıca projede AB uygulamalarını yakın-
dan görmek ve İspanya PGD faaliyetleri 
hakkında bilgi almak amacıyla İspan-

ya’da gerçekleştirilmek üzere 4 çalışma 
ziyareti ve 3 staj programı da yer alıyor. 
Bu kapsamda BTK personeline yurtdışı 
deneyimi kazandırılması ve yurtdışında 
yürütülen PGD süreçleri hakkında bil-
gilendirilme yapılması planlanıyor.

Kurumumuz tarafından piyasadaki 
elektronik haberleşme cihazlarının tek-
nik düzenlemelere uygunluğunun sağ-
lanması ve güvensiz cihazların piyasa-
ya arz edilmesinin önlenmesi amacıyla 
yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha ve-
rimli hale getirilmesi için yoğun çaba 
harcanıyor. Bu kapsamda proje, AB’nin 
de desteğiyle, İspanya ile ortak bir ça-
lışma niteliğinde bir eşleştirme projesi 
olarak devam ediyor.

İSPANYA SETSI HEYETİ 
KURUMUMUZU 

ZİYARET ETTİ

Etkinlikler

PİYASA GÖZETİM VE DENETİMİNE 
İLİŞKİN AB MEVZUATI 
SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Telsiz ve Telekomünikasyon Termi-
nal Ekipmanlarının (TTTE) Piyasa Gö-
zetim ve Denetimine İlişkin AB Mevzu-
atı Semineri 7-8 Mayıs 2014 tarihlerinde 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) İstanbul Bölge Müdürlüğünde 
gerçekleştirildi.

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sek-
töründe Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
(PGD) Sisteminin Güçlendirilmesi” 
başlıklı AB eşleştirme projesi kapsamın-
da düzenlenen seminere BTK, İspanya 
Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu 
Müsteşarlığı (SETSI) ve Portekiz Dü-
zenleyici Kurumu ANACOM yetkilile-
ri ile birlikte Turkcell, Vodafone, Vestel 
Elektronik, Arçelik, Sony ve Samsung 
gibi  sektörün önde gelen firmalarının 
temsilcileri de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını İs-
tanbul Bölge Müdürümüz İsmail Ka-

rayılan yaptı. Karayılan AB Eşleştirme 
Projesi hakkında bilgi verdi ve projenin 
her iki ülke açısından önem taşıdığını 
söyledi. BTK Proje Sorumlusu Dr. Nur 
Saygı ise yaptığı konuşmada özellikle 
Türkiye açısından AB’ye uyum sürecin-
de problemler ve çözüm yollarının yol 
gösterici olacağını vurguladı. Projenin 
yerleşik eşleştirme danışmanı Ricardo 
Marco Banegas ise sözkonusu projey-
le PGD’yi güçlendirmek ve malların 
serbest dolaşımını sağlamak, çağdaş ve 
etkin ürün güvenliğini sağlamak, uy-
gun idare örgüt yapısını düzenlemek 
ve ABD’deki rapid sistemini burada da 
hayata geçirmek amaçların gözetildiğini 
ifade etti.

SETSI uzmanı Juan Antonio Mayayo 
ise yaptığı konuşmada proje hedefleri 
ve bileşenleri üzerinde durdu. Mayayo, 
projenin amacının, Türkiye’deki bilgi ve 

iletişim teknolojileri sektörü için mo-
dern ve verimli bir ürün güvenliği siste-
mi kurulmasını sağlamak, riskli ürünler 
için standartlaştırılmış bir bilgi sistemi 
oluşturmak olduğunu dile getirdi. Daha 
sonra proje yetkilileri, sektör temsilcile-
rinin piyasa gözetimine ilişkin soruları-
nı cevapladı.

BTK Teknik Düzenlemeler Daire-
si’nin koordinasyonuyla düzenlenen ve 
piyasa gözetimini güçlendirmek, Türki-
ye’deki bilgi ve iletişim sektöründe ürün 
güvenliği kapasitesini artırmak ve ürün-
lerin serbest dolaşımı sağlamak amacıy-
la uygulanan proje 4 Temmuz 2013 tari-
hinde başladı. Bugüne kadar eşleştirme 
projesi kapsamında yurtiçi ve yurtdışın-
da planlanan toplam 38 etkinliğin 30’u 
gerçekleştirildi. Kalan 8 etkinliğin 2014 
Ağustos ayına kadar tamamlanması 
planlanıyor.
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PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ KONULU 
EŞLEŞTİRME PROJESİNİN 
KAPANIŞ TÖRENİ YAPILDI

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 
Katılım Öncesi Mali İşbirliği çerçevesin-
de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu (BTK) ile İspanya Sanayi, Enerji ve 
Turizm Bakanlığı, Telekomünikasyon 
ve Bilgi Toplumu Müsteşarlığı (SETSI) 
tarafından birlikte yürütülen “Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Sektöründe Pi-
yasa Gözetimi ve Denetimi Sisteminin 
Güçlendirilmesi” başlıklı Eşleştirme 
Projesi’nin kapanış töreni, 25 Haziran 
2014 tarihinde Ankara Büyükhanlı 
Park Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya, 
Kurumumuz yönetici ve çalışanlarıyla 
birlikte İspanya Büyükelçiliği, İspanya 
Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu 
Müsteşarlığı, AB Türkiye Delegasyonu, 
AB Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Mer-

kezi Finans ve İhale Birimi yetkilileri ile 
sektör temsilcileri ve basın mensupları 
katıldı.

Toplantıda, BTK Başkan Yardımcı-
sı Nihat Sümer, İspanya Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Jose Maria Davó Cabra, 
AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve 
Tarım Birimi Sektör Yönecisi Frederic 
Misrahi, Ekonomi Bakanlığı Kalite Alt-
yapısı ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı 
Devran Ayık,  İspanya SETSI Kurumun-
dan Üye Ülke Proje Lideri Cristóbal 
Guzmán López, BTK Teknik Düzen-
lemeler Daire Başkanı Ahmet Emin 
Turgut, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 
Ricardo Marco Banegas ve BTK Proje 
Sorumlusu Nur Saygı birer konuşma 
yaptı.

BTK Başkan Yardımcısı Nihat Sü-
mer, toplantıda yaptığı konuşmada, 
BTK’nın görevleri, telsiz ve telekomüni-
kasyon terminal ekipmanlarına ilişkin 
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetle-
ri ve projenin Kurumumuz için önemi 

Etkinlikler

hakkında bilgi verdi. Yaklaşık bir yıldır 
sürdürülen projeyle Türkiye’nin bilgi 
ve iletişim sektöründe ürün güvenliği 
kapasitesini artırmayı, piyasa gözetimi-
ni güçlendirmeyi ve ürünlerin serbest 
dolaşımını kolaylaştırmayı hedefledik-
lerini söyleyen Sümer, “Proje boyunca 
yürütülen çalışmalar ve bilgi alışverişi 
neticesinde kendi düzenlemelerimizi 
gözden geçirerek uygulamalarımızı be-
lirleyen süreçleri güncelleyeceğiz” diye 
konuştu. Bu projeyle Türkiye ile İspanya 
arasında bir kültür köprüsü daha ilave 
edildiğini belirten Sümer, projeye katkı 
sağlayanlara ve emeği geçenlere teşek-
kür etti.

İspanya Büyükelçilik Maslahatgüza-
rı Jose María Davó Cabra da, ülkesinin 
Türkiye’nin AB üyelik sürecini sürekli 
desteklediğini, bu eşleştirme projesi ile 
de iki ülke arasındaki işbirliği ortamı-
nın başarılı biçimde güçlendirildiğini 
ifade etti. Türkiye ile 15 eşleştirme pro-
jesi tamamladığını, 1 projenin devam 
ettiğini belirten Cabra, işbirliğini artır-
mayı arzu ettiklerini bildirdi. Ekonomi 
Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi 
Genel Müdürlüğü, Kalite Altyapısı ve 
Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Devran 
Ayık, Gümrük Birliği çerçevesinde Ba-

kanlıkları koordinasyonunda yürütülen 
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri-
nin önemini vurgulayarak BTK’nın bu 
alandaki çalışmalarını takdirle izledik-
lerini belirtti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyo-
nu, Ticaret, Ekonomi ve Tarım Birimi, 
İç Pazar Sektör Yöneticisi Frederic Mis-
rahi, yaptığı konuşmada Avrupa Birli-

ği’nin bu tür projelerden ciddi 
beklentileri olduğunu vurgu-
layarak, projenin etkilerinin 
kalıcı olmasının en büyük ön-
celikleri olduğunu dile getirdi.

Törenin ikinci kısmında 
Teknik Düzenlemeler Dairesi 
Başkanı Ahmet Emin Turgut, 
Bilişim Başuzmanı Nur Saygı, 
İspanya proje lideri Cristó-
bal Guzmán López, projenin 
yerleşik eşleştirme danışma-
nı Ricardo Marco Banegas 
yaptıkları sunumlar ile proje 
hakkında bilgilendirme yaptı. 
Sunumlarda, proje kapsamın-

da gerçekleştirilen faaliyetler 
hakkında ayrıntılı bilgi verilerek, pro-
jenin çıktıları ve Kurumumuza etkile-
ri üzerinde duruldu. Sonuç olarak çok 
başarılı bir projenin gerçekleştirildiği 
ve projenin verimliliği açısından uygu-
lamaların devamlılığının ve takibinin 
yapılmasının önemi vurgulandı.
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai 
kentinde 30 Mart 2014 tarihinde baş-
layan ITU Dünya Telekomünikasyon 
Kalkınma Konferansı (WTDC-14) 10 
Nisan 2014 tarihinde yapılan kapanış 
töreni ile sona erdi. ITU üyesi 137 ül-
keden 1300’den fazla kişinin katıldığı 
konferansta,  “Sürdürülebilir Kalkınma 
İçin Geniş bant” teması altında kalkın-
ma önceliklerine odaklanıldı ve bunla-
rın uygulanmasına yönelik programlar, 
projeler ve girişimler kabul edildi. Yine, 
gelecek dört yıllık sürede telekomüni-
kasyon / bilgi ve iletişim teknolojileri 
(BİT) kalkınma gündemini belirleyen 
ve telekomünikasyon / BİT şebekeleri, 
uygulamaları ve hizmetlerinin eşit, uy-
gun, kapsayıcı ve sürdürülebilir surette 
gelişmesini teşvik eden kapsamlı bir 
paket niteliğini haiz Dubai Eylem Pla-

nı ile Dubai Deklarasyonu kabul edildi. 
Dubai Deklarasyonu’nda telekomüni-
kasyon / BİT’e evrensel ve makul üc-
retlerle erişimin, dünyanın ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınması için zaruri 
olduğu ve geniş çaplı erişim ve erişile-
bilirliğin herkes için yeni sosyo-ekono-
mik fırsatlar sunduğu vurgulanmakta 
ve telekomünikasyon / BİT ekipmanla-
rının uyumluluğu ve birlikte çalışabilir-
liği, geniş bant erişim teknolojilerinin 
önemi gibi konulara değinilerek sayısal 
uçurumun azaltılması çağrısı yapıldı. 
WTDC-14’te ülkemiz Kurul Başkanı 
Dr. Tayfun Acarer başkanlığında, Kurul 
Üyeleri Galip Zerey, Dr. İhsan Kulalı ve 
Dr. Ö. Fatih Sayan’ın da yer aldığı bir 
heyetle temsil edildi ve Acarer, yüksek 
düzeyli oturum (High Level Event) kap-
samında ülkemizdeki gelişmeleri ihtiva 

eden bir konuşma yaptı.
Ayrıca, ülkemiz öncülüğünde ha-

zırlanarak, konferansa Avrupa Ortak 
Teklifi olarak sunulan “Çocukların 
Çevrimiçi Korunması Konusunda Te-
lekomünikasyon Kalkınma Sektörünün 
Rolü” başlıklı 67 numaralı Çözüm Ka-
rarının tadil edilmesi önerisi de kabul 
edilerek söz konusu Çözüm Kararı tadil 
edildi. Konferans esnasında, 20 Ekim-
7 Kasım 2014 tarihleri arasında Güney 
Kore’nin Busan şehrinde gerçekleşti-
rilecek Tam Yetkili Temsilciler Kon-
feransında yapılacak seçimlere ilişkin 
katılımcı ülkelerle ikili görüşmeler ger-
çekleştirildi ve ülkemizin söz konusu se-
çimlerdeki adaylıklarını tanıtmak üzere 
bir resepsiyon düzenlendi

ITU DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON 
KALKINMA KONFERANSI 
SONA ERDİ

Etkinlikler

Avrupa Posta ve Telekomünikasyon 
İdareleri Konferansı’nın (CEPT) elekt-
ronik haberleşme hizmetleri ile ilgili 
komitesi olan Elektronik Komünikas-
yon Komitesi’nin (ECC) altı adet çalış-
ma grubundan biri olan Spektrum Mü-
hendisliği Grubu’nun (WGSE) 67. grup 
toplantısı, 12 Mayıs - 16 Mayıs 2014 ta-
rihlerinde, Kurumumuz ev sahipliğinde 
Antalya’da gerçekleştirildi.

WGSE 67’nci  toplantısına, 23 ülke-
den, ECO temsilcisi ve gözlemciler ol-
mak üzere toplam 43 kişi katılmış olup, 
özel sektör firma temsilcileri sektör ve 

yenilikler hakkında bilgi paylaşımında 
bulundular.

Toplantıda; WGSE’nin alt grupları 
olan Seamcat Teknik Grubu (Seam-
cat Technical Group-STG), SE7, SE,19, 
SE21, SE24, SE40, Rüzgar Tribünleri 
konusunda Forum Grubunda yapılan 
çalışmalar ile diğer çalışma gruplarının 
ortak çalışmaları ECC’ye sunulmak üze-
re değerlendirildi.. Ayrıca,  2690-2700 
MHz RAS (Radio Astonomy Services) 
bandının (birincil tahsisli) NCU (Hava 
araçları ağ yönetim) sistemleri üzerin-
deki zararlı girişimlerinin incelenmesi, 

76-79 GHz bandında çalışan gözlem 
uydularının aynı banttaki helikopter 
uygulamaları üzerindeki etkisi, 6425-
7125 MHz bandında yüksek, orta ve dü-
şük kapasiteli sayısal sabit servislerdeki 
frekans kanal ayarlamaları, 700 MHz’de 
MFCN ve PMSE ses uygulamalarında 
komşu kanal uyumluluğuna yönelik 
taslak ECC Raporu 5925-6425 MHz 
bandında yüksek kapasiteli sayısal röle 
sistemlerinin frekans kanal ayarlamaları 
konuları görüşüldü.

