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Dünya bilgi ve teknoloji yarışında ülke-
mizi daha ilerilere taşımak için var gü-
cümüzle gayret sarf ederken bir yılı daha 
geride bıraktık. Kamu kuruluşları, özel 
sektör, üniversiteler ve STK’lar hep birlik-
te el ele verdik, “Bilgi Toplumu Türkiye” 
hedefimize her geçen yıl daha fazla yak-
laşıyoruz. 
Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektörü son 10 yılda 4 kat büyüyerek 44 
milyar dolara ulaştı ve ülke ekonomisinin 
itici gücü haline geldi. Ülkemiz, dünya-
daki birçok ülkeye göre internet ve GSM 
teknolojileriyle daha geç tanışmasına 
rağmen,  genç nüfusumuz ve yeniliklere 
açık yapımız sayesinde aradaki açığı kısa 
sürede kapattık. Geçtiğimiz yılın “Elektro-
nik Haberleşme Sektörü 3. Çeyrek Pazar 
Verileri”ne göre mobil telefon abone sayısı 
68 milyonu bulurken, akıllı telefon kul-
lanımının artmasıyla birlikte 3 G abone 
sayısı da 45 milyonu aştı. Geniş bant in-
ternet abone sayısı ise 21 milyona yaklaş-
tı. Abone sayıları ve erişim hızıyla paralel 
olarak data kullanım miktarında da büyük 
bir artış görülüyor. 
Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanında gösterdiği bu hızlı gelişim, dün-
yanın da dikkatinden kaçmıyor. Dünyada 

internet hizmetinin sunulmasında en yet-
kili kurum olan İnternet Tahsisli Sayılar 
ve İsimler Kurumu (ICAAN), Amerika 
dışında açtığı iki merkezden biri için İs-
tanbul’u seçti. Aynı şekilde Alman İnovas-
yon Kuruluşu SAP da İstanbul’da bir bilim 
ve teknoloji merkezi kurma çalışmalarını 
başlattı. Ülkemize yönelik bu ilginin önü-
müzdeki süreçte daha da artacağına ina-
nıyorum. 
5-7 Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen 11. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Şurası’nda 2023 hedefle-
ri belirlenerek 2035’e kadar Türkiye’nin 
vizyonu ortaya kondu. Şura kapsamında 
yer alan Haberleşme Sektörüyle ilgili ça-
lışmaların koordinasyonunu kurumumuz 
yürütmüştü. Şimdi bu hedefler ve vizyon 
doğrultusunda daha fazla çalışmak, yeni 
projeleri hayata geçirmek durumundayız. 
BTK olarak 2013 yılında, hat sorgulama 
hizmetinin başlatılmasından, sim ki-
lit uygulamasının kaldırılmasına, M2M 
uygulamalarının önünün açılmasından, 
engellilere yönelik düzenlemelere kadar 
sektöre ve tüketicilere yönelik pek çok ça-
lışmayı hayata geçirdik. 2014 yılı iş planı-
mızda da; dünyada yeni gelişen giyilebilir 
bilgi teknolojisi cihazlarının ülkemizde de 

kullanılabilmesi için gerekli testlerin ya-
pılması,  işletmecilerin ihtiyaç duydukları 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, tüketi-
cilerin korunması ve daha makul ücretler-
le daha kaliteli hizmet sunulmasına yöne-
lik çalışmalar yer alıyor. Elbette her geçen 
gün yeni teknolojilerin ve uygulamaların 
ortaya çıktığı bu dinamik sektörde bütün 
çalışmaları önceden planlamak mümkün 
değil. Bu nedenle bilgi ve iletişim hizmet-
lerinin gelişmesi için gerekli olan düzen-
lemeler de Kurulumuz tarafından gecik-
meksizin yapılacaktır. 
Son olarak bildiğiniz gibi Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığın-
da görev değişikliği oldu. Yaklaşık 11 yıl 
başarılı bir şekilde bu görevi yürüten eski 
Bakanımız Sayın Binali Yıldırım, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday 
olduğu için görevinde ayrılırken, yerine, 
TBMM’de önemli görevler üstlenmiş olan 
yeni Bakanımız Sayın Lütfi Elvan atandı. 
Önceki Bakanımız Sayın Binali Yıldırım’a 
Türkiye’ye yaptığı büyük hizmetler, Kuru-
mumuza ve sektörümüze verdikleri destek 
nedeniyle teşekkür ederken, yeni Bakanı-
mız Sayın Lütfi Elvan’ı da tebrik ediyor, 
hayırlı hizmetler ve başarılar diliyorum. 

Dr. Tayfun ACARER
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

Merhaba,

BTK Piyasa Gözetim Laboratuarı
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ELEKTROMANYETİK ALANLAR 
7-24 İZLENEBİLECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK), baz istasyonlarından yayılan 
elektromanyetik alan (EMA) ölçüm 
değerlerinin sürekli (7/24) izlenmesi 
amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. 
BTK Başkanı Tayfun Acarer, Türkiye’de 
kurulan tüm baz istasyonlarının elekt-
romanyetik alan değerlerinin ölçüldü-
ğünü ve 4 Kasım 2013 tarihinde uygu-
lamaya koydukları e-devlet projesi ile 
ölçüm değerlerinin e-devlet portalı üze-
rinden kamuoyunun bilgisine açıldığını 
hatırlattı. 
Vatandaşları baz istasyonlarının ölçüm 
değerleri hakkında daha fazla bilgilen-
dirmek amacıyla yeni bir projeyi hayata 
geçirdiklerini bildiren Acarer, şunları 
kaydetti:
“3 Ocak 2014 tarihi itibariyle devreye 
alınan yeni proje ile birden çok sayı-
da baz istasyonun yakınında bulunan 
okul, üniversite, hastane, bina  gibi ya-
şam alanlarına yakın yerlere kurulan 
ölçüm cihazlarıyla baz istasyonlarının 
24 saat sürekli ölçümleri yapılacak ve 
ölçüm sonuçları online olarak kamu-
oyuna duyurulacak. Kurulan yeni sis-
temin benzerleri Avrupa’da İspanya, 

Almanya, İtalya gibi gelişmiş ülkelerde 
de halihazırda kullanılıyor ve vatandaş-
ların bilgilendirilmesi açısından önemli 
sonuçlar elde ediliyor. Proje kapsamın-
da ilk olarak Ankara’ya 10, İzmir’e de 5 
adet olmak üzere toplam 15 adet sürekli 
ölçüm cihazı kuruldu. Bu ölçüm cihaz-
ları konum itibariyle baz istasyonlarına 
olabilecek en yakın noktaya yerleştiril-
di. Böylelikle baz istasyonuna en yakın 
konumda elde edilen ölçüm değerleri ile 
daha uzak konumda olabilecek ölçüm 
değerleri arasında kıyaslama imkanı 
sağlanabilecek.”

BAZ İSTASYONLARI ÖLÇÜM DE-
ĞERLERİNİ 400.000 KİŞİ SORGU-
LADI

Tayfun Acarer, bu hizmetten bugüne ka-
dar yaklaşık 145.000 kişinin yararlanmış 
ve toplamda 400.000 sorgulamanın ger-
çekleştirildiğini açıkladı.  uygulamaya 
geçirilen yeni proje ile birlikte baz istas-
yonlarının birden çok sayıda bulunduğu 
okul, üniversite, hastane, bina vb. yaşam 
alanlarına yakın yerlere kurulan ölçüm 
cihazları ile baz istasyonları sürekli ola-

rak ölçüleceğini ve ölçüm sonuçlarının 
online olarak ema-olcum.btk.gov.tr ad-
resinden kamuoyuna duyurulacağını 
söyledi. 
BTK Başkanı Acarer, kurulan yeni sis-
temle sadece baz istasyonlarının değil, 
ortamda bulunan tüm vericilerin (rad-
yo-tv dahil) elektromanyetik alan de-
ğerlerinin ölçüleceğini belirtti. Projeyle 
birlikte isteyen her vatandaşın kurulan 
ölçüm cihazları arasından seçeceği her-
hangi bir noktadaki tüm güncel ve geç-
miş ölçüm sonuçlarına kolayca ulaşabi-
leceğini ifade eden Acarer, bu kapsamda 
elde edilen sonuçların uluslararası uy-
gulamalar ile kıyaslayabilme imkanına 
erişilebileceğini vurguladı. Söz konu-
su projenin ilk etapta pilot uygulama 
amacıyla iki ilde başlatıldığını söyleyen 
Acarer, bu ölçüm cihazlarının 6 aylık 
periyotlar halinde yerlerinin değiştirile-
rek daha geniş bir alanda sürekli ölçüm 
yapılmasının amaçlandığını dile getiren 
Acarer, bununla birlikte söz konusu pi-
lot uygulamanın ilerleyen süreçte ülke 
geneline yaygınlaştırılmasının hedeflen-
diğini kaydetti.

Kapak dosyası
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“BAZ İSTASYONLARININ DA-
VUL-ZURNA EŞLİĞİNDE YIKIL-
MASI BİLİŞİMİN KURBAN EDİL-
ME TÖRENLERİDİR.”

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Bilişim 
sektöründe katedilen mesafeye rağmen 
alınması gereken önlemler olduğuna 
dikkati çekti ve data trafiğinin her yıl 2 
kat arttığını, sabit ve mobil şebekelerde 
önlem alınmazsa, yaklaşık 3 yıl sonra 
şebekelerin çökeceği uyarısında bulun-
du. Yapılması gerekenin fiber altyapıyı 
ve mobil ağın hızla geliştirilmesi gerek-
tiğini dile getiren Acarer, “Bu sistem 
tıkanacak. Üzüldüğümüz şey bunları 
hızla tesis etmemiz gerekirken maa-
lesef, bazı belediyelerde, davul-zurna 
eşliğinde baz istasyonları yıkılıyor. 
Bunla ilgili tören yapılıyor. Altını çi-
zerek söylüyorum, baz istasyonlarının 
kazma-kürek, davul-zurna eşliğinde 
yıkılması bilişimin kurban edilme tö-
renleridir. Baz istasyonundan ne kadar 
uzaklaşırsanız cep telefonunuz o kadar 
zararlı hale gelir. O kadar tehlikeli hale 

gelir. Çünkü cep telefonu baz istasyo-
nundan çalışır” diye konuştu. 

BAZ İSTASYONLARININ RAD-
YASYON YAYDIĞI İDDİALARI 

BTK Başkanı Tayfun Acarer, baz is-
tasyonlarının radyasyon yaydığı söy-
lentilerinin yaygın olduğunu ancak bu 
görüşe katılmadığını belirterek, “Dün-
ya Sağlık Örgütünden, Uluslararası 
Kanser Araştırmaları Ajansından uz-
manlar, geçtiğimiz ay Türkiye’ye geldi, 
bu konuda açıklama yaptı. Dediler ki 
‘20 küsur senedir biz bunu izliyoruz, 
şimdiye kadar kanser yaptığına dair bir 
bulgu yok.’ Bu, önemli bir şey” dedi. 
Acarer, günümüzde kullanılan 2G ve 
3G teknolojisiyle belki yakın zamanda 
kullanılacak 4G, hatta 5G teknolojileri-
nin hepsinin, mobil sistemlerin, hücre-
sel mantığa dayandığını söyledi. Baz is-
tasyonu olmadan mobil haberleşmenin 
mümkün olmadığını ifade eden Acarer, 
“Baz istasyonundan cep telefonunuz ne 
kadar uzaklaşırsa baz istasyonunun 

yaydığı enerji sabit olduğu için sizin 
cep telefonunuz onu yakalamak için, 
onunla irtibat halinde olabilmek için 
daha fazla enerji yaymak zorundadır. 
Mobil haberleşme için baz istasyonu-
nun yakın olması gerekmektedir” diye 
konuştu. Baz istasyonlarının yaydığı 
elektromanyetik dalga X ışınlarının, 
gama ışınlarıyla karıştırıldığını dile ge-
tiren Acarer, “Oysa baz istasyonlarının 
yaydığı elektromanyetik dalga, haber-
leşmede kullandığımız frekans bandı 
risksiz alandır. Daha doğrusu iyonize 
etmeyen banda giriyor” dedi.
Baz istasyonları için standart değerin, 
Uluslararası İyonize Olmayan Radyas-
yondan Korunma Kurulunca 40 volt/
metre olarak belirlendiğini, istasyon-
ların bundan fazla frekans yayamaya-
cağını ifade eden Acarer, şu bilgileri 
verdi: “Yani Türkiye’de hiçbir baz istas-
yonu 10 volt/metrelik bir sınırın üstü-
ne geçemez. Türkiye’de 85 bin civarın-
da baz istasyonu var. İddia ediyorum, 
bu istasyonların hiçbiri 10 volt/metreyi 
geçmez.”

Kapak dosyası
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Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, cilt kanseri-
ne yakalanan kişinin evinin yakınındaki 
baz istasyonunun kaldırılması talebini 
reddeden yerel mahkeme kararını ona-
dı. Marmaris’te yaptırdığı biyopsi sonu-
cu cilt kanseri teşhisi konulan bir kişi, 
sağlığına zarar verdiği iddiasıyla evinin 
yakınındaki baz istasyonunun kaldırıl-
ması istemiyle mahkemeye başvurdu. 
Marmaris 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 
davayı reddetti. Kararın temyiz edilme-
si üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 14. 
Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ka-
rarını onadı. 
Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin gerek-
çesinde, baz istasyonlarının, Elektronik 
Haberleşme Kanunu uyarınca Bilgi Tek-
nolojileri ve iletişim Kurumunca  (BTK) 
çıkarılan yönetmelikteki yer, ölçü ve li-
mit değerlere göre. verilen güvenik ser-
tifikası gereğince kurulan, günümüzde 
haberleşme ve iletişimin sağlanmasında 
önemli yeri olan alıcı-verici antenle-

ri sayesinde elektromanyetik sinyalleri 
alma ve gönderme işlemi yapan sistem-
ler olduğu belirtildi.  Baz istasyonlarının 
konuşmanın az olduğu kırsal alanlarda 
35 kilometrelik, konuşma trafiğinin 
yoğun olduğu şehir merkezlerinde ise 
1-2 kilometrelik mesafe içinde hizmet 
verebilen, çıkış güçleri oldukça düşük 
cihazlardan oluştuğu kaydedilen gerek-
çede, şu tespitler yapıldı: “Ulaşılan son 
teknolojik gelişmelere göre, telefonla 
haberleşme veya iletişimin sağlıklı ve 
verimli gerçekleştirilebilmesi için baz 
istasyonlarının bal peteği benzeri  hüc-
resel bir yapıda ve her bir peteğin içinde 
de en az bir baz istasyonu bulunacak şe-
kilde kurulması zorunludur. Her bir is-
tasyon kapasitesi itibarıyla belirli sayıda 
abonenin haberleşmesini sağlayabilece-
ğinden, nüfusun yoğun olduğu yerlerde 
daha çok baz istasyonu kurulması ge-
rekmektedir.  Şehir dışına çıkarılmaları 
halinde hücresel yapı bozulacağından, 

haberleşme ve iletişimin sağlanabil-
mesi için gerek baz istasyonlarından 
abonelere gerekse abonelerden baz is-
tasyonlarına karşılıklı, gereğinden çok 
yüksek elektromanyetik dalgalar gönde-
rilmek zorunda kalınacak, toplum sağlı-
ğı olumsuz yönde etkilenecektir.”
Yüksek Mahkeme, baz istasyonunun li-
mit değerlere ve güvenlik mesafelerine 
uygun kurulduğunun anlaşıldığına işa-
ret ederek, biyopsi raporuyla belgelenen 
hastalığın baz istasyonundan kaynak-
landığının ve uygun illiyet bağının bu-
lunduğunun ispatlanamadığını gerekçe 
gösterdi. Gerekçede, baz istasyonlarının 
uzun vadede sağlığa zarar vereceği, vere-
bileceği, baz istasyonlarından psikolojik 
etkilenildiği, etkilenileceği şeklindeki 
kanıtlanması mümkün olmayan somut 
iddialarla açılan davaların dinlenmesi-
nin mümkün olmadığı vurgulandı.