SPEKTRUM MÜHENDİSLİĞİ 
ÇALIŞMA GRUBU’NUN 67.TOPLANTISI 

ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Uluslararası Telekomünikasyon Bir-
liği’nin (ITU) en önemli karar organı 
olan ITU Konseyi’nin yılda bir kez yapı-
lan olağan toplantısı, bu sene 6-15 Ma-
yıs 2014 tarihleri arasında Cenevre’de 
gerçekleştirildi. ITU Genel Sekreteri 
Dr. Hamadoun Toure’nin açılış konuş-
masıyla başlayan Konsey’in dönem baş-
kanlığına Kamerun Telekomünikasyon 
Düzenleme Kurulu Genel Müdür Yar-
dımcısı Aboubakar ZOURMBA seçildi. 
Toplantının başlıca gündem maddeleri-
ni; ITU’nun 2016-2019 Taslak İş Planı 
ve Bütçesi, ITU’nun çalışmalarının ve 
toplantı belgelerin kamunun erişimine 
açık olması, BİT tanımının yapılma-

sı amaçlı çalışmaların değerlendiril-
mesi ve uzay varlıklarının kayıt altına 
alınması ile ilgili gelecekte kurulacak 
sistemin denetleyici rolünü ITU’nun 
üstlenmesinin değerlendirilmesi ve 20 
Ekim-7 Kasım 2014 tarihleri arasında 
Güney Kore’nin Busan şehrinde gerçek-
leştirilecek Tam Yetkili Temsilciler Kon-
feransına (PP-14) sunulacak hususların 
belirlenmesi oluşturdu. Konsey top-
lantısında ülkemiz, Kurul Başkanı Dr. 
Tayfun ACARER başkanlığında, Kurul 
Üyeleri Galip ZEREY, Dr. İhsan KULA-
LI, Dr. Ö. Fatih SAYAN ve Uluslararası 
İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Ahmet E. 
ÇAVUŞOĞLU ile ilgili uzmanların yer 

aldığı bir heyetle temsil edildi. Konsey 
toplantısının ilk günü olan 6 Mayıs 2014 
tarihinde, ülkemizin PP-14 sırasında 
yapılacak seçimlerdeki adaylıklarını ta-
nıtmak üzere Birleşmiş Milletler Daimi 
Temsilciliği Nezdindeki Büyük Elçiliği-
miz konutunda Konsey Üyesi Ülkelerin 
Daimi Temsilcilerinin ve delegelerinin 
davet edildiği bir öğle yemeği resepsi-
yonu düzenlendi. 300 kişinin katıldığı 
resepsiyonda, 3 ülke Bakan seviyesinde 
temsil edildi ve başarılı geçen resepsi-
yon neticesinde katılımcılar memnuni-
yetlerini ifade etti.

ULUSLARARASI 
TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) 

KONSEYİ TOPLANTISI

TÜRKİYE İLE TAYLAND ARASINDA UYDU 
ŞEBEKELERİ FREKANS KOORDİNASYON 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Türkiye ve Tayland idareleri ara-
sında 21 - 22 Mayıs 2014 tarihlerinde 
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta frekans 
koordinasyon toplantısı düzenlendi. 
Toplantıda Türkiye’nin 50 derece doğu 
lokasyonunda ve Tayland’ın 50.5 dere-
ce doğu lokasyonunda yer alan uydu 
şebekeleri frekans koordinasyonuna 
ilişkin konular ele alındı. Kurumumuz 
Spektrum Yönetimi Daire Başkanı Dr. 
Erdinç Tekbaş’ın başkanlığındaki Türk 
heyetinde, Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Türk-

sat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İş-
letme AŞ yetkilileri yer aldı. Tayland 
heyetinde ise; Ulusal Radyo Televizyon 
ve Telekomünikasyon Komisyonu’ndan 
(The National Broadcasting and Tele-
communications Commission-NBTC) 
Profesyonel Uzman Totsaporn Getu-A-
disorn’ın başkanlığında NBTC yetkilile-
ri ve Tayland Uydu Operatörü Thaicom 
yetkilileri hazır bulundu. Toplantıda he-
yet başkanları tarafından heyetler adına 
konuşma yapılarak çalışmalara başlandı.

Türkiye heyeti ve Tayland heyeti ara-
sında düzenlenen frekans koordinasyon 

toplantısında; C, Ku ve Ka-Band frekans 
bandlarını içeren Türkiye’nin 50 derece 
doğu lokasyonunda ve Tayland’ın 50.5 
derece doğu lokasyonunda yer alan 
uydu şebekeleri arasındaki koordinas-
yon konuları görüşüldü ve iki ülke işlet-
mecileri arasında çözüm bulunamayan 
konularda anlaşmaya varılmaya çalışıl-
dı. Toplantıda görüşülen konulara iliş-
kin idarelerin onayına sunulmak üzere 
Toplantı Sonuç Raporu hazırlanarak ta-
raflarca imzalandı.

Etkinlikler
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu’nun Afganistan Telekomünikasyon 
Düzenleme Kurumu (ATRA) ile ikili 
işbirliği kapsamında 30 Mayıs 2014 ta-
rihinde İstanbul’da bir Mutabakat Zap-
tı imzalandı. Kurul Başkanı Dr. Tayfun 
ACARER ile ATRA Kurul Başkanı Sher-
gul ABDUL WAKIL tarafından imzala-
nan Mutabakat Zaptı’nda, iki Kurum 
arasında elektronik haberleşme düzen-
lemeleri alanında bilgi ve görüş alışve-
rişi ile uzman değişiminde bulunulması 
öngörülmektedir.

AFGANİSTAN TELEKOMÜNİKASYON 
DÜZENLEME KURUMU İLE 

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-

rumu ile Hırvat Posta ve Elektronik 
Haberleşme Ajansı arasında elektronik 
haberleşme alanında ikili işbirliği tesisi 
amacıyla hazırlanan Mutabakat Zaptı, 
Kurul Başkanı Dr. Tayfun ACARER ile 
Hırvat Posta ve Elektronik Haberleşme 
Ajansı Konsey Başkanı Dražen LUČIĆ 
tarafından 29 Mayıs 2014 tarihinde İs-
tanbul’da imzalanmıştır. Mutabakat 
Zaptında, iki Kurum arasında elektro-
nik haberleşme düzenlemeleri alanında 
bilgi ve görüş alışverişi ile uzman değişi-
mi yapılması öngörülmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu’nun (BTK) ikili işbirliği faaliyetle-
ri kapsamında Moritanya Düzenleme 
Kurumu (ARE) ile 24 Nisan 2014 tari-
hinde Nuakşot’ta bir Mutabakat Zaptı 
imzalandı. Ayrıca, Nuakşot Büyükelçisi 
Musa Kulaklıkaya’ya bir nezaket ziyareti 
gerçekleştirildi. Kurul II. Başkanı Musa 
Şahin ile Are Kurul Başkanı Mohamed 
Yahya Ould Horma tarafından imza-
lanan Mutabakat Zaptında, iki Kurum 
arasında elektronik haberleşme düzen-
lemeleri alanında bilgi ve görüş alışve-
rişi ile uzman değişiminde bulunulması 
öngörülmektedir. Diğer taraftan, Dünya 
Bankası işbirliğinde, Tunus ve Mori-
tanya’nın ülkemizin telekomünikasyon 
düzenlemeleri alanlarındaki deneyim-
lerinden istifade etmeleri amacıyla, ilk 

ayağı 18-22 Kasım 2013 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenen eğitim programı-
nın ikinci ayağı Kurumdan 4 uzmanın 
katılımıyla 23-24 Nisan 2014 tarihlerin-
de Moritanya’da gerçekleştirildi. Anılan 

program esnasında, Kurumun tesis pay-
laşımı, mobil geniş bant, internet alan 
adları ve ex-post düzenlemeler konula-
rındaki tecrübeleri katılımcılarla payla-
şılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

BTK İLE MORİTANYA DÜZENLEME 
KURUMU ARASINDA MUTABAKAT 
ZAPTI İMZALANDI

HIRVAT POSTA VE ELEKTRONİK 
HABERLEŞME AJANSI İLE 
MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Etkinlikler

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Siyasi İşler Bölüm Başkanı Birinci Müs-
teşar Michael Miller, internet kullanımı 
ve yasal çerçevesi hakkında görüş alış-
verişinde bulunmak üzere, BTK Kurul 
Başkanı Dr. Tayfun Acarer’i makamında 
ziyaret etti. Kurul II. Başkanı Musa Şa-
hin’in de bulunduğu söz konusu ziyaret 
kapsamında, 5651 Sayılı “İnternet Orta-
mında Yapılan Yayınların Düzenlenme-
si ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 
öncesi durum, söz konusu kanunun 
amacı ve temel unsurları ile anılan ka-
nunda 2014 yılında yapılan değişiklik-
ler hakkında bilgi verildi. Görüşmede, 
Müsteşar Michael Miller’in 5651 sayılı 
kanunda yapılan değişiklikler ve kanu-
nun uygulaması ile ilgili sorularına ce-
vap verildi.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU SİYASİ İŞLER 
BÖLÜM BAŞKANI BİRİNCİ MÜSTEŞAR 

MİCHAEL MİLLER’İN ZİYARETİ
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu (BTK) ile Benin Cumhuriyeti Posta 
ve Telekomünikasyon Düzenleme Ku-
rumu (ATRPT) arasında ikili işbirliği 
tesisi yönündeki faaliyetler kapsamında, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu II. 

Başkanı Musa ŞAHİN ve Bilişim Uzman 
Yardımcısı Samet TUNCER’den oluşan 
bir heyet, 23-25 Haziran 2014 tarihleri 
arasında Benin’i ziyaret etti. Ziyaret es-
nasında, iki kurum arasında elektronik 
haberleşme alanında başlatılan işbirli-

ğinin uygulamaya konulması amacıyla 
hazırlanan Mutabakat Zaptı, Kurul II. 
Başkanı Musa ŞAHİN ile Benin Cum-
huriyeti Posta ve Telekomünikasyon 
Düzenleme Kurumu Kurul Başkanı 
Marcellin ILOUGBADE tarafından 24 
Haziran 2014 tarihinde Cotonou’da 
imzalandı. Mutabakat Zaptında, iki 
Kurum arasında elektronik haberleşme 
düzenlemeleri alanında bilgi ve görüş 
alışverişi ile uzman değişimi yapılması 
öngörülüyor. İmza merasiminde Benin 
Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi 
Moise KÉRÉKOU ve Benin Cumhu-
riyeti Sanayi, Ticaret ve KOBİ Bakanı 
Naomie AZARIA HONHOUI de hazır 
bulundular. 

BENİN POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON 
DÜZENLEME KURUMU İLE 

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

BTK tarafından düzenlenen ve iş-
birliği yapılan muadil ülke düzenleyici 
kurumları ile deneyimlerini paylaşmak 
ve regülasyona ilişkin güncel konuları 
tartışmak üzere çeşitli konularda ger-

çekleştirilen seminerlerin yedincisi ya-
pıldı. Telekomünikasyon Düzenlemele-
ri alanında düzenlenen seminer, 16-20 
Haziran 2014 tarihleri arasında ve 23 
farklı ülkeden 42 uzman ve yöneticinin 

katılımıyla, Kurumumuzun İstanbul 
Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi. 
Yetkilendirme, tarifeler, ara bağlantı ve 
kişisel verilerin korunması gibi konu-
larda yapılan düzenlemelerin tartışıldığı 
seminerde İspanya Sanayi, Enerji ve Tu-
rizm Bakanlığının Telekomünikasyon 
ve Bilgi Toplumu Bölümünden Blanca 
Gonzalez, master class dersi konuşma-
cısı olarak seminere katıldı. Katılımcı-
lar aynı zamanda Turkcell Levent Plaza 
Müşteri Deneyimi Merkezi’ni ziyaret 
ederek Turkcell ve Turkcell Superonli-
ne’ın çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON 
DÜZENLEMELERİ SEMİNERİ 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Etkinlikler

Elektronik Haberleşme Komite-
si (ECC) bünyesinde yer alan SE24 ve 
SRD/MG Çalışma Grubu Toplantıları 
BTK ev sahipliğinde 31 Mart – 4 Nisan 
2014 tarihleri arasında Antalya’da ger-
çekleştirildi.

Avrupa Posta ve Telekomünikasyon 
İdareleri Konferansı’nın (CEPT) elekt-
ronik haberleşme hizmetleri ile ilgili 
komitesi olarak görev yapan ECC’nin 6 
adet çalışma grubu mevcut. Bu çalışma 
gruplarından SE 24 grubunun 76. top-
lantısı 31 Mart - 2 Nisan 2014 tarihleri 

arasında yapıldı. Yine ECC’nin diğer bir 
çalışma grubu olan Frekans İdaresi Ça-
lışma Grubu’nun (WG-FM) alt grubun-
da yer alan Kısa Mesafe Cihazları Bakım 
Grubu’nun (SRD/MG) 61. toplantısı ise 
2-4 Nisan 2014 tarihleri arasında ger-
çekleşti. İki toplantıya CEPT üyesi ülke-
lerden ve özel sektör firma temsilcilerin-
den toplam 67 kişi katılırken özel sektör 
firma temsilcileri sektör ve yenilikler 
hakkında bilgi notları sundular. SE 24 
grubunun 76. toplantısında genel olarak 
862-870 MHz bandındaki KET cihazla-

rı (Kısa mesafe erişimli telsiz cihazları), 
76-77 GHz Helikopter ve 5 GHz RLAN 
konuları görüşüldü. SRD/MG’nin 61. 
toplantısında ise 174-216 MHz bant 
aralığında çalışan cihazlar, 5805-5815 
MHz bandının gözden geçirilmesi, 863-
870 MHz radar cihazları, helikopter uy-
gulamaları, yapılandırılabilir radyo sis-
temleri, akıllı ölçüm sayaçlarına yönelik 
yeni frekans düzenlemeleri ve ERC/
REC 70-03 tavsiye kararının gözden ge-
çirilmesi ve güncellenmesi konuları ele 
alındı.

ECC ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI 
BTK EV SAHİPLİĞİNDE 
ANTALYA’DA DÜZENLENDİ
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Kurumumuz tarafından, Avrupa Bir-
liğine Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 
Projeleri kapsamında yürütülen “Elekt-
ronik Haberleşme Sektöründe Rekabet 
Karşıtı Davranışların Önlenmesine İliş-
kin Teknik Yardım Projesi” tamamlandı.

Projenin tamamlanması dolayısıyla 
11-12 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara 
Hilton Otelinde kapanış toplantısı dü-
zenlendi. Toplantının açılış oturumun-
da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu 
(BTK) İkinci Başkanı Musa Şahin, Sektö-
rel Rekabet Dairesi Başkanı Bilal Ünver, 
Avusturya Düzenleyici Kurumundan 
Anton Schwarz, İtalya AGCOM’dan Da-
vide Gallino birer konuşma yaptılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanı M. Bilal 
Ünver, 2013 yılı Haziran ayından bu yana 
devam eden bu Projenin sadece sektör ile 
düzenleyici otorite arasında değil aynı 

zamanda AB ve Türkiye arasında da bir 
köprü oluşturduğunu dile getirdi. Bu 
Projenin Türkiye elektronik haberleşme 
sektörünün AB müktesebatı ile uyumlu 
ve her geçen gün gelişen Avrupa Düzen-
leyici çerçevesi doğrultusunda daha re-
kabetçi ve daha güçlü bir hale gelmesinin 
sağlanmasında önemli katkıları olacağını 
söyleyen Ünver, “Ayrıca bu konferansın 
katılımcılar arasında görüş alışverişi, 
tecrübelerin paylaşımı ile AB ve Türkiye 
arasında işbirliğinin artmasında rol oy-
nayacağını umuyorum” diye konuştu.

BTK IKINCI BAŞKANI MUSA 
ŞAHIN: TÜRKIYE’DE REKABETÇI 
GENIŞBANT PAZARI 
OLUŞTURULDU

BTK İkinci Başkanı Musa Şahin, top-
lantıda yaptığı konuşmada, bu projenin 
elektronik haberleşme sektöründe kar-
şılaşılması muhtemel fiyat dışı anti reka-
betçi davranışlara odaklandığını söyledi. 

Türkiye’nin baştan beri AB düzenleme-
lerinin sıkı bir takipçisi olduğunu ve re-
kabetçi genişbant pazarı oluşturulması 
konusunda önemli bir mesafe aldığını 
vurgulayan Şahin, ilgili pazarlarda re-
kabet karşıtı davranışların önlenmesine 
yönelik mevzuatın BTK tarafından çı-
kartılarak 3. tur pazar analizlerinin ta-
mamlandığını dile getirdi.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi veren Şahin, artık sonuna 
gelinen Proje boyunca, 15 rapor, 30 saat 
seminer ve eğitim ile birçoğu sektöre 
açık etkinlikler gerçekleştirildiğini hatır-
latarak şöyle konuştu: “Şimdi kamuoyu-
na açık son konferansta, yurtdışından ve 
Türkiye elektronik haberleşme sektörün-
den gelen konuklarımızın daha önce de-
ğindiğim hususlardaki ayrıntılı görüşle-
rini dinleyeceğiz. Umarım Kurumumuz 
ve bu Proje kapsamında birlikte çalışılan 
taraflarla oluşturulan köprü sektör tem-

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE REKABET 
KARŞITI DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 

TEKNİK YARDIM PROJESİ TAMAMLANDI

silcilerinin de katılımıyla verimli sonuç-
lar vermeye devam eder. Meslektaşlarım 
burada pek çoğu düzenlemelerimize 
yansımış olan Projenin devam eden ve 
tamamlanmış çıktıları hakkında bilgiler 
verecekler. Bu kapsamda bu adaptasyon 
sürecinin karşılıklı anlayış çerçevesinde 
devam edeceği ve Türkiye’nin AB üyeliği 
ile sonuçlanacağını umut ediyorum.”

BTK BAŞKANI DR. TAYFUN 
ACARER: ELEKTRONIK HABER-
LEŞME SEKTÖRÜ DAHA REKABET-
ÇI OLACAK

Toplantının kapanış oturumunda 
konuşan BTK Başkanı Dr. Tayfun Aca-
rer, proje sürecinde önemli bir birikim, 
know-how ve deneyimin paylaşıldığı-
nı belirterek elde edilen çıktıların BTK 
tarafından sektöre ilişkin ileriye dönük 
düzenleyici çerçeve çalışmalarında de-
ğerlendirileceğini kaydetti. AB’ye uyum 
sürecinde önemli çalışmalar yürütüldü-
ğünün altını çizen Acarer, “Kendimizi 
AB müktesebatı ile daha uyumlu hale ge-
tirmeye ve yenileme yolunda yapılandır-
maya başladık. Ve bu yolda, düzenleyici 
ve yasal mekanizmamızı yeniden şekil-

lendirmede elimizden gelenin en iyisini 
yapacağız. Bu çerçevede, iyi işleyen reka-
betçi elektronik haberleşme sektörü sağ-
lama adına ses ve genişbant piyasalarına 
yönelik fiyat sıkıştırması yükümlülüğü 
ve analizlerini planlayarak usul ve esas-
larımızı nihai hale getirmeye çalışıyoruz” 
dedi.

Acarer, AB uyum sürecinde yapılan 
çalışmalarda diğer ülkelerle görüş alış-
verişine ve işbirliğine önem verdiklerini 
ifade ederek Proje sonuçlarının Türkiye 
elektronik haberleşme sektörünün daha 
rekabetçi bir yapıya kavuşmasına yar-
dımcı olacağını söyledi.

PROJENIN HEDEFI ETKIN RE-
KABETI SAĞLAMAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
tarafından 2013 yılında başlatılan Proje 
ihalesini kazanan WIK Consult Gmbh ile 
Deloitte Danışmanlık AŞ konsorsiyumu 
tarafından 12 aylık uygulama süresinde 
gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde, 
AB müktesebatına uygun şekilde fiyat 
bazlı ve fiyat dışı rekabet davranışları-
nın değerlendirilmesi, engellenmesi ve 
pazarda sürdürülebilir etkin rekabetin 

sağlanması ana hedef olarak belirlendi.
Bu hedef çerçevesinde üç ayrı bileşende 
eğitim aktiviteleri içeren Proje süresince 
Kurumun faaliyetlerine pozitif katkı sağ-
layacak şekilde düzenli olarak 11 eğitim 
programı gerçekleştirildi, 15 çalışma ra-
poru hazırlandı, fiyat sıkıştırma testi ve 
programı geliştirildi, ayrıca ikincil mev-
zuat anlamında taslak ve öneriler oluş-
turuldu. Sektördeki tüm paydaşların da 
fayda sağlaması amacıyla sektörde faali-
yet gösteren işletmeci temsilcilerine açık 
programlar gerçekleştirildi.

Söz konusu Proje çıktıları kullanıla-
rak temel rekabet sorunlarının başında 
gelen fiyat sıkıştırma eylemlerinin önlen-
mesi ve giderilmesine yönelik yükümlü-
lükler getirilerek hazırlanan Usul ve Esas-
lar kamuoyu görüşüne sunuldu. Ayrıca 
pazardaki oyuncuların yarışabilir tarife 
ve hizmetler sunmalarına yönelik ciddi 
adımlar atıldı. Söz konusu adımların AB 
düzenleyici çerçevesinin iç hukukumu-
za aktarılması ve AB’deki uygulamalara 
paralel düzenlemelerin benimsenmesi 
yolunda önemli birer kazanım olduğu 
değerlendiriliyor.

Etkinlikler
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Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi/
WSIS+10 etkinliği 10 Haziran 2014 ta-

rihinde İsviçre’nin Cenevre kentinde 
gerçekleştirildi. Etkinlikte BTK, Kurul 

Başkanımız Dr. 
Tayfun Acarer, Ku-
rul Üyesi Galip Ze-
rey ve Uluslararası 
İlişkiler Dairesi 
Başkanı Dr. Ah-
met E. Çavuşoğlu 
tarafından temsil 
edildi. 13 Haziran 
2014 tarihine ka-
dar süren etkinlik 
esnasında çeşitli 

tematik paneller veya ülke panelleri, 
yüksek düzeyli diyalog toplantıları ve 
seminerler düzenlendi. Ayrıca, Ulus-
lararası Telekomünikasyon Birliği ta-
rafından düzenlenen “World Summit 
on Information Society Project Prizes 
2014-WSIS Proje Ödülleri” konulu bir 
proje yarışması kapsamında Türkiye’ye 
e-çevre (e-environment) ödülü verildi. 
Ödülü ülkemiz adına Kurul Başkanı Dr. 
Tayfun Acarer ve Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Başkanı Dr. Ahmet E. Çavuşoğ-
lu  birlikte aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Tayfun Acarer ve berabe-
rindeki heyet, Twitter Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika Kamu Politikaları Direktörü 
Sinead McSweeney başkanlığındaki he-

yet ile İrlanda’nın başkenti Dublin’de bir 
araya geldi. Acarer, Dublin’de gerçekleş-
tirilen görüşmenin “çok olumlu geçtiği-
ni” söyledi. Acarer, görüşme konuları-
nın mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi, 

karşılıklı talep ve önerilerin ele 
alınması, Twitter’dan tehdit ve 
kişisel hakların ihlali, mahke-
me kararlarının uygulanması 
sürecinde ortaya çıkan sorunlar 
gibi başlıklardan oluştuğunu 
ifade etti. Görüşmede ele alınan 
konular arasında ofis açılması 
konusu da gündeme geldi. İlki 
14 Nisan’da Ankara’da yapılan 
toplantının Dublin’deki ikinci 

turunda en somut gelişme, “Türkçe canlı 
destek hattının kısa süre içinde devreye 
gireceğinin” ifade edilmesi oldu. Atılacak 
adıma göre Twitter’ın, bundan böyle her-
hangi bir şikayeti olan ya da sıkıntı yaşa-
yan kullanıcılara destek olmak ve sorun-
larını gidermek adına Türkçe canlı destek 
hattı kurulması kararlaştırıldı. Buna göre 
Twitter, Türkiye’de herhangi bir kullanı-
cının kişilik hak ihlali ya da tehdit gibi 
bir konuda canlı destek hattı ile iletişime 
geçerek şikayette bulunması durumunda 
konuyu ivedilikle inceleyip, gerektiğinde 
mahkeme kararı olmaksızın sorunun çö-
zümünü kendisi gerçekleştirecek. 

 

TÜRKİYE’YE VERİLEN 
E-ÇEVRE ÖDÜLÜNÜ 

BTK ALDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu (BTK), baz istasyonlarından yayı-
lan elektromanyetik alan (EMA) ölçüm 
değerlerinin sürekli (7/24) olarak izlen-
mesi amacıyla 6 Ocak 2014 tarihinde 
başlatılan proje kapsamında baz istas-
yonlarının birden çok sayıda bulundu-
ğu okul, üniversite, hastane, bina vb. 
yaşam alanlarına yakın yerlere kurulan 
ölçüm cihazları ile elektromanyetik alan 
değerlerinin sürekli olarak ölçülmesi ve 
ölçüm sonuçlarının online olarak ka-
muoyuna duyurulması sağlanıyor. 

Vatandaşlarımızın baz istasyonları 
ölçüm sonuçları hakkında daha fazla 
bilgilendirilmesi ve baz istasyonlarının 
sürekli olarak ölçülebilmesi amacıyla 
uygulanmaya başlayan proje kapsamın-
da ilk olarak Ankara’da 10, İzmir’de de 5 
adet olmak üzere toplam 15 adet sürekli 
ölçüm cihazı kuruldu. Kurulan yeni sis-
temle sadece baz istasyonlarının değil 
ortamda bulunan tüm vericilerin (rad-
yo-tv dahil) elektromanyetik alan de-
ğerleri  ölçülebiliyor ve projeyle birlikte 
isteyen her vatandaşımız kurulu bulu-

nan ölçüm cihazları arasından seçeceği 
herhangi bir noktadaki tüm güncel ve 
geçmiş ölçüm sonuçlarına kolayca eri-
şebiliyor. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın talimatı ile ortamda bu-
lunan elektromanyetik alan değerlerini 
ölçmek için, ESİS Projesi kapsamında 
Ankara’da bulunan ölçüm cihazlarından 
biri sökülerek 24 Haziran 2014 tarihin-
de Taksim Meydanı’na kuruldu. Ölçüm 
sonuçlarına ema-olcum.btk.gov.tr adre-
sinden online olarak ulaşılabiliyor.

TAKSİM MEYDANI’NA ELEKTROMANYETİK 
ALANLARIN SÜREKLİ İZLENMESİ İÇİN 
ÖLÇÜM CİHAZI KURULDU

Etkinlikler

ACARER VE SAYAN 
DUBLİN’DE TWİTTER 

YETKİLİLERİYLE  GÖRÜŞTÜ
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. 
Tayfun Acarer, İnternet kullanımının yaygınlaştırılması ama-
cıyla DSL İnternet tarife paketlerine iki yeni paket daha eklen-
mesine karar verildiğini açıkladı. İnternet Servis Sağlayıcıları-
nın (İSS) bu yeni paketleri tüketicilere sunmaya başlamasıyla 
İnternet kullanıcılarının paket seçenekleri artmış olacak. 

Acarer, yeni DSL İnternet paketlerinin özelliklerinin “16 
Mbit/sn’ye kadar 50 GB AKN’li Limitsiz” ve “16 Mbit/sn’ye 
kadar 100 GB AKN’li Limitsiz” şeklinde belirlendiğini belir-
terek adil kullanım noktasının bu hız seviyesinde ilk defa 100 
GB seviyesine yükseltildiğini 50 GB adil kullanım noktalı pa-
ket ile de tüketicilerin seçeneklerinin arttığını açıkladı. 

DSL İnternet tarife paketlerine iki yeni paket daha eklen-
mesine ilişkin kararın 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren geçer-
li olacağını ve İSS’ler tarafından tüketicilere sunulabileceğini 
belirten Acarer, bu paketlerin Engelli, Gazi ve Şehit Yakınla-
rına yönelik indirimli İnternet tarifelerinin de onaylandığını 
ifade etti. Yeni onaylanan bu paketler ile aboneler artık farklı 
AKN seviyelerindeki paketleri tercih edebilecekler.

Başkan Acarer, BTK tarafından daha önce onaylanan bazı 
İnternet kampanyalarının uygulanma sürelerinin de uza-
tıldığını hatırlatarak,  süresi uzatılan kampanyalara ilişkin 
şu bilgileri verdi: “Toptan Al-Sat/IP VAE Yüksek Hızlı DSL 
İnternet Paketlerine Yönelik Satış Destek Kampanyası, Top-
tan Günlük ve Saatlik İnternet Kampanyası, ADSL/ADSL2+/
VDSL Hat Dondurma Hizmeti Kampanyası, DSL Bağlantı 
Kampanyası, DSL Nakil Ücreti Kampanyası, ADSL Yeni Satış 
Kampanyası, Sadakat Kampanyası ve Günlük ve Saatlik İn-
ternet Ücretsiz Kullanım Kampanyalarının uygulama süreleri 
31.05.2014 tarihine kadar uzatıldı. Böylece, İSS’ler tarafından 
Türk Telekom’dan toptan seviyede satın alınan internet erişim 
hizmetlerinde çeşitli katkı ödemeleri, erişim ücretleri ve bazı 
sabit ücretlerden muaf olma gibi İSS’ler lehine birçok avantaj 
sağlanmış oldu.”

Türkiye’de İnternet kullanımının hızla art-
tığını söyleyen Acarer, yaklaşık 8,5 milyonu 
sabit geniş bant ve 24,5 milyonu mobil geniş 
bant olmak üzere 33 milyona yakın İnter-
net abonesi bulunduğunu söyledi. Acarer, 
Toplam abone sayısı baz alındığında Tür-
kiye’deki İnternet kullanımı penetrasyonu-
nun yüzde 74’e yaklaştığına dikkat çekerek 
şu açıklamayı yaptı: “Kurum olarak insanla-
rımıza makul fiyatlarla daha kaliteli hizmet 
sunulmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaç-
la, İnternet kullanıcılarına sunulan hizmetlerde 
fiyat, hız ve limit seçeneklerini artıran kararlar 
aldık. DSL İnternet tarife paketlerine iki yeni 
paket daha eklenmesi ve kampan-
yaların uzatılmasına ilişkin 
kararlarımızla, Kurum 
olarak, tüketicilerin 
internet hizmeti-
ni daha makul 
fiyatlarla ala-
bilmelerini, 
ülke gene-
linde İnter-
net kulla-
n ı m ı n ı n 
yaygınlaştı-
rılmasını ve 
İSS’ler arası 
rekabetin ar-
tırı lmasını 
hedef liyo-
ruz.”