YARGITAY: “KANSER 
İLE BAZ İSTASYONU 
ARASINDA BAĞ YOK.”

Kapak dosyası
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BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Go-
ogle Kıdemli Başkan Yardımcısı Vint 
Cerf ’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
Big Tent etkinliğine katıldı. Etkinliğin 
açılış konuşmasını yapan Acarer, Türki-
ye’nin Brezilya’dan sonra % 69’la sosyal 
paylaşım sitelerini kullanan ikinci bü-
yük ülke olduğunu açıkladı. Türkiye’nin 
konuşma süresinde Avrupa’da açık ara 
lider olduğunu söyleyen BTK Başkanı 
Acarer, “ Telefonla konuşmada aylık 323 
dakikayla Avrupa lideriyiz.  Biz ayda 
323 dakika konuşuyoruz, en yakın raki-
bimiz Fransa ise 260 dakika konuşuyor.” 
dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Türki-
ye’nin Brezilya’dan (%75) sonra % 69’la 
sosyal paylaşım sitelerini kullanan ikin-
ci büyük ülke olduğunu söyledi. İnter-
netin geleceğinin ve sunduğu fırsatların 
masaya yatırıldığı Big Tent etkinliğinde 
konuşan Acarer, Türkiye’de bulunan 19 
milyon hanenin yüzde 49’unun inter-
nete bağlı olduğunu ve son iki üç yıldır 
geniş bantta tahminlerinin üzerinde bir 
artış gerçekleştiğini kaydetti. Türkiye’de 
genişbant abone sayısının 34 milyonu 

aştığını, kullanıcı sayısının 56 milyon ci-
varında olduğunu belirten Acarer, şöy-
le konuştu: “Data trafiği Türkiye’de son 
dört yılda 15 kat arttı ve hızlı bir şekilde 
altyapıya ihtiyaç var. Türkiye, konuşma-
da Avrupa’da açık ara ilk sırada yer alı-
yor. 2012 yılında aylık konuşma süresi 
288 iken, 2013’ün ikinci çeyrek verileri 
itibariyle aylık konuşma süresi 323 da-
kikaya yükseldi, Türkiye’nin en yakın 
rakibi Fransa ise 260 dakikada kaldı.”

“ANKARA-İSTANBUL YHT 
YOLCULARI DA İNTERNET
KULLANACAK”

İnternetin çok geniş bir şekilde yay-
gınlaştırılmasının teşvik edilmesini is-
tediklerini vurgulayan Acarer, nüfusu 
500’ün altındaki mobil haberleşmenin 
olmadığı 1799 yerleşim yerini mobil 
kapsama altına alınması için başlatılan 
proje hakkında bilgi verdi. Bu projenin 
hayata geçirilmesi için altyapı ve işletme 
bedelinin Evrensel Hizmet Fonundan 
karşılandığını ifade eden Acarer, Tür-
kiye’de en ücra noktada bile mobil ha-

berleşmenin olacağını, dünyanın hiçbir 
ülkesinde böyle bir şeyin olmadığını 
söyledi. Acarer, Ankara-İstanbul Yüksek 
Hızlı Tren hattı çalışmaya başladığında, 
yolcuların kesintisiz genişbant internet 
hizmeti alacaklarını bildirdi. Acarer ay-
rıca internet kullanım oranlarına ilişkin, 
“Türkiye’de ortalama internet kullanım 
oranı, Avrupa ve dünya ortalamasının 
üzerinde, yaklaşık ayda 32 saat. Bu ora-
nın önümüzdeki süreçte çok daha fazla 
artacağını düşünüyorum. Son 6 yılda 
Türkiye’nin internet kapasitesi 63 kat 
arttı.” dedi. Mobil internet gelirlerinin 
her yıl yaklaşık % 38 büyüdüğünü anla-
tan Acarer, bu oranın devam etmesi ha-
linde yaklaşık 4 milyar dolara ulaşılaca-
ğını kaydetti. Data trafiğinin Türkiye’de 
son dört yılda 15 kat arttığını vurgula-
yan Acarer, şöyle devam etti: “Türkiye, 
konuşmada Avrupa’da açık ara ilk sırada 
yer alıyor. Geçen yıl, aylık konuşma sü-
resi 288 dakikayken, bu yılın ikinci çey-
rek verileri itibariyle aylık konuşma sü-
resi 323 dakikaya yükseldi. Türkiye’nin 
en yakın rakibi Fransa ise 260 dakikada 
kaldı.” 

ACARER GOOGLE CEO’SUNU 
TÜRKİYE’DE YATIRIMA DAVET ETTİ

Etkinlikler

“KIVRAK BİR ZEKAMIZ
VAR, AR-GE’DE BİZDEN DAHA 
İDEAL BİR ÜLKE YOK”

BTK Başkanı Acarer, “Google’dan, Tür-
kiye’de daha fazla data centervelXP (in-
ternet dönüşüm noktaları) görmek is-
tiyoruz.” dedi. YouTube’un yerelleşme 
yönünde attığı adımların çok önemli 
olduğunu ifade eden Acarer, youtube.
com.tr’nin de bir an önce hayata geçi-
rilmesini beklediklerini söyledi. Aca-

rer, Türkiye’de internetin bilançosunu 
şu şekilde açıkladı: “Toplam hane sa-
yısı 19 milyon, İnternet kullanan hane 
%49, geniş bant abonesi 34 milyon, 
kullanıcı sayısı 56 milyon, İnternet kul-
lanım süresi ayda 32 saat, sosyal payla-
şımı kullanma %69, Facebook abonesi 
33 milyon, Twitter abonesi 10 milyon, 
fiber kablo uzunluğu 230 bin kilomet-
re, ithal cepte akıllı oran %56, bilgi ile-
tişim teknolojisi cirosu 44 milyar dolar, 
İnternet reklam cirosu 600 milyon do-

lar.” Türkiye’de geniş bant abone sayı-
sının 34 milyonu aştığını, kullanıcı sa-
yısının 56 milyon civarında olduğunu 
belirten Acarer, şöyle konuştu: “Sosyal 
paylaşım sitelerini nüfusuna rağmen 
dünyada en çok kullanan ülkelerden 
birisiyiz. İnterneti çok yoğun kullanı-
yoruz. Çok genç bir nüfusuz, kıvrak 
bir zekamız var. Ar-Ge’de bizden daha 
ideal ülke yok.” 

Google Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Vint CERF
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun 
Acarer, vatandaşları Türkiye’de üretilen cep telefonlarını 
kullanmaya çağırdı. Acarer, Türkiye’de her yıl 16 milyon 
cep telefonu ithal edildiğini, yaklaşık 1,5 milyon cihazın 
ise yurt dışından gelen yolcularla ülkeye girdiğini belirt-
ti. Gelen telefonların hiçbirinin Türkiye’de üretilmediğini 
ancak bu yıl birkaç firmanın üretim için harekete geçti-
ğini ifade eden Acarer, “Şimdi ‘bu telefonların ne kadarı 

Türkiye’de üretiliyor? diyeceksiniz. Ben de diyorum ki her 
pozitif sayı, sıfırdan büyüktür. Zaten hiçbir ülkede yüzde 
100’ü üretilmiyor. Yani işlemcisi bir taraftan geliyor, ekran 
bir taraftan geliyor, bataryası bir taraftan” diye konuştu. 
Kendi kullandığı telefonun yerli üretim olduğunu söyleyen 
Acarer Türkiye’de GSM operatörlerinin ve bazı firmaların 
cep telefonu üretimine başladığını belirterek, herkesi yurt 
içinde üretilen cihazları kullanmaya çağırdı. 

ACARER’DEN, 
TÜRK MALI CEP TELEFONU 
KULLANIN ÇAĞRISI

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, 4G’ye geçiş öncesinde 
yerli teknolojinin geliştirilmesi için çalışmalara başlandı-
ğını söyledi. Türkiye’nin 4G ile tanışması için Ar-Ge çalış-
malarının devam ettiğini ifade eden Acarer, bu kapsamda 
yapılacak toplantıda, Türkiye açısından şartların görüşü-
leceğini 4G ile ilgili teknolojinin tam anlamıyla rekabet 
edecek düzeye erişip erişmediğinin kontrol edileceğini be-
lirtti. 3G teknolojisini kullanan abone sayısının 45 milyona 
ulaştığını belirten Acarer, 4G’nin, 3G’den 4-5 kat daha hızlı 
olduğunu vurguladı. 
Acarer, 4G teknolojisine ilişkin, “Dünyada birkaç ülke 
geçti ve test aşamasında, biz de bunu gözlemliyoruz. Tür-
kiye’nin 4G’ye en uygun zamanda geçeceğini belirterek, 
ülkenin 3G’ye de en doğru zamanda geçti.” dedi. Avrupa’da 
ülkelerin 3G’ye 2001 yılında geçtiğini ancak sistemi 2006 
yılına kadar kullanamadıklarını çünkü yanlış bir politika 
izlendiğini savunan Acarer, o dönemde 3G lisanslarının 
da çok yüksek bedellerle alındığını anımsattı. Firmaların 
birçoğunun bedelleri karşılayamadığını ve onlarla birlikte 

kredi veren finans sektörünün de ciddi sıkıntılar yaşadığı-
nı aktaran Acarer, “Türkiye’de lisanslar 2008’de verildi ve 
dikkat edin hiçbir tartışma çıkmadı. Yani o zaman, 2008’de 
dünya genelinde ciddi bir ekonomik kriz vardı. Lisans be-
deli olarak 1 milyar avroya yakın bir bedel ödendi. Bana 
göre bu rakam ne yüksekti ne çok düşüktü” diye konuştu.”

TÜRKİYE’DE 69 MİLYON MOBİL ABONE VAR

Acarer, konuşmasında 4G’yi şehirlerarası yollardan otoba-
na geçmeye benzetti ve 4G’nin internet tabanlı olacağını 
ifade etti. Tayfun Acarer, 2020’de dünyada internete giren 
cihaz sayısının 50 milyara yükseleceğini belirterek, insan-
ların artık abonelik yapmadığını, makinelerin internette 
bağlandığını bildirdi. Makineler ve uzaktan kumandayla 
çalışan sistemleri kapsayan ikinci tür abonelik sisteminin 
çıktığını dile getiren Acarer, Türkiye’de 69 milyon mobil 
abone olduğunu, bunların da 2 milyonunu makinelerin 
oluşturduğunu vurguladı. 

4G YERLİ ÜRETİMLE GELİYOR

Etkinlikler
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve Ha-
berleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürün-
cük ve Kurul üyeleri 28-29 Kasım 2013 tarihinde Kuru-
mumuza bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. BTK Başkanı 
Dr. Tayfun Acarer ve Kurul II. Başkan Dr. T. Ayhan Bey-
doğan’ın karşıladığı BTHK Heyeti,  sektördeki gelişmeler-
le ilgili görüş alışverişinde bulunarak BTK yöneticilerine 
kendilerine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. BTK 
Kurum Başkan Yardımcısı Dr. Muhterem Çöl ve Piyasa 
Gözetim Laboratuvarı Müdürü Ahmet Emin Turgut’un 
da katıldığı ziyaret programında Kurumumuz ile konuk 

heyet arasında karşılıklı plaket takdiminde bulunuldu. Ay-
rıca ziyaret kapsamında BTK hizmet birimlerinin yapmış 
oldukları sunumlar ile yetkilendirme, rekabet, tarifeler, 
spektrum yönetimi ve izleme, teknik düzenlemeler, siber 
güvenlik, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi ve Numara Taşınabi-
lirliği Sistemi konusunda yapılan düzenlemelere ve sektö-
rün geleceğine ilişkin görüş alış-verişinde bulunuldu. He-
yet, ziyaret kapsamında BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı 
ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nı da ziyaret ede-
rek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.  

KKTC BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
VE HABERLEŞME KURULU 
BTK’YI ZİYARET ETTİ

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Teradata tarafından She-
raton Hotel’de düzenlenen “Veri Entegrasyonu” etkinliğine 
katıldı. Etkinlikte açılış konuşması yapan Acarer, bilişim 
sektörünün gelişimi hakkında bilgi vererek, çekirdek aile-
nin tanımının artık anne-baba-çocuklar ve internet olarak 
değiştiğini söyledi. Bugün Türkiye’de 34 milyon geniş bant 
abonesinin bulunduğunu ifade eden Acarer, “Bu rakam, bi-
zim 2023 vizyonu için koyduğumuz rakama yakın. Bunun 
9 milyonu sabit geniş bant, 25 milyonu mobil geniş bant. 
Bu, hızlı bir şekilde mobil genişbantın lehine genişliyor” 
diye konuştu. İnternetin ekonomiye etkisinin net bir şekil-
de görülmeye başladığını dile getiren Acarer, “her zaman 
her yerde internet” kavramının ortaya çıktığını söyledi. 
Türkiye’de ve dünyada küresel kriz nedeniyle ekonomiler 
geriye giderken, bilişim sektöründe büyümenin her zaman 

olduğunu ifade eden Acarer, geçen yıl Türkiye’nin bilişim 
sektöründeki büyüme oranının, ekonomik büyümesinin 
yaklaşık 3 katı olarak gerçekleştiğini anlattı. Yılda iki defa 
ders vermek üzere Almanya’ya gittiğini anlatan Acarer, son 
bir kaç yıldır büyük veri ve akıllı telefon sistemlerine ina-
nılmaz yatırım yaptığını bildirdi. Kendisinin ders verdiği 
öğrencilerin yarısının büyük veri, diğer yarısının da akıllı 
telefonlarla ilgili proje hazırladıklarını belirten Acarer, “Al-
manya sanki kabuk değiştiriyor. Sanayi devletinden bilişim 
devletine geçiyor. İnanılmaz para harcıyorlar. Yararlanmak 
lazım, değerlendirmek lazım.” dedi. Türkiye Bilişim Derne-
ği Başkanı Turhan Menteş ise Kişisel Bilgilerin Korunması 
için kanunun yasalaşması için çalışma yapılması gerektiği-
ni bildiren Menteş, bunun için de BTK’ya destek verilmesi 
gerektiğini belirtti. 