DSL İNTERNETE YENİ 
TARİFE PAKETLERİ EKLENDİ

      Kurul Kararları      Kurul Kararları
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan, İnternet Servis Sağlayıcılar ve kurum-
sal abonelere verilen toptan internet ücretlerinde 
indirime gidileceğini açıkladı. Bakan Elvan, geniş 

bant internet hizmetlerinin daha uygun fi-
yatlarla verilebilmesi amacıyla altya-

pı çalışmalarına hız verdiklerini 
ifade etti. Yapılan çalışmalar 

kapsamında Türkiye’de 
internet hizmetinin her 

geçen yıl önemli ölçü-
de hızlandığını, buna 

karşın ücretlerin ise 
düştüğünü belir-
ten Elvan, “Vatan-
daşların internet 
hizmetini daha 
da uygun fiyatlara 
alması amacıyla 

internet servis 
sağlayıcılarının 
maliyet ler ini 
düşürecek ön-
lemleri almaya 
devam ediyo-

ruz” dedi.  El-
van, bu kapsam-

da Türk Telekom 
tarafından toptan 

seviyede İnternet Servis 
Sağlayıcılara sunduğu 

“Metro Ethernet 

İnternet” hizmetinde de indirime gidileceğini bil-
dirdi. Söz konusu indirim kampanyasına ilişkin 
kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) tarafından onaylandığını belirten Bakan El-
van, şunları kaydetti:

“Kampanya özellikle kurumsal kullanıcıların 
tercih ettiği 10 Gbit’e kadar simetrik hızlarda ve-
rilen Metro Ethernet İnternet hizmetini kapsıyor. 
Kurumsal kullanıcılar ve internet servis sağlayıcı-
ları; 12 ay ile 36 ay abonelik taahhüdü karşılığında 
talep ettiği hıza göre indirim alacak. Metro Ether-
net İnternet hizmetini alan kurumlara bağlantı 
ücretlerinde 3 bin ile 11 bin lira arasında değişen 
miktarlarda indirim yapılacak. Bu indirim kararı 
ile hem kurumsal aboneler hem de vatandaşları-
mıza sağlanan internetinin maliyeti düşecek.” 

“UCUZ INTERNETIN 
ÖNÜ AÇILACAK”
Bakan Elvan söz konusu Metro Ethernet 

hizmetinin özellikle vatandaşa internet 
hizmeti götüren servis sağlayıcılar ta-
rafından “omurga internet” olarak 
kullanıldığına işaret ederek, “Bu 
indirim ile vatandaşımıza geniş 
bant internet hizmeti sunan servis 
sağlayıcıların maliyetlerini düşürü-
yoruz. Böylece evlere kadar internet 
hizmeti götüren servis sağlayıcıları-
mız abonelerine daha ucuza internet 
sağlamalarının önünü açmış oluyo-
ruz” diye konuştu.

BAKAN ELVAN’DAN 
İNTERNETTE İNDİRİM MÜJDESİ

      Kurul Kararları
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TELEFON VE İNTERNET ABONELİĞİNİ 
İPTAL EDENLER KULLANDIKLARI

 KADAR ÖDEYECEK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), telefon 

ve internet aboneliklerini süresi dolmadan sonlandıran 
vatandaşların aylık faturanın tamamını değil sadece kul-
landıkları gün ve miktar tutarı kadar ödeme yapmalarına 
imkan sağlayan yeni bir düzeleme yaptı. 

Sabit telefon, cep telefonu ve internet hizmeti veren iş-
letmeler arasında yaşanan yoğun rekabetin sonucu olarak 
bu hizmetlerden yararlanan vatandaşlar da kendileri açı-
sından daha hesaplı olan hizmeti almak için mevcut abo-
neliklerini sonlandırma ihtiyacı duyabiliyor. Ancak son 
aya ait birkaç günlük hizmet alınsa bile ayın tamamında 
hizmet alınmış gibi fatura düzenlendiği için tüketiciler 
mağdur oluyor.

Bir aylık fatura süresi dolmadan aboneliğin feshedil-
mesi veya numara taşınması gibi durumlarda tam fatu-
ra düzenlenmesi nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun 
şikâyetler üzerine BTK tarafından yeni bir düzenleme ya-
pıldı. Abonelerin sunulan hizmetten yararlandıkları süre 
veya miktar kadar ödeme yapmalarının tüketici hakları-
nın korunması açısından daha doğru bir uygulama oldu-
ğu vurgulanarak bu amaçla hazırlanan ve BTK tarafından 
onaylanan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kıst Üc-
rete İlişkin Uygulama Esasları” 1 Nisan 2015 tarihinde 
yürürlüğe girdi. 

Yapılan düzenlemede yer alan “kıst ücret” ibaresi, hiz-
metten faydalanılan gün sayısı, kullanılan dakika, veri 
gibi hizmetlerle orantılı olarak hesaplanan tahakkuka 
esas ücret anlamına geliyor. 

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kıst Ücrete 
İlişkin Uygulama Esasları kapsamında bundan son-
ra; hizmetin sunumunu takiben ücretin tüketici-
den tahsil edildiği aboneliklerdeki (faturalı) temel 
elektronik haberleşme hizmetleri (Ses, SMS, veri) 
için geçerli olacak ve abonelik tesisi, abonelik 
feshi/numara taşıma, aboneliğin dondurulma-
sı, abonelik devri, nakil gibi durumlarda kıst 
ücret uygulanacak. İşletmeciler, kıst ücret 
uygulamasına ilişkin hesaplamayı sadece 
süre bazlı olarak veya hem abone ta-
rafından gerçekleştirilen kullanım 
miktarının hem de kullanım 
süresinin birlikte göz önün-
de bulundurulduğu yak-
laşımla yapabilecek. 
Böylece aboneler al-
madıkları hizmet 
için ödeme yap-
mak zorunda 
kalmayacak.

      Kurul Kararları      Kurul Kararları
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BTK’DAN 
YENİ KİRALIK DEVRE 

TARİFESİ KARARI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından veri-
len onayla, Türk Telekom’un toptan seviyede sunmakta oldu-
ğu veri iletimine ilişkin Kiralık Devre hizmetine 5 Gbit/sn hız 
kademesinin eklenmesine karar verildiğini açıkladı. 

Daha önce, 2,4 Gbit/sn ile 10 Gbit/sn arasında bir hız ka-
demesi olmaması nedeniyle, İşletme-

cilerin ihtiyaç duyduklarından 
daha yüksek bir hız seviye-

sini almak zorunda kal-
dıklarını belirten Elvan, 

“BTK’nın bu kararıyla İş-
letmecilerin faydasına ola-
cak şekilde ara hız ihtiyacı 
giderilmiş ve gereksiz öde-
me yapılmasının önüne ge-
çilmiştir.” dedi. 

Bakan Elvan, ayrıca 
BTK Kurul kararıyla ilk 
defa onaylanan diğer bir 
kampanya neticesinde, bazı 

Kiralık Devre hizmetlerinde indirime gidileceğini belirtti. El-
van, onaylanan kampanyaya göre Metro Ethernet hizmetinde 
belirli bir hacimde alım yapılması durumunda İşletmecilere 
yüzde 12 oranında indirim sağlanacağını ifade etti. BTK ta-
rafından alınan söz konusu kararlarla, işletmecilerin gerek 
ara hız kademesi ihtiyacı giderilmiş gerekse yüksek hacimde 
alınan Kiralık Devrelerde indirime gidilmiş olduğundan, iş-
letmeciler lehine ciddi faydalar sağlanmış oldu.

Kiralık devreler, başta bankalar gibi çok şubeli kuruluşlar 
olmak üzere çeşitli işletmeler ve kurumular tarafından nokta-
dan noktaya güvenli ve hızlı veri iletimi amacıyla kulla-
nılıyor. Türk Telekom iletişim altyapısı üzerinden 
noktadan noktaya bağlantı sağlayan, müşte-
riye özel ve sürekli tahsis edilmiş, sabit 
bant genişliğindeki bir bağlantı 
tipi olan kiralık devre hizme-
ti, hıza göre aylık sabit 
bir ücret ile fiyat-
landırılıyor. 

      Kurul Kararları

ALO 123 
GENÇLİK HATTI 
KURULDU

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu 
(BTK), “123” kısa numarasını Gençlik 
ve Spor Bakanlığına “Alo 123 Genç-
lik Hattı” hizmet adıyla tahsis etti. 
BTK’nın internet sitesinde ya-
yımlanan kurul kararlarına 
göre, “123” kısa numarası 
Gençlik ve Spor Bakanlığı-
na “Alo 123 Gençlik Hat-
tı” hizmet adıyla, “199” 
kısa numarası ise İçişleri 
Bakanlığı Nüfus ve Vatan-
daşlık İşleri Genel Müdür-
lüğü’ne “Alo Nüfus” hizmet 
adıyla tahsis edildi.

      Kurul Kararları
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3N MOBİL HABERLEŞME 
HİZMETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu, IMT–2000/UMTS Altyapılarının 
Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetle-
rinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Söz-
leşmesinin kapsama alanı yükümlülü-
ğü hükümlerinde belirlenen yerleşim 
alanlarında hizmet kalitesi ölçütlerine 
ilişkin ölçüm ve saha test yöntemlerinin 
belirlenmesine yönelik usul ve esasları 
düzenleme amacıyla kamuoyu görüşle-
rini toplamaya yönelik tebliğ yayınladı. 
Tebliğ, 3N mobil haberleşme hizmeti 
sunan işletmeciler tarafından kapsa-
ma alanı yükümlülükleri çerçevesinde 
sunulan 3N mobil haberleşme hizmet-

lerine ilişkin hizmet kalitesi ölçütlerini 
kapsıyor. Tebliğde, Yerleşim Alanları, 
Standartlar ve Ölçüt Değerlerinin Elde 
Edilme Yöntemi Ölçüm Verileri ve İlgili 
Ölçütlerin Hesaplanması Saha Testleri, 
Kapsamı, İlgili Ölçütlerin Hesaplanma-
sı ve Sinyal Seviyesi, Ölçüm ve Saha Test 
Sonuçlarının Bildirimi, Doğrulanması 
ve Yaptırımlar gibi hükümlere yer ve-
rildi. 

Taslağa göre, ölçümler, işletmeci ta-
rafından yerleşim alanları bazında ayrı 
ayrı olmak üzere kendi 3N şebekesinde-
ki trafiğin tamamı üzerinden elde edilir. 
3N mobil haberleşme hizmetlerinde, 

kapsama alanı yükümlülüğü bulunan 
yerleşim alanlarında asgari sinyal se-
viyesi -110 dBm olacaktır. Hareket ha-
lindeki saha testlerinde, trafik kuralları 
ve yol koşulları nedeniyle aksine bir 
zorunluluk olmadıkça araç hızı şehir içi 
için ortalama 30-50 km/saat, şehirlera-
rası yol ölçümlerinde ortalama 80-120 
km/saat olacaktır.  

Taslağa ilişkin görüşlerin alınması 
9 Haziran 2014 tarihinde son buldu ve 
Kurumumuz tarafından değerlendir-
meye alındı.

FİYAT SIKIŞTIRMASINA İLİŞKİN 
YENİ USUL VE ESASLAR

Görüşe Sunulan Konular

Kurumumuz etkin ve sürdürülebilir 
rekabetin tesisi ve korunmasını temi-
nen, ilgili pazar analizleri kapsamında 
fiyat sıkıştırması yükümlülüğüne tabi 
tutulan etkin piyasa gücüne sahip işlet-
meci ve/veya bu işletmecinin dikey iliş-
kili bir pazarda aynı kontrol yapısı için-
de faaliyet gösteren ortağı, iştiraki veya 
ortaklığının toptan ve perakende tari-
felerinin fiyat sıkıştırması içermesinin 
önlenmesi ve fiyat sıkıştırması içermesi 
halinde uygulanacak tedbirlere ilişkin 
usul ve esasları belirlemek amacıyla 
bir tebliğ yayımladı. Tebliğde Fiyat Sı-
kıştırması Yükümlülüğü ve Analizinde 
Kullanılacak Yöntemler ve Fiyat Sıkış-
tırmasının Giderilmesinde Kullanılacak 
Yöntemler gibi hükümler ayrıntılı bir 
şekilde yer alıyor. 

Taslağa göre fiyat sıkıştırmasının tes-
piti, önlenmesi ve giderilmesine yönelik 
bazı usul ve esaslar şu şekildedir:  Fiyat 
sıkıştırması yükümlülüğü ve analizinin 
uygulanabilmesi için incelemeye tabi 
tutulan dikey ilişkili elektronik haber-
leşme pazarlarında asgari olarak; Top-
tan pazarda etkin piyasa gücüne sahip 
işletmecinin varlığı ve toptan pazarda 
etkin piyasa gücüne sahip işletmecinin 
ve/veya bu işletmeciyle aynı  kontrol ya-
pısı içinde bulunan ortağı, iştiraki ya da 
ortaklığı konumundaki  işletmecilerden 
en az birisinin dikey ilişkili perakende 
pazar veya pazarlarda faaliyet gösteriyor 
olması gerekmektedir. Ayrıca Kurum ta-
rafından ilgili pazar analizi kapsamında 
fiyat sıkıştırması yükümlülüğüne tabi 
tutulan toptan ve perakende pazarlarda 

faaliyet gösteren dikey bütünleşikişlet-
meci veya işletmecilerin tarifeleri fiyat 
sıkıştırması içermemelidir. Kurum, fiyat 
sıkıştırması analizini uygulamak için ih-
tiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri il-
gili toptan pazarda etkin piyasa gücüne 
sahip işletmeciden, bu işletmeci ile aynı 
kontrol yapısı içinde dikey ilişkili pera-
kende pazarda faaliyet gösteren ortağı, 
iştiraki ya da ortaklığı konumundaki iş-
letmeciden ve perakende pazarda faali-
yet gösteren diğer işletmecilerden talep 
etmeye yetkilidir. Söz konusu işletme-
ciler talep edilen tüm bilgi ve belgeleri 
Kuruma sunmakla yükümlüdür.  

 İşletmecilerden 30 Mayıs 2014 tarihi 
itibariyle gönderimi son bulan görüş ve 
öneriler değerlendirme sürecine alındı. 
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POSTA HİZMETLERİNİN 
SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Posta hizmetleriyle ilgili düzenleme, 

yetkilendirme ve denetleme görevinin 
Kanunla Kurumumuza verilmesinin 
ardından oluşturulan Posta Hizmetleri 
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İliş-
kin Yönetmelik 3 Haziran 2014 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girdi. 

Yönetmeliğe göre tarifeler, posta 
hizmetlerine ve rekabetin korunmasına 
ilişkin mevzuata aykırı olmamak koşu-
luyla hizmet sağlayıcıları tarafından ser-
bestçe belirlenecek. İlgili pazarda etkin 
piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcıları 
tarafından uygulanan tarifeler; yıkıcı 
veya aşırı fiyatları da içerecek şekilde 
rekabetin engellenmesi, bozulması veya 
kısıtlanmasına neden olacak ücretleri 

ihtiva edemeyecek. Tarifeler, kullanı-
cıların coğrafi konumundan bağımsız 
olacak ve ülke genelinde tek fiyat olarak 
uygulanacak. 

BTK, TARIFELERE ALT VE 
ÜST SINIR GETIREBILECEK
Kurum, tavan fiyat esasına göre 

onaylanmasına karar verdiği hizmet-
lere ilişkin pazardaki rekabet ortamı 
ve tarifelerin yeniden dengelenmesi 
gibi hususlar çerçevesinde belirleyeceği 
esaslara göre hizmet sepetleri oluştura-
bilecek. Hizmet sağlayıcılar; tarifeleriyle 
ilgili bilgileri güncel, açık, doğru ve an-
laşılabilir bir şekilde duyuracak. Hizmet 
sağlayıcıları tarafından posta hizmeti 
sunumunda; dil, ırk, renk, cinsiyet, si-
yasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle herhangi bir ay-

rım yapılmaması, genel ahlak ve sağlık 
kurallarına uyulması, milli güvenlik ile 
kamu düzeni gereklerine ve acil durum 
ihtiyaçlarına öncelik verilmesi, objektif 
nedenler aksini gerektirmedikçe, nite-
liksel ve niceliksel devamlılığın sağlan-
ması, kullanıcı menfaatlerinin gözetil-
mesi esas olacak. 

KULLANICI HAKLARI 
Posta hizmetlerinden yararlanan 

kullanıcılar, benzer konumdaki kullanı-
cıların hizmetlere eşit şartlarda erişebil-
me ve ayrım gözetmeyen adil ücretlerle 
hizmetlerden yararlanma, hizmet sağ-
layıcılarının sunduğu posta hizmetinin 
kapsamı hakkında bilgi alabilme, su-
nulan hizmet için uygulanacak tarifeler 
konusunda açık, detaylı ve güncel bilgi-
lere erişebilme hakkına sahip olacak. 

POSTA HIZMETLERININ 
GIZLILIĞI VE GÜVENLIĞI 
Posta gönderileri, kanunla yetkili 

kılınan merciler dışındaki kişilerce alı-
konulamayacak, açılamayacak ve içeriği 
araştırılamayacak. Kayıtlı gönderilerin 
kaybı, çalınması veya hasarı halinde 
sorumluluk hizmet sağlayıcısına ait ola-
cak.  Hukuka aykırı ya da hileli bir fa-
aliyetin varlığının, posta hizmetlerinin 
gizliliği ve güvenliğine ilişkin hüküm-
leri ihlal etmeyecek bir şekilde anlaşıl-
ması halinde hizmet sağlayıcılar hizmeti 
derhal durdurarak ilgisine göre yetkili 
mercilere ve ilgili kolluk görevlilerine 
gecikmeksizin haber verecek. 

Mevzuat

POSTA SEKTÖRÜNDE 
UYGULANACAK İDARİ 
YAPTIRIMLAR BELİRLENDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu Posta Hizmetleri Sektöründe İda-
ri Yaptırımlar Yönetmeliği, 2 Haziran 
2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girdi. Kurum tarafın-
dan posta sektöründe uygulanacak idari 
yaptırımlara ve bunların uygulanması-
na ilişkin usul ve esasların düzenlendi-
ği yönetmelik, posta sektörüne ilişkin 
mevzuatta yer alan yükümlülüklerin ye-
rine getirilmemesi veya ilgili mevzuata 
aykırılık halinde uygulanacak idari para 
cezalarıyla diğer yaptırım ve tedbirlere 
ve bunların uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları kapsıyor.

Hizmet sağlayıcısının, kullanıcılara 
yaptığı bilgilendirmelerin yanlış olması, 
hizmetin kısıtlanmasına veya durdurul-
masına ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi, şeffaflığın sağlanması ve 
bilgilendirmeye ilişkin yükümlülükleri-
ni yerine getirmemesi, kullanıcı mağdu-

riyetinin giderilmesine yönelik yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi, kullanıcı 
şikâyetleri çözüm mekanizmasına iliş-
kin yükümlülüklerini yerine getirme-
mesi halinde bir önceki takvim yılın-
daki net satışlarının yüzde 2’sine kadar 
idari para cezası uygulanacak.

Hizmet sağlayıcısının, hizmet sunu-
munu ispatlayan belge düzenlemesine 
ilişkin yükümlülüklerini yerine getir-
memesi halinde söz konusu hizmet sağ-
layıcısına bir önceki takvim yılındaki 
net satışlarının yüzde 1’ine kadar idari 
para cezası verilecek.

Evrensel posta hizmet yükümlüsü 
veya evrensel posta hizmet sağlayıcısının 
evrensel posta hizmetini belirlenen ulu-
sal veya uluslararası standartlara uygun 
olarak yürütmemesi halinde söz konusu 
hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim 
yılındaki net satışlarının yüzde 1’ine ka-
dar idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelikte ayrıca kişisel veri ve 
bilgilerin korunmasına ilişkin ihlaller, 
bilgi ve belgelerin süresinde verilmeme-
si, kamu düzeninin ihlali ve milli güven-
liğe aykırılık oluşturabilecek hususlara 
ilişkin idari yaptırımlar da öngörülüyor. 

CEZALAR 1 AY IÇINDE 
ÖDENECEK
İdari para cezaları tebliğ tarihinden 

itibaren 1 ay içinde Kuruma ödenecek. 
Bu süre içinde ödenmeyen idari para 
cezaları, Kurumun bildirimi üzerine 
ilgili vergi dairesince Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
hükümlerine göre tahsil edilecek. Tahsil 
edilen idaripara cezalarının yüzde 20’si, 
6475 sayılı Kanun uyarınca bütçeye ev-
rensel posta hizmeti gelirleri adı altında 
gelir kaydedildikten sonra kalan kısmın 
yüzde 50’si Kurum hesaplarına aktarıla-
cak, yüzde 50’si ise genel bütçeye gelir 
kaydedilecek. 
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Kurumumuz tarafından her ay gerçek-
leştirilen Salı Seminerleri kapsamında 
29 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen 
seminere konuşmacı olarak ünlü Yazar 
Rasim Özdenören katıldı.

Konusu “Okumak nedir, Yazmak ne-
dir?” olarak belirlenen seminerde BTK 
yönetici ve çalışanlarına hitap eden Öz-

denören, insanın merak eden bir varlık 
olduğunu vurgulayarak mera-

kın bizatihi okumanın kendisi 
olarak ifade edilebileceğini 
söyledi. İnsanlara doğuştan 
verilen bir mantık tarzı ol-

duğunu ifade eden Özdenören, “İlk insanlarda 
da günümüz insanlarında da aynı mantık var. 
Ancak önermelerin doğru olup olmamasına 
göre insanlar benzer olaylardan farklı sonuç-
lar çıkarabiliyor. Bu da kültür farklılıklarından 
yani düşünme ve davranış kalıplarının farklı 
olmasından kaynaklanıyor” dedi. Özdenören, 
ufuk açıcı konuşmasında benzer olayların de-
ğişik kültürler içinde farklı değerlendirilmesine 
ilişkin örnekler vererek kültürlere göre okuma 
biçimlerinin de farklı olduğunu dile getirdi.

Seminerin ardından BTK II. Başkanı Musa 
Şahin, Yazar Özdenören’e teşekkür ederek gü-
nün anısına bir plaket takdim etti

ÜNLÜ YAZAR RASİM ÖZDENÖREN, 
KURUMUMUZA KONUK OLDU

      Eğitim

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Hasan Kâmil Yılmaz, 27 Mayıs 2014 tarihinde dü-
zenlenen Salı Seminerinde Kurumunuz personeli 
ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2014 yılı Kutlu 
Doğum Etkinlikleri çerçevesinde belirlediği “Din 
Samimiyettir” konusunda seminer veren Yılmaz, 
BTK yönetici ve çalışanlarına hitap etti. Kurum 
II. Başkanı Musa Şahin, Kurul Üyesi Galip Zerey 
ve BTK personelinin katıldığı seminerde konuşan 
Yılmaz, “Din samimiyettir” ifadesinin Peygamber 
Efendimiz’in bir hadis-i şerifinde geçtiğini dile ge-
tirdi. Samimiyetin hem bireysel hayatta hem top-
lumsal hayatta önemli bir yeri olduğunu vurgula-

yan Yılmaz; evde, işte, komşu ve akrabalar 
arasında, insanın var olduğu her alanda 
samimi olması gerektiği üzerinde durdu. 
Prof. Yılmaz, konuyla ilgili peygamberle-
rin hayatlarından örnekler vererek sami-
miyetin insan hayatındaki önemini vurgu-
ladı. 

Büyük bir ilgiyle dinlenen se-
minerin ardından Kurum II. 
Başkanımız Musa Şahin, Prof. 
Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’a pla-
ket takdim etti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI 
PROF. DR. HASAN KÂMİL YILMAZ 
KURUMUMUZDA SEMİNER VERDİ

Salı Seminerleri kapsamında 26 Haziran 
2014 tarihinde düzenlenen “Aile”  konulu semi-
nere konuşmacı olarak Eğitimci-Yazar Abdul-
lah Büyük katıldı.

Kurul II. Başkanı Musa Şahin, Kurul Üye-
leri Galip Zerey ve İhsan Kulalı ile BTK per-
sonelinin katıldığı seminerde konuşan Büyük, 
aile kurumunun önemi ve mutlu bir aile için 
eşlerin taşıdıkları sorumluluklar konusunda 
bilgiler verdi. Abdullah Büyük, ailenin, eşler, 
çocuklar ve toplum hayatı açısından taşıdığı 
anlam ve önemi örnekler vererek anlattı. Son 

yıllarda boşanma oranlarının arttığına 
dikkat çeken Büyük, aile problemlerinin 
ancak manevi değerlere bağlı kalınarak, 
karşılıklı sorumluluk bilinci içinde, sevgi 
ve saygıya dayalı bir anlayışla çözülebile-
ceğini vurguladı.

İlgiyle dinlenen seminerin ar-
dından Kurul Üyemiz Galip 
Zerey, Eğitimci-Yazar Ab-
dullah Büyük’e plaket takdim 
etti. 

EĞİTİMCİ-YAZAR ABDULLAH BÜYÜK 
AİLENİN ÖNEMİNİ ANLATTI



RAKAMLARLA BİLİŞİM

Rakamlarla Bilişim

* Elektronik Haberleşme Sektörü 2014 Yılı Birinci Çeyrek Pazar Verilerine Göre Hazırlanmıştır.
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MOBİL ABONE SAYISI 70 MİLYONU, 
İNTERNET ABONE SAYISI 

35 MİLYONU BULDU
2014 yılı birinci üç aylık dönem 

(Ocak-Şubat-Mart) sonu itibarıyla Tür-
kiye elektronik haberleşme pazarında 
yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmek-
tedir. 

GENEL PAZAR VERILERI 
14 Mayıs 2014 itibarıyla elektronik 

haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 
işletmeci sayısı 574 olup bu işletmecile-
re verilen yetkilendirme sayısı 945’dir. 

2014 yılı birinci üç aylık dönemde 
Türk Telekom ve mobil şebeke işletme-
cilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,6 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer işletmecilerin net satış gelirle-
ri 2014 yılı birinci çeyrekte yaklaşık 1,8 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

2014 yılı birinci çeyrekte Türk Te-
lekom ve mobil işletmecilerin toplam 
yatırım miktarı yaklaşık 668 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer işletmeciler tarafından 2014 
yılı birinci çeyreğinde yaklaşık 367 mil-
yon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 

2014 yılı birinci çeyrekte toplam 
mobil trafik miktarı 47,2 milyar daki-
ka olurken sabit trafik miktarı ise 3,8 
milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 

Bir önceki üç aylık döneme göre mobil 
trafik miktarı yaklaşık %0,2 oranında 
artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık 
%5,3 oranında azalmıştır. Trafiğin bü-
yük bir kısmını (%87,6) mobilden mo-
bile giden trafik oluşturmaktadır. 

01/08/2012 ile 14/05/2014 tarihleri 
arasında Kuruma gelen toplam şika-
yet sayısı 114.374 olup; bu şikâyetlerin 
110.238 tanesi cevaplanmış, 133 tanesi 
Kurum içinde başka birimlere yönlen-
dirilmiş, 1.463 tanesi işleme konulmuş 
fakat sonuçlanmamış ve 2.061 tanesi 
ise reddedilmiştir. Bu dönemde en fazla 
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şikâyetin yaklaşık %49 oranında GSM 
hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı gö-
rülmektedir. 

SABIT PAZAR 
2014 yılı birinci çeyrek sonu itiba-

rıyla 13.293.288 sabit telefon abonesi 
bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı 
bir önceki çeyreğe göre %1,1 azalarak 
yaklaşık %17,34 seviyesine düşmüştür. 
Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklü-
ğünün 3,69 olduğu göz önünde bulun-
durulduğunda sabit telefon hizmetleri 
pazarında Türkiye’nin önemli bir kesi-
mine ulaşıldığını söylemek mümkün-
dür. 

2014 yılının birinci çeyreği itibarıyla 
kullanıcı bilgilerine bakıldığında, taşıyı-
cı ön seçimi kullanıcı sayısının 202.056, 
arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı 
sayısının ise 88.135 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Diğer yöntemlerle STH 

işletmecilerini kullanarak arama yapan 
kullanıcı sayısı ise 1.630.681’dir. İşlet-
mecilerin toplam ön ödemeli kart satış 
adedi ise 3.279.862’dir. 

2014 yılının birinci çeyreğinde PSTN 
gelirleri toplam gelirin %42,25’ini teşkil 
ederken erişim gelirleri toplam gelirin 
%41,56’sını oluşturmuştur. 

2014 yılı birinci üç aylık dönem iti-
barıyla sabit telefon gelirleri yaklaşık 
916 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup 
bir önceki senenin aynı dönemine göre 
%16,9 oranında azalırken bir önceki dö-
neme göre de %8,5 oranında azalmıştır. 

Yaklaşık 1,9 milyon kullanıcı sabit 
telefon hizmetlerinde alternatif işletme-
cileri kullanmış olup, bu işletmecilerin 
üç aylık dönem için tüm STH hizmetle-
rinden elde ettikleri gelirler 270 milyon 
TL civarında gerçekleşmiştir. 

Türk Telekom’un trafik dağılımı in-

celendiğinde; bir önceki yılın aynı dö-
neminde %82,50 olan şebeke içi trafi-
ğin toplam trafik içindeki payının 2014 
yılı birinci üç aylık döneminde %74,63 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu-
nunla birlikte bir önceki yılın aynı dö-
neminde toplam trafiğin %13,94’ünü 
oluşturan mobile doğru trafik 2014 yı-
lının birinci çeyreğinde toplam trafiğin 
%20,74’ünü teşkil etmiştir. 