“BİLİŞİMDE BÜYÜME HİÇ BİTMEYECEK“

Etkinlikler
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4. ENGELSİZ ERİŞİM TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, tüketici haklarının 
korunması ve menfaatlerinin gözetilmesi görevi doğrultu-
sunda, elektronik haberleşme sektöründen hizmet almak-
ta olan engelli tüketicilerin hizmetlerden azami ölçüde ve 
diğer tüketiciler ile eşit koşullarda faydalanmaları amacıyla 
“Engelsiz Erişim” hedefi doğrultusundaki çalışmalarına de-
vam etmektedir. Bu kapsamda 4. Engelsiz Erişim Toplan-
tısı, 26 Kasım 2013 tarihinde Kurumun merkez binasında 
gerçekleşti.  Tüketici Hakları Dairesi tarafından düzenlenen 
toplantıya BTK II. Başkanı Ayhan Beydoğan, Tüketici Hak-
ları Dairesi Başkanı Ö. Fatih Akpınar, Yetkilendirme Dairesi 
Başkanı Elif Özdemir, UDH Bakanlığı Haberleşme Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Orhan Kemal Ardıç, İşitme En-
gelliler Federasyonu adına Hacettepe Üniversitesi öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Doğanay ile Türkiye Engelsiz Bili-
şim Platformu, Türkiye Körler Federasyonu, Türkiye Sakat-

lar Konfederasyonu- Görme Engelliler Federasyonu, Görme 
Özürlü Evrensel Hukukçular Derneği, Ankara İşitme Engel-
liler Derneği- Tüm Engellilere Yardım ve Yaşatma Derneği 
temsilcileri ve BTK personeli katıldı.
Başkan Ayhan Beydoğan, Engelsiz Erişim çalışmaları kap-
samında sektördeki işletmelerle bir araya gelindiğini, en-
gelli kuruluşlarla görüşmeler sağlandığını ifade etti. Bunun 
dışında söz konusu Kurul Kararı’nın kamuoyuna sunuldu-
ğunu, bu çerçevede düzenlemeye uygun olan görüşlerin 
değerlendirileceğini açıkladı. Toplantıda konuşan tüketici 
Hakları Dairesi Başkanı Fatih Akpınar ise BTK’nın misyo-
nu, hedefleri ve faaliyet alanları hakkında bilgi verdi. Ak-
pınar, Engelsiz Erişim Toplantıları ve engelsiz erişimle ilgili 
yeni düzenlemeler hakkında bir sunum yaptı. Toplantının 
sonunda katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdi. 

TÜRKİYE İLE TAYLAND ARASINDA 
TELEKOMÜNİKASYON İŞBİRLİĞİ 

BTK’nın ikili işbirliği çalışmaları kapsamında, Tayland 
Ulusal Yayıncılık ve Telekomünikasyon Komisyonu 
(NBTC) ile 20 Kasım 2013 tarihinde Bangkok’da bir Muta-
bakat Zaptı imzalanmıştır. 
BTK adına, Kurul Üyesi Dr. T. Ayhan Beydoğan, Tayland 
Ulusal Yayıncılık ve Telekomünikasyon Komisyonu adı-
na Genel Sekreter Takorn Tantasıth tarafından imzalanan 
Mutabakat Zaptında, iki Kurum arasında elektronik ha-
berleşme düzenlemeleri alanında bilgi ve görüş alışverişi 
ile uzman değişimi yapılması öngörülmektedir. 
19-22 Kasım 2013 tarihleri arasında Bangkok’da düzenle-
nen “ITU World Telecom 2013” etkinliği esnasında ger-
çekleştirilen imza töreninde, BTK Kurul Üyesi Yaşar Gök 

ile Tayland Ulusal Yayıncılık ve Telekomünikasyon Komis-
yonu Başkanı Thares Punsrı ve Komisyon Üyeleri de hazır 
bulunmuştur. Dr. T. Ayhan Beydoğan, imza töreninde yap-
tığı konuşmada; Kurum olarak Tayland Ulusal Yayıncılık 
ve Telekomünikasyon Komisyonu ile ilişkilerin güçlendi-
rilmesine önem verildiğinden bahisle, iki ülke arasında 
elektronik haberleşme alanında yakın işbirliği için hatırı 
sayılır bir potansiyel bulunduğunu ve Mutabakat Zaptının 
iki Kurum arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı-
da bulunacağını ifade etti. Ayrıca, BTK’nın elektronik ha-
berleşme alanında yılların birikimi olan bilgi, tecrübe ve 
uzmanlığının kendileri ile paylaşılmasından memnunluk 
duyulacağını vurgulamıştır. 

Etkinlikler
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BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Japonya’nın Ankara Büyü-
kelçiliği ile Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen 
II. Uluslararası Optik-Geniş bant Şebeke ve Türkiye’deki 
Çözümler Çalıştayı’na katılarak bir konuşma yaptı. Başkan 
Acarer’in yanı sıra Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erol Oral,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Lütfi Aydın, 
Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı Temsilcisi Toshihiro 
Matsui ve Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ta-
kahiro Katsuma da çalıştaya katılarak birer sunum yaptılar.
BTK Başkanı Acarer yaptığı konuşmada, bugün dünya nü-
fusunun üçte birinin geniş bant erişim abonesi olduğunu 
üçte birinden fazlasının ise internet kullandığını belirterek 
İnternete girenlerin sayısı çoğaldıkça dijital veri yükünün 

daha da arttığını açıkladı. Acarer, konuşmasının sonunda 
Japon bilişim firmalarının da Türkiye’de Ar-Ge merkezi 
kurmaları gerektiğini düşündüğünü söyledi ve bu konuda 
yetkililere çağrıda bulundu. Acarer, Türkiye’nin hızla bü-
yüyen ekonomisinden, coğrafi konumundan ve tarihsel 
gelişiminden dolayı çok ciddi bir avantaja sahip olduğuna 
dikkat çekerek Türkiye’de Japon üreticilerin Ar-Ge ve ino-
vasyon merkezleri olması gerektiğini ve Türkiye’de üretim 
yapabileceklerini söyledi. Açılış konuşmalarının ardından 
BTK Başkanı Acarer ve beraberindeki heyet, katılımcı fir-
maların hazırlamış oldukları sergiyi gezdi. Sergi oturumu-
nun ardından Japon yetkililer Acarer’e Japonya’nın gele-
neksel hediyelerinden takdim ettiler.

BTK BAŞKANI ACARER, JAPON 
FİRMALARINI TÜRKİYE’DE YATIRIM 
YAPMAYA ÇAĞIRDI

Dünya Bankası ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu’nun işbirliğinde, Tunus ve Moritanya’nın ülkemizin 
telekomünikasyon liberalizasyonu ve düzenlemeleri alanla-
rındaki deneyimlerinden istifade etmeleri amacıyla, 18-22 
Kasım 2013 tarihleri arasında anılan ülkelerden toplam 9 
yetkilinin katılımıyla bir eğitim programı düzenlenmiştir. 
Bu kapsamda, konuk heyete, BTK uzmanlarınca muhtelif 
konularda sunumlar yapılmış, ardından ilgili hususlarda 
görüş teatisinde bulunulmuştur. Katılımcılar aynı zamanda 

Türk Telekom tesislerini ziyaret ederek ülkemizin Yerel Ağın 
Paylaşıma Açılması (YAPA), fiber erişim ve veri merkezi 
uygulamaları hakkında bilgi almışlardır. Programın ikinci 
ayağının 2014 yılı Nisan ayı içerisinde Moritanya’da gerçek-
leştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Dünya Bankası ICT 
Politika Danışmanı Michel ROGY, 14 Kasım 2013 Perşembe 
günü Kurul II. Başkanı Dr. T. Ayhan BEYDOĞAN’ı ziyaret 
etmiş, bu esnada Dünya Bankası ile BTK arasında ilişkilerin 
geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunulmuştur.

TUNUS-MORİTANYA 
EĞİTİM PROGRAMI 

ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlikler
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BTK tarafından işbirliği yapılan muadil ülke düzenleyi-
ci kurumları ile deneyimlerini paylaşmak ve regülasyona 
ilişkin güncel konuları tartışmak üzere çeşitli konularda 
gerçekleştirilen seminerlerin altıncısı Bilgi Teknolojileri 
Düzenlemeleri alanında 19 farklı ülkeden 36 uzman ve 
yöneticinin katılımıyla 4-7 Kasım 2013 tarihleri arasında 
Kurumumuzun İstanbul Bölge Müdürlüğünde gerçek-
leştirildi. E-imza, kayıtlı elektronik posta, sibergüvenlik, 

çocukların çevrimiçi korunması gibi konularda yapılan 
düzenlemelerin tartışıldığı seminerde TÜBİSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız ve ICANN İstanbul 
Merkezi Genel Müdürü David A. Olive de birer konuşma 
yaptı. Katılımcılar aynı zamanda Vodafone Oksijen’i ziya-
ret ederek Vodafone Türkiye’nin bulut bilişim ve yenilikçi 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
SEMİNERİ İSTANBUL’DA 
DÜZENLENDİ

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD)  tarafından düzenlenen ve “Sayısal Gündem 2020” 
ana temasını taşıyan 30. Bilişim Kurultayı’na katılarak bir 
konuşma yaptı. Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleştiri-
len Kurultay’ın açılışında konuşan Acarer, Avrupa Birliği 
Komisyonu’nun üç bileşenli bir paket açıklayarak, Avrupa 
Sayısal Gündemi 2020 çerçevesinde elektronik haberleşme 
sektöründe bazı değişikliklere gideceğini duyurduğunu 
hatırlattı. Acarer, söz konusu üç bileşenin elektronik ha-
berleşmede Avrupa tek pazarının oluşturulmasına yönelik 
tüzük hazırlanması, telekomünikasyon tek pazarına ilişkin 
tebliğ ve geniş bant yatırım ortamının iyileştirilmesiyle 
ilgili tavsiye kararı olduğunu söyledi. Acarer, “Telekomü-
nikasyon Tek Pazarı”nın hayata geçirilebilmesi halinde 
Avrupa Birliği GSYİH’sinde yılda yaklaşık yüzde 1 artış 
olacağının söylendiğini kaydetti. Kamu sektörüne ait ve-

rilerinin paylaşılması konusunun, Avrupa Komisyonu ta-
rafından görüşe açıldığını ifade eden Acarer, şöyle konuş-
tu: “İki hafta önce BTK olarak buna yönelik bir çalışmayı 
kamuoyu görüşüne açtık. Verilerin paylaşılması konusu, 
dokunulmaz bir hale geldi. Bunun farklı bir şekilde değer-
lendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Kamu ya da kişisel 
verilerin paylaşılmasını cesaretle tartışmamız ve konuşma-
mız gerektiğine inanıyorum.” Acarer ayrıca sektörle ilgili 
olarak, “Bilişim sektörü, Türkiye’nin 2023 vizyonuna çok 
önemli katkı sağlar. Çünkü bu sektör, Sayın Bakanımızın 
da dediği gibi yaşam biçimi haline geldi. Bu sektör gelişti-
ği zaman diğer sektörleri de lokomotif etkisiyle sürükleyip 
götürüyor. O nedenle bu tür konuları cesaretle konuşma-
mız, tartışmamız gerekir diye düşünüyorum.” dedi. Top-
lantı sonunda BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer’e “Jüri Özel 
Ödülü” takdim edildi. 

BTK BAŞKANI ACARER, 30. BİLİŞİM 
KURULTAYI’NDA KONUŞTU

Etkinlikler
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GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ 
VE ATAMALAR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tay-
fun Acarer, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans 
Salonunda düzenlenen “Türk Telekom Teknoloji Labo-
ratuvarı” açılış törenine katıldı. Törende konuşan Acarer, 
“Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümündeki hedeflere 
ulaşmada bilişim sektörü çok önemli. Bilişim sektörü diğer 
sektörleri sürüklerse bu hedeflere ulaşacağız.” dedi.  TÜ-
BİSAB’ın bir istatistiğinde bilişim sektörünün en önemli 
sorunu sorulduğunda, katılımcıların % 57’sinin yetişmiş 
eleman dediğini ifade eden Acarer, “O nedenle üniversi-
telerin bu tür bölümleri, özellikle bu bölümlerdeki labo-
ratuvarlar bu ihtiyacı çok önemli bir şekilde karşılayacak 
ve Türkiye’nin önünü açacak” diye konuştu. Laboratuvarın 

donanımı kadar, verilecek sertifikaların önemli olduğu-
na dikkati çeken Acarer, yılda iki kez ders vermeye gitti-
ği Almanya’daki üniversitelerde eğitimin sektörün ihtiyaç 
duyduğu konularda gerçekleştiğini, sektörle üniversitenin 
iç içe olduğunu söyledi. Acarer, şöyle devam etti: “Burada 
öğrenci, master, doktora yapıyor, tez hazırlıyor. Ne hazır-
layanın sektörün ihtiyacından haberi var, ne sektörün bu 
tezlerden haberi var. Bakın orada 19 öğrenci vardı, hepsi 
şirket adına çalışıyor, şirketin ihtiyaç duyduğu bir konuda 
araştırma yapıyor. Eğitimlerin sektörün ihtiyacına göre ve-
rilmesi lazım. Üniversitelerin teknoparklarının ticari meta 
olmaktan çıkarılması lazım.” Konuşmaların ardından Türk 
Telekom Teknoloji Laboratuvarı açıldı.