2013 yılının birinci çeyreğinde yak-
laşık 3,4 milyar dakika olan Türk Tele-
kom’un ses trafiği, 2014 yılının birinci 
çeyreğinde %17,1 oranında azalarak 
yaklaşık 2,8 milyar dakika olarak ger-
çekleşmiştir. 

Şehiriçi trafikte STH işletmecileri-
nin payı %13,61 olarak gerçekleşirken 
Türk Telekom’un payı %86,39 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Şehirlerarası arama trafik miktarın-
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daki STH işletmecilerinin pazar payı 
%29,96 olarak gerçekleşirken Türk Te-
lekom’un pazar payı ise %70,04 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Mobile doğru çağrı trafiğinde STH 
işletmecilerinin payı %43,29 olarak 
gerçekleşirken Türk Telekom’un payı 
%56,71 olarak gerçekleşmiştir. 

Yurtdışına doğru çağrı başlatma tra-
fiğinde Türk Telekom’un payı %52,11 
olarak gerçekleşirken STH işletmecileri-
nin payı %47,89 olarak gerçekleşmiştir. 

Sabit şebekede sonlandırılan ulusla-
rarası çağrı trafiğinde Türk Telekom’un 
payı %32,67 olarak gerçekleşirken STH 
işletmecilerinin payı %67,33 olarak ger-
çekleşmiştir. 

Mobil şebekelerde sonlandırılan 
uluslararası çağrı trafiğinde STH işlet-
mecilerinin payı %62,60 olarak gerçek-
leşirken Türk Telekom’un payı %37,40 
olarak gerçekleşmiştir. 

Sabit şebekede başlatılan toplam tra-
fikte STH işletmecilerinin payı %25,77 
olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un 
payı %74,23 olarak gerçekleşmiştir. 

Türk Telekom şebekesinden en çok 
aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat) 
olmuştur. 

2014 yılı birinci çeyrekte de sabit 
şebekeden en fazla trafik gönderilen ve 
alınan ülke Almanya’dır. 

2014 yılı birinci üç aylık dönemin-
de 150 dakika olarak gerçekleşen sabit 
MoU, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %20 azalırken bir önceki döneme 
göre %3,3 oranında azalmıştır. 

2014 yılı birinci çeyreğinde Türk Te-
lekom’un abone başına aylık geliri 22,57 
TL olarak gerçekleşmiştir. 

2014 yılı birinci üç aylık dönemde 
78 milyon TL olarak gerçekleşen sabit 
yatırım bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla %48,8 oranında azalırken bir 

önceki döneme göre %84 oranında düş-
müştür. 

INTERNET VE GENIŞ BANT 
2008 yılında 6 milyon genişbant in-

ternet abonesi bulunmaktayken altı yıl-
lık bir sürede beş kata yakın artışla 2014 
yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 35 mil-
yona yaklaşmıştır. 

2014 yılının birinci çeyreğinde top-
lam internet aboneliğinde bir önceki 
üç aylık döneme göre %7,3 artış ger-
çekleşmiş olup, mobil ve özellikle fiber 
internet abonelerinin artmasıyla birlikte 
internet abone sayısındaki genel artış 
eğilimi devam etmiştir. Toplam internet 
abone sayısının yıllık artış oranı ise %12 
olarak gerçekleşmiştir. 

2011 yılı üçüncü çeyreğine kadar 
artış gösteren xDSL abone sayısı bu dö-
nemden sonra düşüş eğilimine geçmiş 
ve bu düşüş 2012 yılı dördüncü 

çeyreğinde yerini tekrar artışa bırak-
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sa da bundan sonraki süreçte yatay bir 
eğilim göstererek, 2014 yılı birinci çey-
rekte 6,7 milyona yaklaşmıştır. 

Kablo internet abone sayısı önceki 
üç aylık döneme göre artarak 492.288’e 
çıkmıştır. 

2014 yılı birinci çeyrekte internet 
servis sağlayıcılığına ilişkin toplam ge-
lir yaklaşık 1,15 milyar TL seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 

Türkiye’deki sabit genişbant abonele-
rinin yaklaşık %67’si 4-8 Mbit/sn hızda 
bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri 
görülmektedir. 

Mobil bilgisayardan internet abone-
lerinin kullanım miktarına bakıldığında 
100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin 
oranının %82 olduğu anlaşılmaktadır. 
En az kullanımı gösteren 0-50 MB ara-
lığında ise abonelerin yaklaşık %16’sı 
bulunmaktadır. 

Alternatif işletmecilerin xDSL tek-
nolojisi ile sundukları hizmetin geniş-
bant pazarındaki payı 2014 yılı birinci 
çeyrek itibarıyla %11,5 olarak gerçek-
leşirken bu dönemde özellikle fiber 
genişbantın etkisi ile birlikte TTNet’in 
genişbant pazarındaki xDSL payı gerile-
meye devam ederek %66,9 seviyelerine 
inmiştir. Bunun yanında alternatif işlet-
mecilerin 6,7 milyona yaklaşan xDSL 
abonelerindeki payı ise %15 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Ayrıca toplam geniş-
bant pazarında kablo internet hizme-
ti sunan işletmecinin pazar payı %5,8 
olurken fiberin pazar payı %15 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de nüfusa göre sabit geniş-
bant penetrasyon oranı %11,1 iken 
OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması 
%26,7’dir. Mobil genişbant penetrasyon 
oranı Türkiye’de %34,5 iken OECD or-

talaması %68,4’dür. 
2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla 

“Nic.tr” kayıtlarında 351.527 adet “.tr” 
uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan 
adlarının %73,4’ü “com.tr”, %8,5’i “gen.
tr”, %3,6’sı “gov.tr”, %3,3’ü ise “web.tr” 
uzantısına sahiptir. 

2005 yılında 3 (üç), 2006 yılında 
ise 1 (bir) adet olmak üzere toplam 4 
(dört) adet elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısı hâlihazırda yetkilendirilmiş 
olup 2014 Mart sonu itibarıyla 837.794 
elektronik imza ve 302.545 mobil imza 
olmak üzere toplam 1.140.339 elektro-
nik sertifika oluşturulmuştur.

MOBIL PAZAR 
Mart 2014 itibarıyla Türkiye’de yak-

laşık %91,51 penetrasyon oranına karşı-
lık gelen toplam 70.115.287 mobil abo-
ne bulunmaktadır. 0-9 yaş nüfus hariç 
olmak üzere mobil penetrasyon oranı 
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%100’ün üzerine çıkmaktadır. 
2014 yılı birinci çeyrekte 3G abone 

sayısı 51 milyona ulaşırken; 3G hizme-
tiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cep-
ten internet hizmeti alan mobil genişbant 
abone sayısı da 26.444.002’e yükselmiştir. 
2014 yılı birinci çeyrekte toplam mo-
bil internet kullanım miktarı ise 52.359 
TByte olarak gerçekleşmiştir. 

2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla 
M2M abone sayısı 2,2 milyon civarında-
dır. 

2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla 
faturalı mobil genişbant abone sayısı 
12.456.467 olarak, ön ödemeli mobil ge-
nişbant abone sayısı ise 13.987.535 ola-
rak gerçekleşmiştir. 

2014 yılı birinci üç aylık döneme 
bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık 
%58,8’ini ön ödemeli abonelerin oluştur-
duğu, son bir yıl içerisinde faturalı abo-
nelerin oranının %39,1’den %41,2’ye 
ç ı k t ı ğ ı 

görülmektedir. 
2014 yılı birinci üç aylık dönemde 

numara taşıma işlem sayısı bir önceki üç 
aylık döneme göre %23,72 oranında ar-
tarak yaklaşık 3,4 milyon olarak gerçek-
leşmiştir. 20 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla 
68.830.966 numara taşıma işlemi gerçek-
leştirilmiştir. 

2014 yılı birinci üç aylık dönem iti-
barıyla abone sayısına göre Turkcell’in 
%49,62, Vodafone’un %28,57, Avea’nın 
ise %21,81’lik paya sahip olduğu görül-
mektedir. 

2014 yılı birinci çeyrek dönem itiba-
rıyla gelire göre pazar payları incelendi-
ğinde Turkcell’in pazar payının %46,45, 
Vodafone ve Avea’nın ise sırasıyla 
%33,38 ve %20,17 seviyelerinde olduğu 
görülmektedir. 2014 yılı birinci çeyrekte 
gelire göre pazar payları 2012 yılının aynı 
dönemi ile kıyaslan-

dığında Turkcell’in pazar payının yak-
laşık 2,97 puan, Avea’nın pazar payının 
ise 0,42 puan azaldığı Vodafone’un pazar 
payının ise 3,41 puan arttığı görülmekte-
dir. 

2014 yılı birinci çeyreği itibariyle 
Avea abonelerinin %45,5’inin, Turkcell 
abonelerinin %40’5’inin, Vodafone abo-
nelerinin ise %39,1’inin faturalı abone-
lerden oluştuğu görülmektedir. 

Toplam mobil abonelerin yaklaşık 
%90,9’u bireysel, %9,1’i ise kurumsaldır. 

2014 yılı birinci üç aylık dönemi tra-
fik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle 
kıyaslandığında toplam trafiğin %0,15 
oranında arttığı, geçen senenin aynı 
dönemi ile kıyaslandığında ise %10,08 
oranında arttığı görülmektedir. İşletme-
ci bazında incelendiğinde ise bir önceki 
döneme göre Turkcell’in trafiğinin %2,58 
oranında azaldığı, Vodafone’un trafiği-
nin %0,36 oranında; Avea’nın trafiğinin 
ise %4,55 oranında arttığı görülmektedir. 

2014 yılı birinci çeyrekte de mobil şe-
bekelerden en fazla trafik gönderilen ve 

alınan ülke Almanya’dır. 
Avea, Vodafone ve Turkcell hatların-

dan en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi 
İmdat)’dir. 

2014 yılı birinci üç aylık dönemde SMS 
sayısının yaklaşık 34.452 milyon civarında 
gerçekleştiği, 2011 yılında işletmecilerin 
başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş 
yaşayan MMS sayısının ise yaklaşık 30,9 
milyona düştüğü görülmektedir. 

2014 yılı birinci üç aylık döneminde 
bir önceki çeyreğe göre Turkcell’in MMS 
sayısının %28,99 oranında, Vodafone’un 
%29,67 oranında azaldığı, Avea’nın ise 
%28,17 oranında arttığı görülmektedir. 

Konuşma gelirleri Turkcell’in gelir-
lerinin %64,81’ini Vodafone’un gelirleri-
nin %70,36’sını ve Avea’nın gelirlerinin 
%59,80’ini oluşturmaktadır. SMS+MMS 
gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %8,69’unu, 
Vodafone’un gelirlerinin %10,93’ünü ve 
Avea’nın gelirlerinin %7,90’ını oluştur-
maktadır. Data gelirleri ise Turkcell’de 
%21,89, Vodafone’da %16,73 ve Avea’da 
%27,50paya sahiptir. 

2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla Turk-
cell için abone başına aylık gelir 21,03 
TL, Vodafone için 20,74 TL, Avea için ise 
20,75 TL’dir. 

Mart 2014 itibarıyla Turkcell’in MoU 
değeri 287 dakika, Vodafone’un 407 daki-

ka ve Avea’nın ise 425 dakika olarak ger-
çekleşmiştir. 2014 birinci çeyreğinde 331 
dakika olan ortalama aylık mobil kulla-
nım süresi ile Türkiye, raporda yer verilen 
Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil 
telefonla görüşme yapan ülke olmuştur.

DIĞER HIZMETLER 
2014 yılı birinci çeyreği itibarıyla al-

ternatif işletmecilerin toplam fiber uzun-
luğu 51.244 km’dir. Türk Telekom’un ise 
182.405 km fiber altyapısı bulunmaktadır. 
Bunun yaklaşık 122.801 km’si omurga, 
geri kalan kısmı erişim amaçlı kullanıl-
maktadır. 

Alternatif altyapı işletmecilerinin elde 
ettikleri toplam gelir yaklaşık 157 milyon 
TL seviyesindedir. 

Türksat’ın 2014 yılı birinci çeyreği 
itibarıyla toplam kablo TV abone sa-
yısı 1.166.268 olup Teledünya marka-
sıyla sunulan sayısal kablo TV abone 
sayısı 603.038 olarak gerçekleşmiştir. Ay-
rıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan 
43.931 Türksat abonesi bulunmaktadır. 

Uydu haberleşme hizmetleri konu-
sunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2014 
yılı birinci çeyreği itibarıyla 10.506 abo-
neye uydu yer istasyonlarıyla uluslarara-
sı internet bağlantıları, video konferans, 
noktadan noktaya uluslararası uydu data 
devreleri gibi hizmetleri sağlamaktadır. 

Bu hizmete ilişkin toplam gelirler 2014 yılı 
birinci çeyreği için yaklaşık 64 milyon TL 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 

GMPCS Mobil Telefon hizmet gru-
bunda toplam abone sayısı 2014 yılı bi-
rinci çeyreği için 6.082’dir. GMPCS hiz-
metlerine ilişkin gelir 2014 yılı birinci 
çeyreğinde yaklaşık 2,14 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Rehberlik hizmeti kapsamında 2014 
yılı birinci çeyreğinde toplam çağrı sa-
yısı 9.480.153 olup toplam çağrı süresi 
14.885.822 dakikadır. Numara ile sorgu-
lama hizmeti 2011 yılı üçüncü çeyreğin-
de sunulmaya başlanmış ve bu kapsamda 
2014 yılı birinci çeyreğinde 5.061.184 adet 
numara ile sorgulama gerçekleştirilmiştir. 
Yine bu çeyrekte toplam 21.170.018 adet 
isim ile sorgulama yapılmıştır. Yapılan 
sorgulamaların 15.955.479 adedinde bi-
reysel numara ve 7.741.595 adedinde ku-
rumsal numara sorgulanmıştır. Rehberlik 
hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık ge-
lirleri ise yaklaşık 15,5 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunan 
işletmecilerin toplam abone sayısı 2.350 
ve kullanıcı sayısı 68.213 olarak gerçek-
leşmiştir. 2014 yılı birinci çeyrekte bu 
hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 3,4 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Pazar Verileri
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
D-8 ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından 16-17 
Nisan 2014 tarihlerinde “Bilişim Tekno-
lojileri D-8 Çalıştayı” düzenlendi. 

Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğin-
de Ankara Palas Devlet Konukevinde 
gerçekleştirilen çalıştayda, bakanlığın 
e-vize başvuru sistemi tanıtıldı. Diğer 
D-8 üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları 
da kendi bilişim uygulamalarını kapsam-
lı biçimde anlattı. Çalıştay’da, D-8 üyesi 
ülkelerin dışişleri bakanlıkları arasında 
bilişim alanında somut işbirliği imkan-
ları da ele alındı. Çalıştayın açış konuş-
masını yapan Dışişleri Bakanlığı Bilişim 
Teknolojileri Daire Başkanı Haldun Koç, 
küreselleşen dünyada 2,7 milyar internet, 
6 milyar cep telefonu kullanıcısı olduğu-
na vurgu yaparak, bu istatistiklerin bilgi 
teknolojileri hizmetlerinin önemini daha 
da artırdığını, bu alanda yaşanacak ge-

lişmelerle vatandaşlara daha iyi hizmet 
verileceğini belirtti. Koç, Dışişleri Ba-
kanlığı’nın 2000’lerin başından itibaren, 
bilgiyi elektronik veriye dönüştürmede 
öncü konumuna geldiğini, buna verile-
cek en iyi örneklerden birinin ise 2001’de 
hayata geçirilen “Belge Yönetim Sistemi” 
olduğunu söyledi. 

ELEKTRONIK VIZE 
UYGULAMASI
Çalıştayda, Türkiye Dışişleri Bakanlı-

ğı tarafından geliştirilen e-Vize Başvuru 
Sistemi de kapsamlı olarak tanıtıldı. Yeni 
geliştirilen elektronik vize ile turistik 
veya ticari amaçlarla yapılacak vize baş-
vurularının, Dışişleri Bakanlığı’nın yurt 
dışı temsilciliklerinden veya Elektronik 
Vize Başvuru Sistemi’nden (EVBS) ger-
çekleştirildiği vurgulandı. 2013 yılında 
uygulamaya konulan EVBS üzerinden, 

internet bağlantısı olan her noktadan or-
talama 3 dakika içinde kolay bir şekilde 
e-vize alınabildiği kaydedildi.

Çalıştayda e-v’ye ilişkin yapılan sunu-
ma göre, İngilizce, Fransızca ve İspanyol-
ca dillerine ek olarak Hollandaca, Nor-
veççe, Lehçe, Almanca, Arapça ve Çince 
dillerinin sisteme eklenmesiyle elektro-
nik vize sistemi 10 dilde hizmet verir hale 
geldi. Türkiye’ye yolcu taşıyan anlaşmalı 
havayolu şirketlerinin ofislerinden ve ha-
vaalanlarındaki bürolarından da e-vize 
alınabilmesini teminen gerekli altyapının 
kullanıma sunulacağı, tur operatörleri-
nin grup e-vize başvurusunda bulunup 
toplu ödeme yapabileceği, vize alamadan 
Türkiye’ye gelen yabancıların havaalan-
larına yerleştirileceği ve e-vize kioskları 
üzerinden de vize alabilecekleri bilgisi 
verildi.

Sektörden Haberler

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
SEKTÖRÜ, 2013 ‘TE YÜZDE 11,3 BÜYÜDÜ

TÜBİSAD 2013 yılı “Bilgi ve İletişim 
Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni Ni-
san ayında düzenledikleri bir toplantıyla 
açıkladı. Toplantıda konuşan TÜBİSAD 
Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Mus-
tafa Çağan, 2013 yılında bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektörünün yüzde 11,3 bü-
yüme ile 61,6 milyar liralık hacme ulaş-
tığını açıkladı.  

Toplam sektör büyüklüğünü, 43,7 
milyar lira ile iletişim teknolojilerinin, 
17,9 milyar lira ile de bilgi teknolojile-
rinin oluşturduğunu kaydeden Çağan, 
2012 yılına göre en yüksek büyümenin 
yüzde 15,1 ile bilgi teknolojileri yazılı-
mında gerçekleştiğini dile getirdi. Böyle-
ce, bilgi teknolojileri alanında arzu edilen 
dağılıma yaklaşılarak yazılım sektörünün 
toplam bilgi teknolojilerindeki payının 

yüzde 27,1’e çıktığını aktardı. 
“Sektörün tamamına yarar sağlaya-

cak bu çalışmayı paydaşlarımızla iş birli-
ği içinde sürdürüyoruz”

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Cılız, 2013 yılının zorlu ekonomik 
konjonktür, döviz kurlarındaki artış gibi 
nedenlerle tüm sektörlerde olduğu gibi 
bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü için 
de zor bir yıl olduğunu, ancak sektörde 
gerçekleşen büyümenin Türkiye ekono-
misinin büyümesine katkı sağlayacağının 
altını çizdi. Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı 
Faruk Eczacıbaşı da kamu verisinin şeffaf 
ve herkese açık olması gerektiğini vurgu-
layarak, “Klasik deyiştir; ölçmeden bile-
mezsin. Bilmeden yönetemezsin. Veri, 
bizim için yaşamsal önemde bir hareket 
noktası.” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Telekomünikasyon Meclisi’nin 
Başkanı Yusuf Ata Arıak ise Türkiye’de 
bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 
büyüklüğü hakkında açıklanan rakamlar 
arasındaki farklılıkların oldukça önemli 
boyutlarda olduğunu aktararak, “Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenli 
olarak elektronik haberleşme sektörü-
ne yönelik üç aylık rakamları açıklıyor 
ancak bilgi teknolojilerine ait rakamlar 
eksik kalıyordu. 2013 yılında TOBB Tele-
komünikasyon Meclisinde tüm paydaş-
ların katkı sağlayacağı ‘Sektör Büyüklüğü 
Çalışma Grubu’nu kurduk. İki yıldır bu 
konuda çalışma yapan TÜBİSAD ile be-
raber hareket etmeye karar verdik. “ ifa-
delerini kullandı.

2013 Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı (milyar TL)
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BTK BAŞKANI ACARER, TÜTED 
TOPLANTISINDA KONUŞTU

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, 
Tüm Telekomünikasyon İş Adamları 
Derneği’nin (TÜTED), Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) 
belirlediği ortak tema çerçevesinde ve 
“Sürdürülebilir Kalkınma İçin Geniş 
Bant” başlığı altında gerçekleştirdiği 
“Dünya Bilgi Toplumu ve Telekomüni-
kasyon Günü” organizasyonuna katıldı.

Acarer organizasyonda yaptığı ko-
nuşmada dört temel konu üzerine 
yoğunlaşacağının altını çizerek, bun-
lardan ilkinin son günlerde basın or-
ganlarında yer alan ve sanki Türkiye’de-
ki bilişim sektörünün bir olumsuzluğu 
gibi gösterilmeye çalışılan mobil pe-
netrasyon oranının düşüklüğü konusu 
olduğunu söyledi.

TÜRKIYE SON 3 YILDIR AVRU-
PA’DA EN ÇOK KONUŞAN VE SMS 
KULLANAN ÜLKE.

Bazı kuruluşların mobil penetras-
yonundan, ülkenin gelişmişliğini iliş-
kilendirerek sonuç çıkarmaya çalış-
masını üzülerek takip ettiğini bildiren 
Acarer, şunları söyledi:

“Penetrasyon oranının sadece salt 
olarak ele alınması son derece yanlış. 
Çünkü mutlaka ülkedeki ARPU’nun ve 
konuşma sürelerinin de penetrasyon-
la ilişkilendirilmesinin şart olduğunu 
düşünüyorum. Türkiye son 3 yıldır 
Avrupa’da en çok konuşan ve SMS kul-
lanan ülke. 2013 sonu itibariyle abone 

başına aylık 340 dakika konuşma süre-
siyle Türkiye Avrupa’da açık ara birinci 
olan ülke. Ve 223 adet SMS ile en çok 
SMS kullanan ülke. Özellikle son bir 
kaç gündür Türkiye’de mobil penetras-
yonun düşüklüğünün bir zaafiyet gibi 
gösterilmesini anlamakta zorlanıyo-
rum.”

“ITU’DAKI KONSEY ÜYELIĞI-
NE EN ÇOK LAYIK OLAN ÜLKE-
LERDEN BIRIYIZ”

 Bu yıl Kasım ayında Güney Kore’de 
yapılacak olan ITU’nun en üst düzey 
toplantısında dördüncü kez konsey 
üyeliğine adayız. Üç dönemdir kon-
seye adayız bu dördüncü adaylığımız 
olacak. Bu konsey üyeliğini en çok hak 
eden ülkelerden biriyiz. Bu sadece ku-
rumun tek başına itelemesiyle olacak 
bir şey değil, bu konuda tüm sektörün 
destek vermesi gerekir diye düşünüyo-
rum. Türkiye’nin konsey adaylığı konu-
sunda tüm sektör bileşenlerinin azami 
destek vermesi gerektiğini vurgulayan 
Acarer, “Belki çoğunuz bilmezsiniz 
ITU’yu 1865 yılında kuran 16 ülkeden 
biri Türkiye. O zaman ki Osmanlı dele-
gesi Agop Efendi diye bir Osmanlı va-
tandaşı. Biz o yüzden ITU’daki konsey 
üyeliğine en çok layık olan ülkelerden 
biriyiz” bilgisini verdi.

Siber güvenlik konusunda da katı-
lımcılara bilgiler veren Acarer, konu-
nun getirebileceği sorunlara ilişkin de-
taylar paylaştı. 
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Sektörden Haberler

INTEL, AVRUPA’DAKİ ÜÇÜNCÜ AR-GE 
MERKEZİNİ TÜRKİYE’DE AÇTI

Türkiye’deki yüksek teknoloji yatı-
rımlarını genişleten Intel, Türkiye’deki ilk 
Ar-Ge Merkezi’ni İTÜ Teknokent’te açtı. 
Nesnelerin interneti ve giyilebilir tekno-
lojilerin geliştirilmesini hedefleyen Intel 
Ar-Ge Merkezi, Türkiye’nin teknoloji ih-
raç etmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Intel Ar-Ge Merkezi, şirketin Avru-
pa’daki üçüncü yatırımı olması bakımın-
dan bir hayli önemli. Zira Intel‘in İstan-
bul haricinde sadece Dublin ve Münih’te 
Ar-Ge Merkezi bulunuyor. Diğer iki 
şehir için bu yatırımlar sürpriz olmasa 
da İstanbul’un üçüncü merkez olarak 
değerlendirilmesi dikkat çekici. Nitekim 
bu anlamda beklenti İstanbul’daki Ar-Ge 
Merkezi’nin Türkiye, Ortadoğu ve Afrika 
Bölgesi’nin önde gelen araştırma mer-
kezlerinden biri olması.

MERKEZ, NESNELERIN INTER-
NETI VE ALGISAL TEKNOLOJILE-
RIN GELIŞTIRILMESINE YOĞUN-
LAŞACAK

Halihazırdaki teknolojileri ileriye gö-
türme yerine yeni iş modelleri inovasyonlar 
geliştirme amacıyla kurulan Ar-Ge merkezi 
bu nedenle yaratıcılığı ve kullanıcı odaklı 
faaliyetlerin geliştirilmesine ön ayak olacak.

Merkezin açılışına Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun 
Acarer ve Intel Labs Avrupa Başkan Yardım-
cısı Brian Quinn katıldı. BTK Başkanı Aca-
rer nesnelerin interneti ve sezgisel teknoloji-
lerin geliştirilmesinde Türkiye’nin çok doğru 
bir adres olduğunu söylerken, “Altı üniversi-
tede ders veren biri olarak Türkiye’deki genç-
lerin ar-ge yatırımında dünya sıralamasının 
üzerinde bulunan ülkelerdeki gençlerden 
hiçbir farkı olmadığını, hatta fazlasının bu-
lunduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

ABD’NIN BÜYÜMESININ %75’I 
TEKNOLOJIK INOVASYONDAN

Brian Quinn ise teknolojik inovas-
yonun ülkeler için önemli bir rekabet 
avantajı sağladığına vurgu yaptığı konuş-
masında ABD’de 1945 yılından bu yana 
ülke büyümesinin %75’inin teknolojik 
inovasyondan geldiğini aktardı. Quinn 
bu anlamda Türkiye’den de global oyun-
cular çıkarmaya yardımcı olmak istedik-
lerini belirtti.

Açılışta merkezin Türkiye için önemine 
değinen Intel Türkiye Genel Müdürü Bu-
rak Aydın, bu adımla birlikte hedeflerinin 
Türkiye’nin dünyada önemli bir teknoloji 
üssüne dönüşmesine katkıda bulunmak 
olduğunu söyledi. Gelecekte TIME Dergi-
si’ne “Yılın İnsanı” olarak bir Türk’ün kapak 
olduğunu görmek istediklerini ifade eden 
Aydın, kapalı Ar-Ge anlayışının ötesine 
geçmeyi beklediklerini belirtti.
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TÜRKİYE’DEN GÖNDERİLEN SPAM 
SAYISINI YÜZDE 90 AZALTTIK

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), 
CSG-City Security Group, ABD New-
york Üniversitesi, John Jay College of 
Criminal Justice (Suç ve Ceza Adaleti 
Yüksekokulu) işbirliğiyle düzenlenen 
“Siber Güvenlik Konferansı” BAU Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kon-
feransa, BTK Bilgi Teknolojileri Dairesi 
Başkanı Kemal Sacid Sarıkaya, City Se-
curity Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Öztürk ve çok sayıda yerli ve 
yabancı davetli katıldı.

Konferansa Kurumumuzu temsilen 
katılan Bilgi Teknolojileri Dairesi Baş-
kanı K. Sacid Sarıkaya, “Siber Güvenlik 
Kurulu ve Yapılan Çalışmalar” konulu 
bir sunum yaptı ve 2012 yılından bu 
tarafa yapılan çalışmalar hakkında katı-
lımcıları bilgilendirdi. 

Bakanlar Kurulunun 2012/3842 sa-
yılı “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmaları-
nın Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koor-
dinasyonuna İlişkin Karar”ın 20 Ekim 
2012 tarih ve 28447 sayılı Resmi Gazete 
yayımlanması ile çok önemli adımlar 
atıldığının altını çizen Sarıkaya, siber 
güvenliğe ilişkin görev dağılımının ve 
sorumlulukların belirlenmesinin ilk ve 

en önemli adım olduğunu; Ulusal Siber 
Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile de 
görev dağılımının yapılarak çalışmalara 
ivme kazandırıldığını vurguladı ve Ku-
rum tarafından yapılan çalışmalar ile 
düzenlenecek olan Uluslararası Siber 
Kalkan Tatbikatı’na ilişkin bilgiler verdi.

Spam mailleri azaltma konusunda 
araştırma yaptıklarını belirten Sarıka-
ya, “Türkiye 2009-2010 yılları arasında 
spam e-posta yaymada dünya çapında 5 
ülke arasındaydı. Bizim e-posta kutula-
rımıza da istemediğimiz kişilerden, ta-
nımadığımız kişilerden beli zararlı yazı-
lımlar, kodlar içeren e-postalar alıyoruz. 
Aslında bunun büyük bir kısmına Tür-
kiye kaynaklık ediyordu. İnternet servis 
sağlayıcılarla bir proje yaptık. Türki-
ye’den gönderilen spam sayısını yüzde 
90 azalttık.” şeklinde konuştu.

Konferansta konuşan City Security 
Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Öztürk ise siber güvenlik bilincini geliş-
tirmek amacıyla konferans gerçekleşti-
rildiğini söyledi. Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri 
içinde bilişim güvenliği problemi ya-
şayan işletme oranlarına bakıldığında 

Türkiye’nin, 27 ülke içerisinde 12. sırada 
bulunduğunu belirten Öztürk, “OECD 
verilerine göre Türkiye, virüs bulaşan 
internet kullanıcılarının sayısı bakımın-
dan 7. sırada bulunmaktadır. Ülkemizde 
2012 yılında bilgisayarlara zararlı yazı-
lım bulaşma oranı dünya ortalamasının 
yaklaşık 3,8 katı daha fazla olmuştur. 7 
milyon kişi siber saldırıya uğramış ve 
bu saldırıların maliyeti 2 milyar doları 
bulmuştur.” diye konuştu.