Kurumumuzda yeni görev değişiklikleri oldu. Kurum II. 
Başkanı Dr. Ayhan Beydoğan’ın kendi isteğiyle görevden 
çekilmesiyle birlikte, kurul üyesi Musa Şahin Kurum II. 
Başkanlığına seçildi. Kurumun boş bulunan kurul üyelik-
lerine ise daha önce Kurum Başkan Yardımcısı olan Dr. 

İhsan Kulalı ve önceki görevi Başbakanlık Başmüşavirliği 
olan Dr. Ömer Fatih Sayan atandı. Telekomünikasyon İleti-
şim Başkanlığı’na da daha önce vekaleten görev yapan eski 
başkan Osman Nihat Şen’in görevden ayrılmasının ardın-
dan Ahmet Cemalettin Çelik atandı. 

TÜRK TELEKOM TEKNOLOJİ 
LABORATUVARI AÇILDI

Etkinlikler

Dr. Ömer Fatih SAYANDr. İhsan KULALI Musa ŞAHİN



26 27www.btk.gov.tr www.btk.gov.tr

Sabit-mobil telefon ve İnternet gibi 
elektronik haberleşme hizmetlerinin 
işletmeciler tarafından kaliteli ve ma-
kul fiyatla sunulması kadar bu hiz-
metlerden yararlanan şahısların kişisel 
verilerinin korunması da büyük önem 
taşıyor.  Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından 2004 yılında 
çıkartılan ve 2012 yılında değiştirilen 
“Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlili-
ğinin Korunması Hakkında Yönetme-

lik” kapsamında kişisel verilerin nasıl 
korunacağı ayrıntılı bir şekilde düzen-
lenmişti. İşletmeciler tarafından kamu 
kurum ve kuruluşları ile yapılacak veri 
paylaşımında kişisel verilerin korun-
ması açısından bazı hususların açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Bilgi Tekno-
lojileri ve İletişim Kurulunca yeni bir 
karar alındı.  11.11.2013 tarihli ve 2013/
DK-THD/604 sayılı Kurul Kararı ile 
işletmecilerin kamu kurumlarıyla veri 
paylaşımında nelere dikkat edilmesi ge-
rektiği ve hangi koşullarda söz konusu 
verilerin paylaşılabileceği belirlendi. 
Kurul Kararında, kanunlarında açıkça 
her türlü bilgi ve belge isteme yetkisi 
verilen kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
kanunlarında belirtilen görev ve amaç-
lar ile bağlantılı, sınırlı ve orantılı ve-
rilerin taraflarca gizlilik ve güvenliği 
sağlanarak paylaşılabileceği vurgulandı.  

Bununla birlikte, ilgili kurumlarca işlet-
meciye iletilen talepte istenen verilerin 
hangi amaç için kullanılacağı hususu-
nun gerekçeleriyle birlikte bildirilmesi 
ve talebin bu amaçla sınırlı tutulması, 
bu verilerin gizliliğinin korunması ve 
alınış amacı dışında kullanılmaması so-
rumluluğunun talep eden kuruma ait 
olduğu hususunun yazılı biçimde belir-
tilmesi gerektiği karara bağlandı.  
Kurul kararı kapsamında ele alınan 
ikinci husus ise, telefon numarası bilgi-
sinin yurt dışındaki firma ile hangi du-
rumlarda paylaşılabileceği konusunda 
oldu. Buna göre sadece telefon numa-
rasının yurt dışında bulunan operatör 
ve tedarikçi firmalar ile paylaşılmasının 
hizmetin sunumu açısından zorunluluk 
arz etmesi durumunda paylaşılabilece-
ğine karar verildi. 

KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASINA YÖNELİK 

YENİ BİR KARAR ALINDI

BAŞKASININ HATTINI 
KULLANANLARA 
1 YIL EK SÜRE TANINDI

      Kurul Kararları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, baş-
kasının adına kayıtlı cep telefonu hatlarını 
kullanan vatandaşların bu hatları kendi üzer-
lerine kaydettirmeleri için tanınan sürenin 1 
Ekim 2013 tarihinde dolması üzerine yeni bir 
karar alarak 1 yıllık ek süre tanıdı. BTK Baş-
kanı Dr. Tayfun Acarer,  2013 başında hayata 
geçirdikleri hat sorgulama hizmeti sonucunda 
yaklaşık 2,5 milyon kişinin internet üzerin-
den hat sorgulaması yaptığını ve başkasının 
üzerine kayıtlı cep telefonu hattını kullandığı 
belirlenen 808 bin 903 kişinin kullandıkları 
cep telefonu hatlarını üzerlerine aldığını be-
lirtti. Başkasının adına hat alan bazı kişiler, bu 
hatları dolandırıcılık gibi yasadışı bir takım 
işlerde ve görüşmelerde kullanabiliyor. Bu gibi 
olaylar nedeniyle kâğıt üstünde hattın sahibi 
olarak gözüken ancak bundan haberi olmayan 
vatandaşlar zor durumda kalabiliyor. 

E-DEVLET ŞİFRESİYLE 
SORGULAMA YAPILABİLİYOR

BTK, vatandaşların haberi olmadan 
adlarına cep telefonu hattı açılma-
sını engellemek ve bu şekilde 
açılmış hatların gerçek kul-
lanıcıların adına kayde-

dilmesini sağlamak için 2 Ocak 2013 tarihin-
de İnternet üzerinden Mobil Hat Sorgulama 
Hizmeti başlatmıştı. İnternet sitesinde yap-
tıkları sorgulama sonucunda adlarına ka-
yıtlı ancak başkaları tarafından kullanılan 
telefon bulunduğunu tespit edenler-
le ilgili GSM firmasının abone kayıt 
merkezlerine başvurarak bu hatların 
kullanıcıların adına kaydedilmesini 
veya iptal edilmesini isteyebiliyor.  
Cep telefonu abonesi olmayan 
vatandaşlar da bilgileri dışında 
adlarına hat açılıp açılmadı-
ğını E-devlet üzerinden 
kimlik numarasıyla 
sorgulama yaparak 
öğrenebiliyor. 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, 
çeşitli gerekçelerle Türk Telekom, TT-
NET, Turkcell, Vodafone ve Avea’ya 
34,5 milyorı lira para cezası verdi. Kurul 
kararlarına göre, Türk Telekom’a bazı 
abonelik sözleşmelerinde yer alması ge-
reken asgari bilgilerden bir kısmının bu-
lunmaması, sözleşme ve eklerini muha-
faza etme yükümlülüğünün gereği gibi 
yerine getirilmemesi, bazı abonelerin 
başarısız çağrılarının ücretlendirilmesi 
ve abonelik iptallerini belirlenen süre 
içerisinde gerçekleştirmemesi gibi ne-
denlerle 4 milyon 957 bin 920 lira para 
cezası uygulandı. Kurul, TTNET’e, bazı 

faturalara fazla ücret yansıtılması, taah-
hüt edilen indirimlerin yansıtılmaması, 
birtakım indirimlerin uygulanmaması, 
bazı abonelerin taleplerinin geç devre-
ye alınması ve denetim süreci içerisin-
de bazı bilgi taleplerini verilen süreden 
sonra yerine getirilmesi gerekçeleriyle 6 
milyon 989 bin 54 lira para cezası veril-
mesini kararlaştırdı. 
Turkcell’in abonelik sözleşmesinde yer 
alması gereken asgari bilgilerden bir 
kısmını bulundurmadığını tespit eden 
BTK, şirkete abonelerin başvurmak is-
tedikleri “Ben Yaptım 750 Paketi” ve 
“Ben Yaptım Paketi” yerine, abonelere 
Turkcell tarafından “Ben Yaptım 700” ve 
“Ben Yaptım 500” paketi tanımlanması, 
Turkcell Mobil TV hizmetini Iphone 
veya Android işletim sistemli cihazlar 
üzerinden kullanan abonelere, uygula-
ma içindeki Twitter entegrasyon özelliği 
paket ücreti içerisinde ücretsiz olması 
gerekirken, Twitter kullanımlarının üc-
retlendirmesi ile abonelik sözleşme ve 
eklerini muhafaza etme yükümlülüğü-
nü gereği gibi yerine getirmemesi ne-
deniyle 20 milyon 314 bin 135 lira para 
cezası verdi. 
Şirket, ayrıca SMS sorgulaması kuralla-
rına uymadığı gerekçesiyle de abonelere 
37 milyon 183 bin 997 lira iade edecek. 
Kurul, 2012 Nisan ayında, Vodafone İş 
Ortağım tarifesine kayıtlı abonelerin 
ücretlendirilmemesi gereken grup içi 
SMS’lerinin ücretlendirilmesi, 28 Ağus-
tos 2012’de yapılan bir kod güncellemesi 

sonrasında ücretlendirilmemesi gereken 
GPRS kullanımlarının ücretlendirilmesi 
ve 5 Mart 2012’den itibaren birden fazla 
promosyonlu data paketi olan abonele-
rin data kullanımlarında paket geçişle-
rinin anlık olarak yapılmaması sonucu 
fazla ücretlendirilmesi gibi nedenlerle 
Vodafone’a 2 milyon 88 bin 871 lira para 
cezası verilmesini kararlaştırıldı. Şirket, 
çeşitli nedenlerle abonelere 327 bin 115 
lira iade edecek. 
Avea’nın da abonelik sözleşmelerinin 
bir kısmında abonelik sözleşmelerini 
ve eklerini muhafaza etme yükümlülü-
ğünü gereği gibi yerine getirmediğini 
tespit eden Kurul, paket alımı gerçek-
leştiren abonelere paketin alındığına 
dair SMS gönderilmesine rağmen, pa-
ketlerin abonelere tanımlanamadığı ve 
abonelerin paketsiz olarak fazladan üc-
retlendirilmesi gerekçesiyle şirkete 203 
bin 510 lira para cezası verdi. Kurul’un 
Turkcell, Vodafone, Avea, Türk Telekom 
ve TTNET’e uyguladığı para cezalarının 
toplamı 34,5 milyon lirayı buldu.

DENETLEMELER SONUCUNDA 
İŞLETMECİLERE 34,5 MİLYON LİRA 

CEZA VERİLDİ

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, kamu 
kurum ve kuruluşlarının izniyle rehber-
lik hizmeti sunan işletmecilerin, verdik-
leri hizmetin mahiyeti konusunda kulla-
nıcıları bilgilendirmekle ve aldıkları izni 
internet sitesinde ilan etmekle yükümlü 
olacaklarını bildirdi. Acarer, Elektronik 
Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilen-
dirme Yönetmeliği’ne dayanılarak ha-
zırlanan “Elektronik Haberleşme Hiz-
met, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, 
Kapsam ve Süreleri” düzenlemesindeki 
rehberlik hizmeti işletmecilerinin su-
nabilecekleri katma değerli elektronik 
haberleşme hizmetlerinin çerçevesinin 
çizildiğini belirtti. 
Son zamanlarda, rehberlik hizmeti iş-
letmecileri tarafından kamu hizmeti 
niteliği taşıyan hizmetlerin sunumunda, 
tüketicilerden kişisel gizliliği haiz bazı 
bilgilerin istenerek işlem yapıldığının 
görüldüğüne dikkati çeken Acarer, şöyle 
konuştu: “Bu durumun ise belirli riskle-
re açık ve tehlikeleri önceden öngörü-
lemeyebilecek iş modellerine sebebiyet 
verebileceği düşünülmektedir. Nitekim 
kurumumuza bu kapsamda bazı kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından iletilen 
şikayet ve talep başvuruları da bulun-
maktadır.
Bu nedenle, kişisel gizliliği haiz verilerin 
tüketicilerden talep edilerek bir kamu 
kurumu adına hizmet sunulduğuna 
yönelik tüketicilerde yanlış algı oluş-
turmaya müsait olan ve bu minvalde tü-
ketici şikayetine yol açma olasılığı yük-

sek olan kamu hizmeti niteliğini haiz 
hizmet türlerinin ancak ilgili kurum ve 
kuruluşların yazılı izni ile verilmesinin 
temin edilmesinin; tüketici mağduriyet-
leri ve memnuniyetsizliklerinin bertaraf 
edilmesiyle ilgili kamu kurum ve kuru-
luşlarının şikayet başvurularının kar-
şılanması açılarından büyük önem arz 
ettiği değerlendirilmektedir.” 
Kurul kararı uyarınca kamu ku-
rum ve kuruluşlarının görev 
ve faaliyet alanlarına iliş-
kin konularda, kullanı-
cıları bilgilendirme-
ye dayalı katma 
değerli elektro-
nik haberleşme 
hizmetlerinin 
(vergi borcu, 
SGK hizmet 
süresi, emek-
lilik yaşı ve 
süresi, emek-
li ikramiyesi 
tutarı gibi) söz 
konusu kurum 
ve kuruluşlarının 
yazılı izni dışında 
sunulamayacağını 
ifade eden Acarer, “(Bu 
hizmetlerin, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşunun yazılı 
izni dahilinde sunulduğu durumlarda 
işletmeci, sunduğu hizmetin kapsam 
ve mahiyeti konusunda kullanıcıları 
bilgilendirmek ve aldığı izni, internet 

sitesinde kolay erişilebilir şekilde ilan 
etmekle yükümlüdür) hükmü eklendi” 
dedi. Acarer, kamu kurum ve kuruluşla-
rından yazılı izin almaksızın söz konusu 
hizmeti veren rehberlik hizmeti işletme-
cilerinin, hizmetlerini sona erdirmeleri 
için gerekli işlemlerin başlatıldığını söy-
ledi.

ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMET, 
ŞEBEKE VE ALTYAPILARI İLE İLGİLİ 
DÜZENLEME YAPILDI

      Kurul Kararları
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, en-
gelli tüketicilerin iletişim hizmetlerinden engellere takılma-
dan, daha uygun fiyatlarla yararlanabilmeleri amacıyla yeni 
bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Engellilerin cep telefonu, 
sabit telefon ve internet hizmetlerinden daha iyi yararlanma-
larının sağlanması amacıyla bir yılı aşkın süredir başta engel-
lilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olmak 
üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapıldığını hatır-
latan Elvan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 
bu çalışmalarda gündeme getirilen öneriler doğrultusunda 
yeni bir karar aldığını söyledi. Bakan Elvan, haberleşme hak-
kının, uluslararası sözleşmelerde ve Anayasamızda  temel bir  

hak olarak düzenlendiğini hatırlatarak, “Engelli vatandaş-
larımızın da bu haktan en iyi şekilde faydalanması için ge-
rekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşıyor. ‘Engelsiz 
erişim’ hedefi doğrultusunda yeni adımlar atarak konuşma, 
işitme veya görme engeli olan vatandaşlarımıza hayatı ko-
laylaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi. 
Engellilerin iletişim hizmetlerine uygun tarifeler üzerinden 
daha kolay bir şekilde erişmesi için daha önce de bazı karar-
ların alındığını ve indirimlerin yapıldığını dile getiren Elvan, 
işletmecilere getirilen yeni yükümlülüklerin de 1 Nisan 2014 
tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

“TELEFON VE İNTERNETTE ENGELLİLERE AVANTAJLI TARİFE UYGULANACAK”

Bakan Elvan’ın verdiği bilgilere göre BTK’nın kararıyla cep telefonu ve sabit telefon işletmecileri ile internet servis sağlayıcıla-
rına şu hususlara ilişkin yeni yükümlülükler getirildi: 

1. İşletmeciler tarafından engelli tüketicilere yönelik 
makul ölçüde ekonomik avantajlar ihtiva eden tarife ve kam-
panyalar sunulacak, 
2. Cep telefonu operatörleri engelli aboneler için “ Sesli 
Konum Bilgisi” hizmetini ücretsiz olarak sunacak,
3. Engelli cep telefonu abonesinin konum bilgisi, talep 
etmesi halinde başka bir telefon numarasına da ücretsiz  ile-
tilecek, 
4. Engelli aboneler için ses hizmetinden bağımsız ola-
rak sadece veri (data) paketi hizmeti sunulacak,

5. Engellilere yönelik olarak sunulan tüm hizmetler in-
ternet sayfası üzerinde tek başlık altında toplanarak engelli 
tüketicilerin bilgiye erişimleri kolaylaştırılacak,
6. 200.000 üzerinde abonesi olan işletmeciler, internet 
sitelerini engelli abonelerin yararlanabileceği şekilde  yeniden 
düzenleyecek,
7. 2014 yılı Nisan ve Ekim aylarında 200.000 üzerinde 
abonesi olan işletmeciler engellilere yönelik sundukları hiz-
metlerin yer aldığı internet sayfasının adresini tüm aboneleri-
ne SMS olarak gönderecekler. 

ENGELLİLER, HABERLEŞME 
HİZMETLERİNDE ENGELLERE 
TAKILMAYACAK

      Kurul Kararları
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İnternet Geliştirme Kurulu, artık in-
ternet ortamının etkin, yaygın ve kolay 
erişilebilir olarak kullanımını teşvik 
edecek politika ve strateji önerileri ha-
zırlayacak; güvenli internet hizmeti ko-
nusunda araştırmalar yaparak uygun 
politikaların belirlenmesi için öneriler-
de bulunacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın, İnternet Geliştirme Kuru-
lu Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe 
göre, Kurul, internetin sağlıklı gelişme-
si ve bu kapsamda Türkiye’de internet 
ortamının toplumsal faydasının en üst 
düzeye çıkarılması için temel öneriler 
oluşturmak amacıyla görev yapacak. 
İnternet Geliştirme Kurulu, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tara-

fından seçilecek 7 üyeden oluşacak. Ku-
rulun görev süresi 4 yıl olacak. 

TÜRK KÜLTÜRÜ, TARİHİ 
VE DÜNYASIYLA İLGİLİ BİLGİLER 
İNTERNETTE DAHA FAZLA 
YER ALACAK

Kurulun görevleri Kurul, internet orta-
mının ekonomik, ticari ve sosyal hayat 
ile bilim, eğitim ve kültür alanında et-
kin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kul-
lanımını teşvik edecek politika ve strate-
ji önerileri hazırlamakla görevli olacak. 
Türk kültürü, tarihi ve dünyasıyla ilgili 
bilgilerin internet ortamında daha fazla 
yer alması ve bunların tanıtılması hu-
susunda çalışmalar yapacak olan Ku-

rul, internet ortamının güvenli, serbest, 
özgür ve faydalı kullanımı ile katma 
değer üretmesine yönelik öneriler ha-
zırlayacak. İnternet kullanımının fayda-
ları konusunda toplumsal farkındalığın 
oluşturulmasını sağlayacak olan Kurul, 
üniversite, kamu, özel ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla işbirliği yapacak. Kurul, 
devlet uygulamalarının yaygınlaştırıl-
ması, kamu kuruluşlarının birbirleriyle 
ilişkilerinde ve vatandaşa sundukları 
hizmetlerde internet ortamının daha 
yaygın kullanımı konusunda çalışmalar 
yaparak önerilerde bulunacak. İnterne-
tin güvenli kullanımı ve güvenli internet 
hizmeti konusunda araştırmalar yapa-
rak uygun politikaların belirlenmesiyle 
görevlendirilen Kurul, bu konuda Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tele-

İNTERNET GELİŞTİRME KURULU’NUN 
GÖREVLERİ DÜZENLENDİ

      Mevzuat

komünikasyon İletişim Başkanlığı’yla 
koordineli bir çalışma içerisinde uygu-
lamaya esas alınacak güvenlik kriterle-
rinin tespiti için önerilerde bulunacak. 

İNTERNET GELİŞTİRME 
KURULU’NUN GÖREVLERİ

İnternet ortamının güvenli, serbest, öz-
gür ve faydalı kullanımı ile katma değer 
üretmesine yönelik eğitim etkinliklerini 
destekleyecek olan Kurulun, yönetme-
liğe göre diğer bazı görevleri ise şöyle: 
“Çocuklar ve gençler başta olmak üzere 
bireylerin ve toplumun internet üze-
rinden yapılan zararlı yayınlardan ko-
runmasına yönelik olarak ulusal bazda 
yazılım programları hazırlanması ko-

nusunda çalışmalar yapmak ve öneri-
lerde bulunmak. Çocuklar ve ailelerde 
internet kültürünün artırılması, inter-
net üzerinden istismar ve şiddet içerikli 
oyunların etkileri ve derecelendirilmesi 
gibi konularda ilgili kurumlarla ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde 
toplumsal bilincin artırılması yönünde 
gerekli çalışmalar yapmak, yaptırmak 
ve önerilerde bulunmak. İnternet içerik 
ve yer sağlayıcılığının yaygınlaştırılması 
ve ulusal arama motoru teşkili konu-
sunda gerekli çalışmalar yapmak üzere 
önerilerde bulunmak. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde kullanılan tüm ürün-
ler için araştırma ve geliştirme desteği 
ile yerli üretimin artırılmasına yönelik 
önerilerde bulunmak. Ulusal ve ulus-
lararası sayısal uçurum olarak adlandı-

rılan farklılıkların giderilmesi ve bilgi 
toplumu ve bilgi ekonomisi oluşumuna 
katkıda bulunmak amacıyla projeler ve 
öneriler belirlemek, uygulanabilirlik-
lerini değerlendirmek, risk analizleri-
nin yapılması ve kabul gören tekliflerin 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak 
ve uygulama planlarının oluşturulması 
için Bakana öneride bulunmak. İnternet 
ile ilgili mevzuat için, uluslararası ku-
ruluşlarca kabul gören uygulamaları ve 
Avrupa Birliğinin bu alandaki mevzuatı 
ile uyumlu olmasına özen gösterilmesi 
için önerilerde bulunmak. Siber güven-
liğin sağlanması için internet üzerinden 
alınması gereken tedbirlere ilişkin öne-
rilerde bulunmak.”

İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı 
Serhat Özeren
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Siber 
Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuru-
luş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul 
ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Tebliğ, Siber Olaylara Müdahale Ekip-
lerinin kuruluş, görev ve çalışmalarına 
ilişkin usul ve esaslarını belirleyerek, 
hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor. 
Buna göre, kurumsal SOME’ler bakan-
lıkların bünyesinde, hizmet gereklerine 
göre, bakanlık birimlerini, bağlı, ilgili ve 
ilişkili kurumlarını kapsayacak şekilde 
kurulacak. Ancak bakanlık koordine-
sinde bakanlık birimleri, bağlı, ilgili ve 
ilişkili kurum ve kuruluşları altyapıla-

rının önem ve büyüklüğüne göre ken-
di bünyelerinde bir kurumsal SOME 
oluşturabilecek. Diğer tüm kamu ku-
rum ve kuruluşları kendi bünyelerinde 
kurumsal SOME kurabilecek. Bakan-
lıkların merkez birimleri, bağlı, ilgili 
ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının yanı 
sıra 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nuna ekli I, II, III ve IV sayılı cetvellerde 
yer alan kurum ve kuruluşlar da kendi 
bünyelerinde benzer birimler oluştura-
bilecek. Kurumsal SOME’lerin kurulu-
şunun eşgüdümü Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
yürütülecek. Sektörel SOME’lerin bu-
lunduğu sektörlerdeki özel kurumlar ve 
diğer kuruluşlarda kendi bünyelerinde 

kurumsal SOME kurabilecek.
Siber olayların önlenmesi veya zararla-
rının azaltılmasına yönelik faaliyetler, 
varsa birlikte çalıştığı sektörel SOME 
ile eşgüdüm içerisinde yürütülecek. 
Durumdan gecikmeksizin Ulusal Siber 
Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 
haberdar edilecek. Kurumsal SOME’ler 
bir siber olayla karşılaştıklarında, 
USOM ve birlikte çalıştığı sektörel SO-
ME’ye bilgi vermek koşulu ile öncelikle 
söz konusu olayı kendi imkan ve kabi-
liyetleri ile bertaraf etmeye çalışacaklar. 
Bunun mümkün olmaması halinde var-
sa birlikte çalıştığı sektörel SOME’den 
ve/veya USOM’dan yardım talebinde 
bulunabilecekler. Kurumsal SOME’ler 
siber olaya müdahale ederken suç işlen-

SİBER SALDIRILAR 
SOME’LENECEK

      Mevzuat

diği izlenimi veren bir durumla karşılaş-
tıklarında gecikmeksizin durumu kanu-
nen yetkili makamlara ve gecikmeksizin 
USOM’a bildirecekler. 

“SOME’LERDE SON AŞAMAYA 
GELİNDİ”

BTK Başkanı Acarer, “Siber Olaylara 
Müdahale Ekipleriyle (SOME) ilgili son 
aşamaya gelindi” dedi. Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. 
Tayfun Acarer, Vodafone Türkiye ana 
sponsorluğunda, CIO Dergisi tarafın-
dan hayata geçirilen “CIO (Chief Infor-
mation Officer-Bilgi Sistemleri Grubu 
Başkanı) Ödülleri” töreninde yaptığı 
konuşmada, bilişim sektörünün gelece-

ğine ve yapılan çalışmalara ilişkin açık-
lamalarda bulundu. İnternetin her ge-
çen gün hayatı giderek kuşattığına işaret 
eden Acarer, “Çekirdek aile tanımı bile 
değişti. Eskiden anne, baba ve çocukla-
ra çekirdek aile diyorduk. Şimdi çekir-
dek ailenin bir bireyi daha çıktı. Anne, 
baba, çocuklar ve internet. İnanıyorum 
ki evinde internet olmayan hiçbir aile 
yoktur” dedi. 

HER SANİYEDE 5700 TWEET 
ATILIYOR

Her geçen gün internete girenlerin sa-
yısının çoğaldığına, bununla birlikte di-
jital gücün de giderek arttığına dikkati 
çeken Acarer, şunları söyledi: “Bu ko-
nuda ilginç örnekler var. Geçen gün bir 
istatistikte gördüm, her gün, her saatte, 
-her dakikada demiyor-, her saniyede 
5700 tweet atılıyormuş, Facebook’ta sa-
niyede 37 binden fazla beğeni yapılıyor-
muş. İnternet için sürekli daha yüksek 
kapasiteli geniş banda ihtiyaç var.”
Big datanın ekonomik olarak büyük güç 
olmanın yanında ülkelerin en değerli 
varlığı olacağını, dolayısıyla karşılaşı-
lacak tehditlerin de artacağını belirten 
Acarer, Cyber Security (Siber Güvenlik) 
kavramının her geçen gün biraz daha 
önemli hale geleceğini söyledi.  ABD 
Başkanı Barack Obama’nın 2 yıl önce 
söylediği, “21. yüzyılda ABD’nin ekono-
mik kalkınması ve ekonomideki başarısı 
siber saldırılara karşı yapacağı başarıla-
ra bağlıdır” sözüne atıfta bulunan Aca-
rer, Türkiye’nin siber güvenlik tehdidini 
fark eden ve buna göre önlem alarak 

hukuksal düzenleme yapan dünyadaki 
ilk 10 ülkeden biri olmasının sevindirici 
olduğunu kaydetti.

“2014’TE GENİŞ KAPSAMLI, ULUS-
LARARASI BİR SİBER GÜVENLİK 
TATBİKATI YAPACAĞIZ” 

BTK Başkanı Acarer, Siber Güvenlik 
Kurulu’na ilişkin de katılımcıları bilgi-
lendirdi. Kurulda şu ana kadar yapılan 
çalışmalara değinen Acarer, “Detaya 
girmek istemiyorum ama bir noktaya 
dikkati çekmek istiyorum. Siber Olay-
lara Müdahale Ekipleriyle (SOME) ilgili 
son aşamaya gelindi ve bundan sonra 
2014 yılında bilişim yöneticilerinin en 
çok meşgul olacağı alan siber güvenlik 
konusunda, Siber Güvenlik Kurulu’nun 
isteyeceği şeyler olacak. Ayrı birimler 
kurulacak, bu birimlerde çalışacak per-
sonel belirlenecek. Bunların eğitimi ve 
sertifikasyonu istenecektir. Bunu şimdi-
den söylüyorum” bilgisini paylaştı.
BTK olarak Siber Güvenlik konusunda 
tatbikatlar yaptıklarını hatırlatan Aca-
rer, bu tatbikatlara Türkiye’de bulunan 
on binlerce firmadan yalnızca 61 tane-
sinin katılmış olmasını eleştirerek, “An-
lamıyorum, firmalarımız sistemlerine 
mi çok güveniyor yoksa buradaki bir 
açıklarının görülmesinden mi endişe 
ediyor? 2014 yılının başında Uluslara-
rası Haberleşme Örgütü ile beraber çok 
geniş kapsamlı, uluslararası bir tatbikat 
yapacağız ve bu tatbikata umuyorum 
Türkiye’den yüzlerce firma katılır.” te-
mennisinde bulundu.

www.btk.gov.trwww.btk.gov.tr
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) tarafından hazırlanan “Kıst Üc-
ret Uygulama Esasları” taslağına göre, 

süresi dolmadan başka bir tarifeye ge-
çen abone, paket ücretini değil sadece 
kullandığı kadarını ödeyecek. Kamu-
oyu görüşüne açılan taslakta “kıst 
ücret”, “hizmetten faydalanılan gün 
sayısı, kullanılan dakika, veri gibi 
unsurlarla orantılı olarak hesapla-
nan tahakkuka esas ücret” şeklinde 
tanımlandı. Taslağa göre kıst ücret, 
paket kapsamındaki aylık toplam 
kullanım miktarının aşılmaması 
koşuluyla hiçbir zaman aylık sabit 
paket ücretini geçemeyecek. Abone-
den alınan sabit bir ücret karşılığın-
da limitsiz kullanımın tanımlandığı 
durumlarda, aboneden yalnızca abo-
nenin hizmetten yararlandığı süreye 

denk gelen ücret tahsil edilecek. Kist 
ücrete ilişkin düzenlemenin yürürlüğe 

girmesi halinde, işletmelerin kampan-
yalarında, ay bitmeden başka bir tarifeye 

geçen aboneden aylık ücret alınmasına yö-
nelik uygulaması sona erecek, sadece kulla-

nılan süre faturalandırılacak.