Sektörden Haberler

TÜRKSAT AŞ’NİN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
ENSAR GÜL GETİRİLDİ

TÜRKSAT’ın internet sayfasında yer 
alan duyuruya göre, TÜRKSAT AŞ’nin 
yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü 
değişti. 21 Nisan 2014 tarihinde yapılan 
devir teslim töreniyle Prof. Dr. Ensar 
Gül, genel müdürlük görevini Dr. Özkan 
Dalbay’dan devraldı. Dalbay, 2007 yılın-
dan bu yana genel müdürlük görevini 
yürütüyordu.

ENSAR GÜL’ÜN ÖZGEÇMIŞI
Ensar Gül, 1960 yılında Artvin’in 

Şavşat ilçesinde doğdu. Buradaki ilk ve 
orta öğretiminin ardından Boğaziçi Üni-
versitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü-
nü bitiren Gül, yüksek lisansını İngiltere 
Loughborough Teknoloji Üniversitesi, 
Elektronik Mühendisliği Bölümünde, 

doktorasını İngiltere Sussex Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesinde tamamladı. 
Aynı üniversitede post doktora çalışması 
yapan Prof. Dr. Gül, 1991 yılında Türki-
ye’ye döndü ve askerlik hizmetinden son-
ra Uludağ Üniversitesi Mühendislik Bö-
lümüne yardımcı doçent olarak atandı. 
1993 yılında bilgisayar yazılımı alanında 
doçent olan Prof. Dr. Gül, 2009 yılında 
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühen-
disliği Bölümünde göreve başladı.

Marmara Üniversitesinde 1997 - 1998 
yıllarında  İnternet Merkezi sorumlusu 
olarak görev yapan Prof. Dr.  Gül, 1993 - 
1997 yılları arasında TÜBİTAK Marma-
ra Araştırma Merkezi Bilişim Teknoloji-
leri Araştırma Enstitüsünde danışmanlık 

görevinde bulundu. 1998 yılında üni-
versiteden ayrılarak yurt içinde ve yurt 
dışında haberleşme sistemleri üreten 
firmalarda uzman yazılım mühendisliği 
/ yazılım mimarı, uzman araştırmacı, ya-
zılım başmimarı ve genel müdür olarak 
çalışan Prof. Dr. Gül, 2009 yılında Mar-
mara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli-
ği Bölümüne profesör olarak atandı.

Ekim 2010 - Ekim 2012 döneminde 
ÖSYM Yönetim Kurulu üyeliği görevin-
de bulunan ve ÖSYM Bilgi İşlem altyapı-
sının yenilenmesi ve ölçme değerlendir-
me soru havuzu programlarının yeniden 
yazılması çalışmalarına destek veren 
Prof. Dr. Gül, 12 Eylül 2011 tarihinde 
TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu.
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Sosyal Medya dendiği zaman akla 
gelen Facebook, Twitter gibi siteler olsa 
da iş dünyasının yoğun olarak kullandı-
ğı, hatta güncel üye sayısı 300 milyonu 
bulan bir site olarak Linked-In kendi 
kulvarında çok önemli bir yerde duru-
yor. 31 Mart 2012 tarihinden bu yana 
aktif olan LinkedIN iş dünyasıyla ve ka-
riyeri ile ilgilenen 300 milyondan fazla 
üyenin olduğu bir sosyal paylaşım sitesi 
konumunda. Türkiye’ deki kullanıcı sa-
yısı 1 milyondan fazla. LinkedIN sosyal 
mecranın kariyer sitesidir aslında, kendi 
CV’nizi oluşturup firmalara iş başvuru-
larınızı yaptığınız ve Türkiye’ de birçok 
firmanın tercih ettiği kariyer sitelerinin 
atasıdır denilebilir. 

LINKEDIN NE IŞE YARAR 
VE LINKEDIN ILE NELER 
YAPILABILIR?
1. LinkedIN ile detaylı bir CV 

oluşturabilir ve bağlantılarınız (Facebo-
ok’taki arkadaşlara benzer) ile CV’nizde 
yer alan bir çok şeyi ilişkilendirebilirsi-
niz. Mesela, İstanbul Ticaret Üniversite-
si öğrencisi iseniz eğitim bilginizi buna 
göre yazıp arkadaşlarınızı bağlantıları-
nıza eklediğinizde kişiyi İstanbul Tica-
ret Üniversitesi’nden tanıdığınızı söyle-
yebilirsiniz.

2. Firmaları takip ederek bir çok 
iş imkanından haberdar olabilirsiniz.

3. Grupları kullanarak aktif tar-
tışmalara girebilir kariyerinize katkısı 

olacak veya işiniz ile alakalı birçok ko-
nuyu inceleme fırsatı bulursunuz.

4. Sosyal bir site olarak Türki-
ye’deki kariyer sitelerinden farklı olarak 
bağlantılarınızda bulunan insanların 
işi, eğitimi, başarıları, aldığı sertifikalar 
ve bir CV de ne kadar değişiklik olursa 
bunlarla ilgili güncellemeleri görüp on-
ları tebrik edebilirsiniz.

5. Bir iş alımı süresince en önemli 
noktalardan olan tavsiye bölümünü kul-
lanarak bağlantılarınızı tavsiye edip iş 
alım süresinde onlara katkıda bulunabi-
lirsiniz.

6. Twitter güncellemelerinizi Lin-
kedIN bağlantılarıyla ilişkilendirebi-
lirsiniz. Bu ilişkilendirmeleri kariyerle 

: DÜNYANIN EN BÜYÜK 
  PROFESYONEL AĞI

Sosyal Medya

ilgili olduğu doğrultuda yapmak gereki-
yor.

7. WordPress, Box.net uygulama-
ları ile blog yazılarınızı ve dosyalarınızı 
LinkedIn ile profilinize ekleyebiliyorsu-
nuz.

8. Tam bir CV oluşturma mantığı 
ile hazırlandığı için bu profilinizin PDF 
çıktısını alıp kullanabiliyorsunuz.

9. Özellikle kariyerin temel taşları 
olan eğitim, iş tecrübeleri kadar önemli 
olan projeler, sertifika, kurs ve yetenek-
lere özel bölümler açabiliyorsunuz bun-
ları çok basit bir şekilde detaylandırabi-
liyorsunuz.

10. Özel olarak oluşturabileceğiniz 
bazı özel bölümler şu şekilde sıralanabi-
lir: Bölümler, Patentler, Yayınlar, Sınav 
Skorları, Kurslar, Ödüller, Projeler.

11. Özellikle yaptığınız projeleri, 

beraber çalıştığınız bağlantılarınız ile 
eşleştirebilmek çok önemli bir özellik. 
Ayrıca, bu projenin hangi iş deneyimi-
nizde veya hangi eğitim sırasında ger-
çekleştiğini de ekleyebiliyorsunuz (De-
ğilse kendiliğinden bağımız çalışmalar 
ile otomatik ekleniyor.)

12. Bir başka ve bence en güzel 
olaylardan biri olan kimin profilinize 
baktığınızı görebiliyor olmanız çok iyi 
düşünülmüş.

13. LinkedIN’in paralı üyelikleri 
ise daha çok bu sitenin kullanımını iş 
alımlarını LinkedIN’ den yapan firma-
lar / kişiler için cazip gelebilir. Kişileri 
dosyalama, etiketleme gibi imkanlar ve-
rerek kategorilendirme imkanı da Lin-
kedIn’de mevcut. 

14. CV’nizi (profilinizi) oluştu-
rurken verilen bir kaç dilde hazırlama 

özelliği ile dünya çapında sürprizlerle 
karşılaşmanız da mümkün. 

LINKEDIN’ IN KARIYER’ E 
ETKILERI
LinkedIn’de gördüğünüz profiller ile 

yeni insanlar tanımanız mümkün olabi-
lir. Kendi bölümünüzden mezun insan-
ların ne gibi yerlerde çalıştığını görebi-
lir, o noktaya ulaşırken attığı adımları ve 
hangi işlerin içerisinde nasıl yol kat etti-
ğine bakabilirsiniz. Bir sosyal paylaşım 
sitesinin vermiş olduğu yıllar geçtikten 
sonra arkadaşlarınızın kariyerleri ile 
alakalı bilgileri görebilir onlarla ortak iş 
ve tecrübe trafiği sağlayabilirsiniz. Lin-
kedIN içerisinde bulunan ve aktif tar-
tışmaların olduğu konuların takibi ile 
kendinizi geliştirebilirsiniz.
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DOKUNMATİK EKRANLAR
Teknolojinin hızla geliştiği günü-

müzde hayatı kolaylaştıran yeni sis-
temler yeni tasarımlar insanların kul-
lanımına sunuluyor. Bu teknolojik 
yeniliklerden bir tanesi de dokunmatik 
ekran kullanımıdır. Dokunmatik ek-
ranlar 1970’li yıllarda keşfedilmiş ama 
son yıllarda kullanım alanı yaygınlaştı. 
Kullanımının yaygınlaşmasını LCD ve 
Grafik LCD ile mikroişlemci ve mikro 
denetleyici teknolojilerindeki gelişme-
lere borçludur.  

Dokunmatik ekran herhangi bir 
LCD veya CRT ekran üzerine yerleştiril-
miş doğrudan ekran üzerinden giriş ala-
bilen teknolojidir. Bu teknoloji dokun-
matik ekran kalemi veya ekran yüzeyine 
dokunmayla kullanılabilir. Dokunmatik 
ekranlar basınca duyarlıdır; kullanıcı 

ekrandaki kelimelere ve yazılara doku-
narak bilgisayarla etkileşim sağlar.

Dokunmatik Ekran, birbirleriyle 
iletişim halinde bulunan üç sistemden 
meydana gelmektedir. Bunlardan bir 
tanesi dokunmatik ekran paneli, do-
kunmatik ekran panelinden gelen sin-
yalleri anlamlandırarak yorumlayan 
kontrol sistemi ve kullanıcının dokun-
masını nerelere gerçekleştirebileceği-
ne dair kullanıcıyı yönlendirmeye ve 
kullanıcıya bilgi aktarmada kullanılan 
grafik lcd (GLCD) lerdir. Dokunmatik 
Ekran Paneli, üzerine kullanıcı tarafın-
dan dokunulduğunda bu dokunmanın 
hangi koordinatlara yapıldığı bilgisini 
tespit eden ve kontrol sistemine aktaran 
kısımdır. Kontrol Sistemi ise, dokunma-
tik panelden gelen koordinat bilgilerini 

yorumlayarak sistemin hangi davranış-
larda bulunması gerektiği kararına va-
ran ünitedir. Kontrol Sistemleri, mikro 
denetleyici, mikroişlemci ve PLC gibi 
sistemlerden oluşur. GLCD ise kontrol 
sisteminden gelen görüntüleri kullanı-
cıya sunarak, kullanıcıyı yönlendirmede 
kullanılır. 

DOKUNMATIK PANEL 
VE ÇEŞITLERI
Bir dokunmatik panel görüntülenen 

alanın fiziksel sınırları içinde, el ya da 
bir cisim aracılığıyla yapılan dokunu-
şun basıncını ve konumunu belirler. 
Dokunmatik Ekran üç temel bileşenden 
(Dokunma Sensörü, Denetleyici, Sürü-
cü) oluşur. Bu ekranlarda en önemli bi-
leşen dokunma algılayıcı sensördür. Bu 
algılayıcı sayesinde dokunuş algılanarak 

Bilişim Sözlüğü

bir yazılım aracılığı ile bilgisayarın an-
layabileceği dile çevrilmektedir. Dokun-
matik Paneller, Yüzeyine uygulanan do-
kunmada, dokunuşun olduğu noktanın 
koordinat bilgilerini veren yapılardır.

KIZILÖTESI DOKUNMATIK 
PANEL 
Kızılötesi ışık demetleri ekranın bir 

tarafından diğer tarafına gönderilir, 
diğer taraftaki duyargalar ışığın gelip 
gelmediğini sürekli kontrol ederler. Işık 
geliyorsa kontrol sistemine 1, gelmiyor-
larsa 0 verisini gönderirler. Dokunuşla 
ışığın diğer tarafa geçişini engellenir, 
böylece duyarga kontrol sistemine 0 ko-
mutu gönderir. Kontrol sistemi komu-
tun geldiği duyargaya göre dokunuşun o 
eksendeki yerini belirler. Diğer eksende 
de aynı işlemler tekrarlanır, böylece iki 
eksende koordinatlar belirlenmiş olur. 
Isıya duyarlı türü de mevcuttur.  

DOKUNMATIK PANEL SEÇIMI 
Dokunmatik Panellerin değişik ça-

lışma yapıları mevcuttur. Buna paralel 
olarak da birbirlerine karşı üstünlükleri 
mevcuttur. Günümüzde bu teknolojiler-
den Dirençli, Kapasitif, Yüzey Dalgası 
ve Kızılötesi teknolojisi öne çıkmıştır 
[2]. Kapasitif dokunmatik panellerde 
birden fazla dokunma kontrol sistemi 
tarafından algılanabilirken, kızılötesi ve 
rezistif dokunmatik ekranlarda birden 
fazla dokunuş algılanamaz.

KONTROL SISTEMI 
Rezistif dokunmatik panelin kont-

rol edileceği kontrol sistemlerinde 2 
adet analog-dijital dönüştürücü bulun-
malıdır. Ayrıca kullanıcıya görsel bilgi 
aktarımı ve dokunuş seçeneklerini ilet-
mek için kullanılacak olan grafik lcd yi 
kontrol edebilecek kadar yeterli dijital 
çıkışlara ve program belleğine sahip ol-
malıdır. Pic18F452 mikro denetleyicisi, 
6 bit komut kümesine sahip Pic ailesi 
içerisinde en gelişmiş mikro denetleyi-
cidir. 32KB flash bellek, 1536Byte Ram 

bellek ve 256Byte Rom belleği mevcut-
tur. 40Mhz’e kadar çalışma hızına sahip-
tir [3]. Yapılan çalışmada yukarıda be-
lirtilen gereksinimlerden dolayı kontrol 
sistemi olarak Pic18F452 mikro denet-
leyicisi tercih edilmiştir. 

GRAFIK LCD (GLCD) 
İngilizce Graphic Liquid Crystal 

Display kelimelerinin baş harflerinin kı-
saltmasından  meydana gelecek şekilde 
adlandırılmıştır. LCD’lerin her bir pik-
selinde özel sıvı kristal tüpler mevcuttur. 
Bu tüpler, uygulanan gerilime göre RG-
B(Red-Green-Blue) olarak adlandırılan 
temel renk tonlarına bürünürler. Eğer 
GLCD renksiz ise, sıvı kristal tüpler 1 ve 
0 lojik değerine göre siyah ya da renksiz 
olur. Bu şekilde her bir sıvı kristal tüpün 
ayrı ayrı renklendirilmesi neticesinde 
istenilen görüntü elde edilir.   
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