TARİFE DEĞİŞTİREN SADECE 
KULLANDIĞI KADAR ÖDEYECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rulu’nun (BTK), görüşe açtığı “TL 
Yükleme Hizmetleri Taslağı”na göre, 
operatörlerin çağrı merkezlerindeki 
müşteri temsilcileri, kullanıcıların kre-
di kartı bilgilerini sözlü olarak isteye-
meyecek. Bir işletmecinin yetkili satış 
firması üzerinden sunulan TL yükleme 
hizmetlerinde abonelerin kredi kart 
bilgileri kullanılarak üyelik/abonelik 
işlemi gerçekleştirildiği ancak abone-

lerin söz konusu işlemde verdikleri 
onayın muhtemel sonuçları hakkında 
değerlendirme yapabilmeleri için açık 
ve anlaşılır bir biçimde bilgilendiril-
medikleri durumların ortaya çıkması 
üzerine BTK, TL yükleme hizmetlerine 
ilişkin düzenlemeyi internet sitesinde 
görüşe açtı. Taslağa göre, işletmecilerin 
çağrı merkezlerindeki müşteri temsil-
cileri, TL yükleme, fatura ödeme gibi 
hizmetlerde kullanıcıların kredi kartı 

bilgilerini sözlü olarak isteyemeyecek 
ve müşteri temsilcilerinin bu bilgilere 
erişimi engellenecek. Sunulan hizmet-
lerde, sesli kayıt sistemi ile kullanıcılara, 
ilgili hizmeti almaları durumunda, kre-
di kartlarından ne kadar çekileceği ya 
da faturalarına yansıyacak tutar açıkça 
ifade edilecek ve kullanıcıların ispatla-
nabilir irade beyanları alınacak. Taslak 
1 ay süreyle BTK’nın internet sitesinde 
kamuoyu görüşüne açık kalacak. 

TL YÜKLEME HİZMETLERİ 
TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI

Görüşe Sunulan Konular
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BTK, elektronik haberleşme güvenli-
ğinin sağlanmasına yönelik olarak iş-
letmecilerin uyacakları usul ve esasları 
düzenleyen Elektronik Haberleşme Gü-
venliği Yönetmeliği Taslağı’nı kamuoyu 
görüşüne açtı. 
Taslağın mevcut haliyle yürürlüğe gir-
mesi durumunda, elektronik haberleş-
me hizmeti sunan, alt yapı sağlayan ve 
işleten işletmeciler, bünyelerinde Siber 
Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ku-
racak ve ulusal siber güvenliğin sağ-
lanmasına ilişkin Ulusal Siber Olaylara 
Müdahale Merkezi’nin (USOM) koordi-
nesinde ve belirlediği esaslar çerçevesin-
de gerekli tedbirleri alacak. Sunucular, 
yönlendiriciler ve diğer şebeke eleman-
larının; hizmet dışı bırakma ve dağıtık 
hizmet dışı bırakma saldırıları, zararlı 
yazılım yayılması gibi siber saldırılara 
karşı korunması amacıyla, haberleşme 
hizmetinin tipi de dikkate alınarak, İP 
adreslerinde, haberleşme portlarında 
ve uygulama protokollerinde sinyal iş-
leme kontrolü, kullanıcı yetkilendirme 
ve erişim kontrolleri gibi mekanizmalar 
kullanılacak. 
İşletmeciler söz konusu saldırılara karşı, 
USOM ile koordinasyon içerisinde he-
def alınan sisteme yönlendirilen saldırı 
paketlerinin filtrelenmesini sağlayacak, 
saldırılarda kullanılan haberleşme por-
tunu kısıtlayacak. Siber saldırı kayna-
ğının kendi abonesi olması durumun-
da ilgili abonenin bilgilendirilmesi ve 
abone tarafından talep edilmesi halinde 

sunulan haberleşme hizmetinin askıya 
alınmasını sağlayacak. 

LİSANSSIZ YAZILIM KULLANIMI-
NA İZİN VERİLMEYECEK

İşletmeciler, zararlı yazılımların yayıl-
masını sağlayan istenmeyen elektronik 
mesajları da engelleyecek. Siber saldı-
rı kaynağının başka bir işletmecinin 
abonesi olması durumunda ise işlet-
meci, gerekli önlemlerin alınması için 
USOM’u bilgilendirecek. İşletmeci, köle 
bilgisayar ağlarının yönetilmesi veya 
zararlı yazılım yayılması gibi siber sal-
dırılarda kullanılan sistemlere ilişkin 
trafiği, USOM’un belirlediği noktalara 
yönlendirecek. Bilgilerin ve yazılımların 
gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebi-
lirliğinin korunması amacıyla bilgisayar 
virüsleri, solucanlar, truva atları gibi 
zararlı kodlara karşı gerekli önlemleri 
almak da işletmecinin sorumluluğunda 
olacak. Ayrıca işletmeci, lisanssız yazı-
lım kullanımına izin vermeyecek. Dış 
ağlar aracılığıyla dosya veya yazılım in-
dirilmesi ve kullanılmasında uygulana-
cak güvenlik önlemleri belirleyecek. 

YEDEKLEME YAPILACAK 

İşletmeci, bir felaket veya hata duru-
munda ihtiyaç duyulacak tüm bilgi ve 
yazılımların kurtarılmasına imkan ve-
recek şekilde yedek alınmasını sağlaya-
cak. Ayrıca elektronik ortamda tutulan 

bilgilerin yetkisiz olarak erişilmesine, 
değiştirilmesine, silinmesine ve zarar 
görmesine karşın gerekli önlemleri ala-
cak. Kritik bilgiler içeren elektronik 
ortamların kullanımdan kaldırılması 
durumunda bilgi kaybına ve sızmasına 
imkan vermeyecek şekilde güvenli ola-
rak bertaraf edilmesini sağlayacak. İş-
letmeciler, büyük çaplı etkiye sahip bilgi 
güvenliği ihlallerini ve iş sürekliliğini 
kesintiye uğratan olayları, kuruma en 
hızlı şekilde bildirecek. Söz konusu bil-
dirim asgari olarak; olayın gerçekleşme 
zamanını, niteliğini, etkisini, süresini ve 
alınan önlemleri içerecek.

FELAKET KURTARMA 
MERKEZLERİ KURULACAK

İşletmeciler, bir felaket, arıza veya hata 
durumunda sunulan elektronik haber-
leşme hizmetinin sürekliliğinin veya 
zamanında kurtarılmasının sağlanması 
için, ilgili sistemlerin bulunduğu yerde 
meydana gelebilecek bir felaketten etki-
lenmeyecek uzaklıkta felaket kurtarma 
merkezi kuracaklar. Felaket kurtarma 
merkezi kurma yükümlülüğüne tabi 
olan işletmeci, yükümlülük durumu-
nun değiştiği yılın sonu itibariyle iki 
yıl içerisinde felaket kurtarma merkezi 
kurmakla yükümlü olacak. Yönetmelik 
hükümlerinin ihlali durumunda; işlet-
mecinin bir önceki takvim yılındaki net 
satış değerinin yüzde 1 ‘ine kadar idari 
para cezası uygulanacak.

SİBER SALDIRILARA KARŞI
İŞLETMECİLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Görüşe Sunulan Konular

www.btk.gov.trwww.btk.gov.tr



rine bağladıklarını, devam eden hız-
lı tren projeleri olduğunu dile getiren 
Yıldırım, “Yarın itibariyle de inşallah 
Sayın Başbakanımızın riyasetinde Sa-
karya’da, Ankara-İs-
tanbul Yüksek 
Hızlı Treninin 
de deneme 
sürüşleri-
ni başla-
tacağız.” 

diye konuştu. Yıldırım, Bakanlıkta elde 
edilen başarıları İzmir’e de taşımak iste-
diğini dile getiren Yıldırım, bu süreçte 
başta ailesi olmak üzere tüm bakanlık 
çalışanlarına teşekkür etti, Elvan’a da 
başarı dileğinde bulundu. Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı El-
van da kendisine güvenerek bu gö-

revi veren Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür etti. Zor bir 
görevi aldığının bilincinde oldu-
ğunu anlatan Elvan, özellikle son 
11 yılda Türkiye’nin önünü açan 
ne kadar proje varsa hepsinin 
altında Binali Yıldırım’ın imzası 

olduğunu söyledi. Yıldırım’ın bıraktığı 
yerden geceli gündüzlü çalışarak, pro-
jeleri sürdüreceklerini belirten Elvan, 
şöyle konuştu: “Halkımız şundan emin 
olsun; Türkiye büyümeye ve güçlenme-
ye devam edecek, kimsenin tereddütü 
olmasın. Sayın bakanımıza ve tüm bü-
rokrat arkadaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum.
Belediye başkanlığı adaylığı seçim sü-
recinde de sayın bakanımıza başarılar 
diliyorum.” Elvan, ayrıca bugüne kadar 
beraber çalıştığı TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyeleri ile çalışanlarına ver-
dikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Atama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan, ba-
kanlık görevini 27 Aralık 2013 tarihinde 
düzenlenen devir teslim töreniyle Binali 
Yıldırım’dan devraldı. Binali Yıldırım, 
bakanlıkta düzenlenen devir teslim tö-
reninde yaptığı konuşmada, 11 yıldır yü-
rüttüğü bakanlık görevini bugün Elvan’a 
devrettiğini söyledi. Bakanlığının 11 yıl 
içerisinde ülkenin kaderini değiştire-
cek, geleceğine mührünü vuracak çok 
önemli hizmetler ve unutulmaz eserler 
gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldırım, 

bölünmüş yollardan, hava limanlarına 
ve hızlı trene kadar Türkiye’nin dört bir 
tarafını birbiriyle birleştirdiğini ifade 
etti. Yıldırım, “Yolları böldük, milleti, 
hayatları birleştirdik. Havayolunu hal-
kın yolu yaptık ve 26 havali-
manından 52 havalimanı-
na, 8 milyon hava yolu 
yolcu sayısından top-
lamda 152 milyona 
ulaşan bir havayolu 
büyüklüğünü elde 
ettik.” dedi. Türki-

ye’nin bugün dünyanın en çok noktası-
na uçan bir havayolu markası olduğunu 
belirten Yıldırım, Türk havacılığının da 
rekordan rekora koştuğunu kaydetti. 
Yıldırım, Bu süreçte ülke insanının ha-

yallerini gerçeğe dönüştür-
düklerini, Marmaray’ı, 

hızlı treni ve birçok 
mega projeyi hayata 
geçirdiklerini söy-
ledi. Birçok şehri 
hızlı trenle birbi-

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME BAKANLIĞINDA 

DEVİR TESLİM TÖRENİ
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Yurt dışından yolcu beraberinde geti-
rilen cep telefonlarının kayıt işlemleri-
nin daha kolay bir şekilde gerçekleşti-
rilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu tarafından başlatılan 
e-Devlet üzerinden kayıt uygulaması 
vatandaşları tarafından beğeni ile kar-
şılandı. Uygulamanın başladığı 1 Ka-
sım 2012 tarihinden bugüne 210 binin 
üzerinde kişi, telefonlarının kaydını 
İnternet ortamında yaptı. Böylece cep 
telefonu kayıt sayısı % 34 seviyesine 
ulaştı.BTK Başkanı Dr. Tayfun Aca-
rer,  2013 yılı içerisinde yurt dışından 
yolcu beraberinde başta cep telefonları 
olmak üzere 898 bin 800 adet elektro-
nik kimlik bilgisine sahip cihaz getiril-
diğini söyledi. Acarer, sistemin nasıl 
işlediğini şöyle anlattı: “Yurt dışına 
giden yolcuların iki takvim yılı içinde 
bir adet cihaz getirme hakkı bulunu-
yor. Yurt dışından döndükten sonra 
30 gün içinde cihazın kaydettirilmesi 
gerekiyor. Kaydını internet üzerinden 
yapmak isteyenler, 115 TL harç bede-
lini İnternet ortamında vergi daireleri-
ne ya da Maliye Bakanlığı tarafından 
belirlenen bankalara yatırdıktan sonra 

e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) 
üzerinden “BTK’nın Sunduğu Hiz-
metler” başlığı altında yer alan “IMEI 
Kayıt Başvurusu” başlığını tıklayarak 
ve talep edilen bilgileri sisteme girerek 
kayıt işlemini yapabilirler.” dedi.

İNTERNET ÜZERİNDEN 
KAYIT YAPILABİLİYOR

e-Devlet uygulamalarının yaygın bir 
şekilde kullanılmaya başlandığını dile 
getiren Acarer, şunları söyledi: “Bu uy-
gulamaların hızla artması teknolojik 
gelişmelere kısa sürede ayak uyduran 
Türk insanının İnterneti günlük işle-
rinde de kullandığını gösteriyor. Yolcu 
beraberinde getirilen cep telefonları-
nın İnternet üzerinden yapılan kayıt 
işlemi sayesinde vatandaşlar vergi da-
irelerine ya da abone kayıt merkezle-
rine gitmek zorunda kalmıyor. Ayrıca 
İnternet üzerinden yapılan kayıtlarda 
evrakların Kuruma geç gönderilmesi, 
sahte veya yanlış evrakla işlem yapıl-
ması gibi sorunlar yaşanmadığı için 
vatandaşlar kayıtlarını güvenli bir şe-
kilde yaptırıp cep telefonu cihazlarını 
kullanmaya başlayabiliyor.”

210 BİN KİŞİ 
CEP TELEFONU 
KAYDINI İNTERNET
ÜZERİNDEN YAPTI

Tüketici Köşesi
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Cep telefonu kullanımı her geçen gün 
artıyor. Son yıllarda akıllı telefonla-
rın da piyasaya girmesi ile bir iletişim 
aracından çok hayatımızın bir parçası 
haline gelen cep telefonlarının Türki-
ye’deki kullanıcısı sayısı 70 milyonu 
geçmiş durumda. Pazarın büyüklüğü 
ise milyar dolarlarla ölçülüyor. Pazarın 
her geçen gün büyümesi kayıp-çalın-
tı ihbarlarının da o oranda artmasına 
neden oluyor. Bilgi Teknolojileri Kuru-
mu verilerine göre, her yıl 50 bin adet 
cep telefonunu ya kaybediyoruz veya 
çaldırıyoruz. Verilere göre, bilgi ihbar 
merkezine yapılan kayıp-çalıntı ihbar-
ları yıllık 35 bin adedi buluyor.  Bu ra-
kam yalnızca resmi talep veya şikayet 
ile yapılan başvuruların sayısı. Başvu-
ru yapılmayanlar ile birlikte bu sayı 50 
bin adedi buluyor. Bir cep telefonunun 
ortalama 1.000 TL olduğu düşünülürse 
her yıl cepten 50 milyon TL kaybedi-
yoruz. Türkiye’de 2013 yılının ilk ya-
rısında toplam 4 milyon 465 bin 243 
adet cep telefonu satışı yapıldı. Satılan 
cep telefonlarının yüzde 74’lük kısmı-
nı akıllı telefonlar oluştururken, aynı 

ürün cep telefonu pazarının cirosal bü-
yüklüğünde ise yüzde 92’lik paya sahip. 

14 MİLYON ADET 
İTHALATIMIZ VAR 

49 markanın toplam 750 adet farklı 
model ile kıyasıya rekabet ettiği telefon 
pazarında, cihaz fiyatları ise 208 TL ile 
2 bin 717 TL arasında değişiyor. Satılan 
akıllı telefonların % 69’unda Android 
işletim sistemi bulunurken, satılan ci-
hazların yüzde 97’si dokunmatik ekran 
özelliğine sahip. Türkiye’de kullanılan 
cep telefonlarının yüzde 96’sı ithal. 
Yerli üretimin pazardan yeterince pay 
alamaması nedeniyle ithalata dayalı bir 
sektör cep telefonu pazarı. Türkiye’nin 
yılda 14 milyon adetten fazla cep tele-
fonu ithalatı söz konusu. Yıllık cep te-
lefonu ithalatımız ise resmi rakamlara 
göre 4 milyar TL’yi geçiyor. Bu rakama 
kaçaklar da eklendiğinde cep telefonu 
faturası daha da kabarıyor. Verilere 
göre Türkiye 2013 yılının ilk 6 ayında 
6 milyon 896 bin 797 adet cep telefonu 
ithalatı yaptı. Kaçaklarda buna eklendi-
ğinde bu rakam 8 milyon adedi geçiyor.

50 BİN CEP TELEFONU 
KAYIP YA DA ÇALINMIŞ

Tüketici Köşesi
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BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, kısa 
mesaj (SMS) tavan ücretlerinde yılba-
şından itibaren % 20 indirim uygula-
masının başladığını açıkladı. Mevcut 
durumda yurt içi SMS ücretlerinin en 
yüksek 41,54 kuruş olarak uygulanabil-
diğini hatırlatan Acarer, “1 Ocak 2014 
tarihinden itibaren yurt içi SMS ücreti 
en fazla 33,25 kuruş olacak” dedi. Aca-
rer, vatandaşların iletişim ücretlerini 
düşürme yönündeki düzenlemelere bir 
yenisini daha eklediklerini ifade etti. 
Tüketicilere sunulan SMS hizmetinin 
önemli maliyet kalemlerinden biri olan 
SMS ara bağlantı ücretlerinde BTK  ta-
rafından, 1 Temmuz 2013’te indirim 
yapıldığını anımsatan Acarer, “İşletme-
ciler arası SMS ara bağlantı ücretlerin-
de önemli bir indirim yapılmıştı. Şimdi 
de bu indirimi vatandaşımıza yansıt-
mak için BTK tarafından SMS ücretle-
rinde üst sınır % 20 oranında düşürül-
dü. Tüketicilere uygulanan SMS ücreti 
üst sınırında yapılan indirimlerle va-
tandaşlarımızın elektronik haberleşme 
hizmetlerinden daha makul ücretlerle ya-
rarlanmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

“SMS’TE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ” 
BTK Başkanı Acarer, dünyanın kişi 
başı en fazla aylık ortalama SMS gön-
deren ülkeleri arasında Türkiye’nin en 
üst sırada bulunduğuna dikkati çeke-
rek, “Şu anda SMS gönderiminde Av-
rupa birincisiyiz. Bunda Türkiye’nin 
SMS ücretleri en ucuz ülkeler arasında 
yer almasının da önemli etkisi bulu-
nuyor” dedi. Yılbaşından itibaren ya-
pılacak indirim sonrasında Türkiye’de 
SMS sayısının daha da artacağına işaret 
eden Acarer, şunları kaydetti: “Şu anda 
yurt içi SMS ücretleri en fazla 41,54 
kuruş olarak uygulanabiliyor. Ancak 
yapılan son düzenlemeyle 1 Ocak 2014 
tarihinden itibaren yurt içi SMS ücreti 
en fazla 33,25 kuruş olacak. Yapılan bu 
düzenlemeye göre de mobil işletmeci-
lerimizin, bireysel kullanıcılar için uy-
gulanacak olan SMS tarifelerini 1 Ocak 
2014 tarihinden itibaren söz konusu 
düzenlemeye uygun olarak belirleme-
leri gerekecek.”

KISA MESAJ 
ÜCRETLERİNDE 
İNDİRİM

Tüketici Köşesi
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e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerinin 
elektronik ortamda, erişimi ve kulla-
nımı kolay ortak bir platformda vatan-
daşlara, işletmelere ve kamu kurumla-
rına sunulması amacıyla Başbakanlık 
adına Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı yetkisinde hizmet ve-
riyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 
e-Devlet Kapısı bünyesinde IMEI Kay-
detme, IMEI Sorgulama, IMEI Kayıt 
Hakkı Sorgulama, IMEI – MSISDN 
Eşleşme Sorgulama, Numara Taşıma 
Sorgulama ve Mobil Hat Sorgulama 
hizmetlerini veriyor. 
“IMEI Kaydetme” hizmetiyle yurtdı-
şından bireysel yolla getirilen elekt-
ronik kimlik bilgisini haiz cihazların 
vergi dairelerine veya bankalara gerekli 
ödemeleri yapıldıktan sonra e-Devlet 
şifresine sahip kişiye ait cihazın Mobil 
Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıt işlemi ger-
çekleştirilebiliyor. “IMEI Kayıt Hakkı 
Sorgulama” hizmetiyle ise e-Devlet şif-
resine sahip kişinin cihaz kaydı yapıp 
yapamayacağı bilgisinin sorgulanması 
işlemi yapılabiliyor. Buna göre kişi, iki 
yılda bir kere cihaz kaydettirme hak-
kına sahiptir. “Mobil Hat Sorgulama” 
hizmetiyle e-Devlet şifresine sahip ki-
şinin üzerine kayıtlı olan mobil hatları 
görebilmesi imkanı sağlanıyor.

ŞİFRE GİZLİLİĞİNE GEREKLİ 
HASSASİYET GÖSTERİLMELİDİR
e-Devlet Kapısı şifreleri, vatandaşlara 
T.C. Kimlik Numarasıyla eşleştirile-
rek verildiğinden Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun e-Devlet Kapısı 
üstünden verdiği hizmetlerden fayda-
lanırken şifrelerin korunması yüksek 
derecede öneme haizdir. Kamu kurum-
larınca verilen diğer hizmetlerden de 
faydalanırken e-Devlet Kapısı şifreleri-
nin gizliliğinin sağlanması kullanıcının 
kendi sorumluluğundadır. e-Devlet 
Kapısı şifrelerinin gizliliğinin sağlan-
ması birinci öncelikli olarak üçüncü 
şahıslarla paylaşmamaktan geçiyor. 
Şifrenin diğer şahıslarla paylaşılması, 
görünür yerlere kaydedilmesi, e- posta 
yoluyla şifre istemlerine cevap veril-
mesi gibi işlemler şifre gizliliğinin ihlal 
edildiği anlamına geliyor.
Şifre güvenliği için e-Devlet Kapısı 
şifrelerinin doğum tarihi, ardı ardına 
sıralanan rakamlar gibi tahmini kolay 
şifreler yerine, büyük harf, küçük harf 
ve rakam içeren tahmin yöntemiyle 
bulunamayacak şifrelerden oluşturul-
ması tavsiye ediliyor. e-Devlet şifre-
sinin gizliliğini sağlamak için gerekli 
özen ve hassasiyet gösterilmesi şifre  
sahibi adına büyük önem taşıyor.

BTK’NIN E-DEVLET 
UYGULAMALARI

Tüketici Köşesi
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Cep telefonu ithalatı, geçtiğimiz yıl da 
hız kesmedi. 2013 yılı eylül sonu itiba-
rıyla, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 19,8 artışla 10 milyon 698 bin 99 
cep telefonu ithal edildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
verilerine göre, bu yılın 9 ayında ithal 
edilen cep telefonu sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 19,8 artış 
gösterdi. Geçen yıl 9 ayda 8 milyon 925 
bin 513 cep telefonu ithal edilirken, söz 
konusu rakam bu yılın aynı döneminde 
10 milyon 698 bin 99’a yükseldi. İthal 
edilen cep telefonu sayısında artışın 
yanı sıra, yerli üretim başvurularında 
da artış görüldü. Yılın ilk 3 aylık döne-
minde yerli üretim için başvuru yapıl-
mazken, ikinci 3 aylık dilimde 125 bin 
70 yerli üretim başvurusu geldi. Üçün-
cü 3 aylık dönemse ise 286 bin 730 yer-
li üretim başvurusu gerçekleşti. Geçen 
yılın 9 ayında 197 bin 752 olan yerli 
üretim başvurusu, bu yılın 9 ayında iki 
katından fazla artarak 411 bin SOO’e 
yükseldi.

100 LİRALIK HARÇ BİREYSEL 
İTHALATI ETKİLEMEDİ 
Cari açığı daraltmak için alınan önlem-
ler kapsamında, yolcu beraberinde ge-
tirilen cep telefonlarından 100 lira harç 
alınması uygulaması, bireysel ithalatı 
etkilemedi. Yılın 9 ayında “yurt dışın-
dan bireysel ithalat” olarak tanımlanan 
yolcu beraberinde getirilen cep telefo-
nu sayısı, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 8 artış gösterdi. Geçen yılın 
9 aylık döneminde 854 bin 110 olan bu 
yolla ithal edilen telefon sayısı, 2013’ün 
aynı döneminde 924 bin 994’e çıktı. 
BTK Bilgi ve İhbar Merkezi’ne, bu yılın 
9 ayında 25 bin 230 kayıp ve çalıntı cep 
telefonu ihbarı yapıldı. Cep telefonunu 
çaldıran veya kaybedenler, 7 gün 24 
saat hizmet veren BTK Bilgi ve İhbar 
Merkezi’ne başvurarak cep telefonu ci-
hazlarının kullanılmasını engelleyebili-
yor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde, kayıp 
ve çalıntı ihbarı yapmak  veya bilgi al-
mak amacıyla BTK Bilgi ve İhbar Mer-
kezi’ni 713 bin 849 kişi aradı.Söz konu-
su dönemde toplam 27 bin 554 telefon 
iletişime kapatıldı. Bloke edilen 5 bin 
271 hat ise tekrar görüşmeye açıldı.

CEP’TE İTHALAT 
HIZ KESMİYOR 

Tüketici Köşesi
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından 
Kurumumuzun idari uzman yardımcılarına 
yönelik olarak düzenlenen İnsan Kaynak-
ları Yönetimi Eğitim Programı sona erdi. 
22 Ekim - 8 Kasım 2013 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen ve 36 saat süren eğitimde 
alanında uzman isimler insan kaynaklarının 
süreçleri hakkında bilgi verdiler. 8 Kasım 
2013 tarihinde son bulan eğitim sonunda 
eğitime katılan idari uzman yardımcılarına 
sertifika verildi.  
Sertifika törenine Kurum II. Başkanı Dr. T. 
Ayhan Beydoğan,  İnsan Kaynakları Daire 

Başkanı Cafer Canbay ve Mali İşler Daire Başkanı Bayram Aslan katıldı. Katılımcılar sertifikalarını Kurum İkinci Başkanı 
Ayhan Beydoğan’dan aldılar. Beydoğan, törende yaptığı konuşmada idari uzman yardımcılarının her birinin bulundukları 
birimin ve yerine getirdikleri görevlerin önemini vurgulayarak başarılar diledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda 
düzenlenen Salı Seminerleri’nin on birincisi 
26 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşti. Semi-
nere BTK II. Başkanı Dr. T. Ayhan Beydo-
ğan, Kurum Başkan Yardımcıları Deniz Ya-
nık, Muhterem Çöl ve BTK personeli katıldı. 
TRT spikerlerinden Derya Kaya tarafından 
sunulan “Güzel Konuşma ve Beden Dili” ko-
nulu seminerde beden dilini çözümlemenin 
ve konuşma sanatıyla karşımızdaki kişinin iç 
dünyasına nüfuz edebilmenin püf noktala-
rına değinildi. Seminer sonunda Kurum II. 
Başkanı Dr. T. Ayhan Beydoğan, Derya Ka-
ya’ya plaket takdim etti.  

SALI SEMİNERLERİ’NİN KASIM AYI KONUĞU 
TRT SPİKERİ DERYA KAYA OLDU

BTK İDARİ UZMAN YARDIMCILARI 
EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI

      Eğitim

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda 
düzenlenen Salı Seminerleri’nin on ikincisi 
7 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşti. Seminere 
BTK Kurum Başkan Yardımcısı Kuddusi Ya-
zıcı, ve BTK personeli katıldı.  “Küresel Güçler 
ve Değişen Dengeler” başlığıyla düzenlenen 
seminerde konuşmacı Prof. Dr. Çağrı Er-
han’dı. Yayımlanmış pek çok kitap çalışması 
olan ve halen Ankara Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışan Erhan, tarihten günümüze 
kadar Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik konu-
mu ve diğer ülkelerle ilişkilerine dair bilgiler 
verdi. Seminer, Kuddusi Yazıcı’nın, Prof. Dr. 
Çağrı Erhan’a plaket takdimiyle son buldu. 

SALI SEMİNERLERİ’NİN ON İKİNCİSİ PROF. DR. 
ÇAĞRI ERHAN’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK)  
sınavla idari ve teknik uzmanlığa geçen persone-
lin sertifikaları 12 Kasım 2013 tarihinde yapılan 
törenle takdim edildi. Törene BTK Başkanı Dr. 
Tayfun Acarer, Kurum II. Başkanı Dr. T. Ayhan 
Beydoğan, Kurul Üyesi Yaşar Gök ile kurum yö-
neticileri ve çalışanları katıldı. BTK Başkanı Aca-
rer törende yaptığı konuşmada,  bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektöründe yaşanan hızlı değişime 
dikkat çekerek, Kurum personelinin de kendile-
rini sürekli yenilemesi ve geliştirmesi gerektiğini 
vurguladı. Sertifikalarını alan uzman personeli 
tebrik eden Acarer, verilen eğitimin ve yapılan 
çalışmaların kuruma katkı sağlayacağını dile ge-
tirerek personelin başarısından duyduğu mutlu-
luğu ifade etti. BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Cafer Canbay, sınav ve tez aşamalarından oluşan süreç sonu-
cunda 88 personelin başarılı olarak idari ve teknik uzmanlığa atanmaya hak kazandıkları bilgisini verdi. Tören, pasta kesimi ve 
kokteylin ardından hatıra fotoğrafları çekimiyle son buldu

BTK İDARİ VE TEKNİK UZMANLARI 
SERTİFİKALARINI ALDI
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Facebook, genel olarak bir sosyal pay-
laşım ağında temel olarak bulunması 
gereken özelliklere sahiptir. Aşağıda 
Facebook içinde bu özellikler ayrı ayrı 
incelenmektedir.

FACEBOOK DUVAR 
(FACEBOOK WALL)

Duvar, her bir kullanıcının profil say-
fasındaki bir boşluk olup arkadaşların 
mesaj göndermesi için kullanılmakta-
dır. Bu sayede isteyen Facebook kullanı-
cıları kendi ağ grubundaki arkadaşlarıy-
la iletişim kurabilirler. Bir kullanıcının 
duvarı, eğer profilinde izin verdiyse izin 
verdiği diğer kullanıcılar tarafından da 
görülebilir. Farklı kullanıcıların duvar 
postaları bir kullanıcının ‘haber besle-
mesi’ (News feed) aracılığıyla görüle-
bilir. Pek çok kullanıcı arkadaşlarının 
duvarlarına kısa, geçici notlar bırakabi-
liriler. Daha mahrem veya özel mesajlar 
kaydedilir ve kişinin Gelen kutusuna 
(inbox) gönderilir. Bu tür notlar sadece 
gönderici ve gönderildiği kişi tarafından 
görülebilir. Bu durumda email gibi de-
ğerlendirilebilir. Haziran 2007’de Face-
book, kullanıcıların duvar dosyaları da 

(attachments) eklemesine izin vermeye 
başladı. Daha önce duvar sadece metin 
içerikleri kabul ederken artık dosyalar 
da gönderilebilmekte.

FACEBOOK HEDİYELERİ 
(FACEBOOK GİFTS)

Resimde bazı Facebook armağanları ya 
da Facebook hediyeleri görülmektedir. 
Şubat 2007’de Facebook, siteye yeni bir 
özellik ekledi. Bunun adı ‘gift’ yani he-
diyedir. Arkadaşlar birbirine bu hedi-
yeleri gönderebilirler. Hediyeler aslında 
msn’de alışık olduğunuz küçük simge-
lerden (small icon) başka bir şey değil-
ler. Bu küçük ikonlar Apple tasarımcısı 
Susan Kare tarafından tasarlanan küçük 
özgün tasarımlar. Bu sanal hediyeler Fa-
cebook’un sanal hediye dükkanından 
seçilerek istenen arkadaşlara mesajlara 
ilave edilmek suretiyle gönderilebilir.

FACEBOOK PAZARI 
(FACEBOOK MARKETPLACE) 

Mayıs 2007’de Facebook, yeni bir özellik 
olan Facebook Pazarını (Facebook Mar-
ketplace) başlattı. Bu özellik sayesin-

de kullanıcılar aşağıdaki kategorilerde 
ücretsiz reklam yayımlayabilmektedir. 
Satılık İlanı, Ev İlanı, İş İlanları, Kiralık 
ve Satılık İlanları vs. Reklamlar istenilen 
formatta ya da Facebook’un önceden 
belirlediği biçimde olabilir. Facebook 
Marketplace şu anda tüm Facebook kul-
lanıcılarına açık olup şimdilik ücretsiz-
dir. Tabii şimdilik.

FACEBOOK DÜRTMELERİ 
(FACEBOOK POKES) 

Facebook, poke özelliğiyle bir kullanıcı-
nın diğer kullanıcının dikkatini çekme-
sini sağlar. Facebook’un Sıkça Sorulan 
Sorular kısmında dürtme şöyle açıklan-
makta.
“Poke, arkadaşlarınızla bir şekilde etki-
leşime geçmenizi sağlayan bir özelliktir. 
Poke özelliğini oluşturduğumuzda, bu-
nun herhangi bir amaca yönelik olma-
dan yararlı olacağını düşündük. İnsan-
lar bu özelliği çok farklı algılamakta, biz 
de bu konuda teşvikçi olmaktayız.”

Facebook Kavramları    

FACEBOOK DURUM 
(FACEBOOK STATUS) 

Facebook “status” özelliği kullanıcıların 
arkadaşlarını ve Facebook gruplarını 
mevcut durumları ve eylemleri hakkın-
da bilgilendirmek için kullanılır. Face-
book, kullanıcının durumu hakkında 
“(User name) is...” yazar ve kullanıcının 
bunu doldurmasını ister. Örneği ‘User 
is Tatilde’ gibi.. Durum güncellemeleri, 
kullanıcıların arkadaş listesindeki “Re-
cently updated” bölümünde gösterilir. 

FACEBOOK OLAYLARI 
(FACEBOOK EVENTS) 

Facebook Olayları, üyelerin arkadaşları-
na duyurmak istedikleri olaylar, düzen-
lemek istedikleri toplantılar olduğunda 
kullanabildikleri bir özelliktir.

FACEBOOK MARKUP LANGUAGE

Facebook Markup Language (Facebook 
Markup Dili) Facebook Markup Lan-
guage bir çeşit HTML dilidir. Facebook 
uygulama geliştiricilerinin uygulamala-
rının bir şekilde kendi isteklerine göre 
özelleşitirilmesi ve görüntülenmesine 

sağlayabilmek için kullanılabilecek bir 
dildir. Facebook, yazılım geliştiricilerin 
kısıtlı da olsa bazı uygulamalar gelişti-
rilmesine olanak tanımaktadır.

FACEBOOK VERİ MODELİ

Veri modeli Facebook’un sınırlı bir mo-
delidir. Facebook uygulamasındaki var-
lıkları, ilişkileri ve nitelikleri gösteren 
bu veri modeline ait veritabanı sunucu-
su MySQL veritabanı yönetim sistemiy-
le yönetilmektedir.

FACEBOOK ALTYAPISI LAMP

Facebook altyapısı LAMP açık kaynak 
kodlu yazılım sistemi üzerine bina edil-
miştir. Facebook yazılım mimari mü-
hendisi Steven Grimm blogunda şunları 
yazıyor.’Hemen hemen tüm sunucuları-
mız açık kaynak kod yazılımla çalışıyor. 
Web sunucuları, Linux, Apache ve PHP 
kullanmaktadır. Veritabanı sunucuları 
ise MySQL kullanmaktadır. Arka plan-
da bazı yazılımlar Python, Perl ve Java 
kullanmaktadır. gcc ve Boost ise bazı kı-
sımlarda kullanılmakta.’

FACEBOOK PROGRAMLAMA 
DİLLERİ

Facebook, yazılım geliştirmede birden 
fazla dil kullanılmaktadır. Facebook’ta 
kullanılan bu diller şunlardır: PHP 
(Açık kaynak kodçu yazılımcıların vaz-
geçilmez dili) Pyhton (Google’da da kul-
lanılan açık kaynak kodlu dil) Perl (Açı 
kaynak kodlu dil) gcc (gnu C derleyici)

FACEBOOK UYGULAMALARI 
FACEBOOK VİDEOLARINI 
PAYLAŞMA

Facebook, platformunu açtığında kendi 
videolarını Facebook üzerinde paylaş-
mak üzere bir uygulama geliştirdi. Kul-
lanıcılar bu hizmeti kullanarak Facebo-
ok üzerinde videolarını paylaşabilirler. 
Kullanıcılar önce videolarını yüklerler 
(upload ederler). Facebook Mobile ve 
webcam kayıt (webcam recording) özel-
liği ile de videolarını ekleyebilirler. İlave 
olarak kullanıcılar, videolarında arka-
daşlarını etiketleyip (tagging), resim-
lerle veya fotoğraflarla yaptıklarını da 
gerçekleştirebilirler. Bu özellik Facebo-
ok ile Myspace arasında rekabeti kızış-
tırmaktadır.

Sosyal Medya
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• 1971 yılında Ağ Kontrol protokolü (NCP-Network Control 
Protocol) ismi verilen bir protokol ile çalışmaya başladı. 
• 1972 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen Uluslararası Bilgisayar 
İletişim Konferansı (ICCC- International Computer Commu-
nications Conference) isimli Konferansta, ARPANET’in NCP 
ile başarılı bir demonstrasyonu gerçekleştirildi. 
• 1980’li yılların ortasında Savunma Bakanlığı’na bağlı (DoD) 
Amerikan askeri bilgisayar ağı, ARPANET’ten ayrıldı ve MI-
LITARY NET adı ile kendi ağını kurdu. 
• 1987 yılında yeniden düzenlediği internet yapılanması planı 
ile NSFNET yedi bölgesel nokta üzerinde 1.5 Mb/s (daha önce 
56 Kb/s idi) güçlü bir omurgayı işleteceğini duyurdu.
• NSFNET Merit olarak adlandırılan Michigan Eyaletindeki 
üniversitelerin organizasyonu ile NSF’in yaptığı bir anlaşma 
doğrultusunda işletilmeye başlandı. 
• NSFNET’in işletilmesine bir süre sonra Merit’in yanında 
ABD’nin dev bilgisayar firması IBM ve haberleşme firması 
MCI dahil oldu.
• NSFNET’in işletilmesine yönelik 1990 yılında oluşturulan 

bu birlik ‘İleri Ağ Hizmetleri’ (ANS-Advance Network Servi-
ces)olarak adlandırıldı.
• ANS’nin kuruluş süreci ABD’de 1990’lara kadar devlet des-
teğinde gelişen internet omurgasının özelleştirilmesi süreci-
nin de başlangıcı olmuştur. 
• 1990 yılında NSFNET ile özel şirketlerin ortak işletmesi ile 
başlayan özelleştirme süreci, 1995 yılı mayıs ayında NSF’nin 
internet omurga işletmeciliğinden tamamen çekilmesi ile ta-
mamlandı. 
• 1995 yılından itibaren ABD internet omurga işletimi tama-
men özel işletmecilerin elindedir.

Türkiye’de İnternet’in Gelişimi

• Türkiye Internet’e 5 Nisan 1993’ten beri bağlıdır. İlk bağlantı 
ODTÜ’den gerçekleştirilmiştir. 
• 64 kbit/sn hızında kiralık hat (leased line) ile Washington 
NSFNET (Internet omurga ağı) üzerinden INTERNET bağ-
lantısı gerçekleştirildi ve kullanıma açıldı.

İNTERNET’İN T@RİHİ

• 64kbit/sn hızında olan bu hat, çok uzun bir süre, tüm ülke-
nin tek çıkışı olmuştur.
•Büyük bir özveriyle Internet’i tüm Türkiye’de (öncelikle aka-
demik ortamlarda) yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. 
•Ege Üniversitesi’nden olan bağlantı ise, 1994 başlarında, 
64kbit/sn hızı ile gerçekleştirilmiştir. 
• Ardından sırayla, Bilkent Üniv(1995 Eylül), Boğaziçi Üniv 
(1995 Kasım) ve İTÜ (1996 Şubat) bağlantıları gerçekleşmiş-
tir. 
• 1996 yılı Ağustos ayında da TURNET çalışmaya başlamıştır 
• 1996 yılında ise Türkiye’nin Internet’e çıkış hızı son bir yıl 
içerisinde ulaştığı seviyenin 4 katına yani 512 Kbps’a çıkarı-
larak kullanıcılar için Internet’e göreli olarak daha hızlı bir 
erişim olanağı sağlanmıştır. Ayrıca, aynı yıl içerisinde 512 
Kbps’lık Internet hattının yanı sıra 256 Kbps hızında bir hat 
da Amerika’da MCI’a bağlanmıştır. 
• 1997 yılına gelindiğinde, akademik kuruluşların internet 
bağlantısını sağlayan ULAKNET çalışmaya başlamış ve üni-
versiteler nispeten hızlı bir omurga yapısıyla birbirlerine bağ-

lanmış ve internet kullanır hale gelmişlerdir. 
• 1999 yılı içerisinde, ticari ağ altyapısında büyük değişiklikler 
olmuş ve TURNET’in yerini TTNet adında yeni bir oluşum 
almıştır. 
• 2000’lerin başında; ticari kullanıcılar TTNet omurgası üze-
rinden; akademik kuruluşlar ve ilgili birimler de Ulaknet 
omurgası üzerinden internet erişimine sahiptir. 
• Ayrıca bu iki omurga arasında yüksek hızlı bağlantı mevcut-
tur. Şu anda Türkiye’nin Internet çıkışını sağlayan merkezler 
dört grupta toplanabilir: 
– Üniversiteler ve akademik kuruluşların internet bağlantı çı-
kışları; 
– Genellikle ticari kuruluşların ve Internet Servis Sağlayıcıla-
rının (İSS) yararlandığı TTNET çıkışları
– Diğer bazı özel şirketlerin ve servis sağlayıcıların, TTNET 
ile yaptıkları İnternet Erişim Noktası (İEN)  anlaşması son-
rasında kullandıkları firma bazlı doğrudan yurtdışı internet 
çıkışları. 
– Bunların dışında kalan diğer bağlantılar 

Bilişim Tarihi



Rakamlarla Bilişim

RAKAMLARLA BİLİŞİM

Türkiye elektronik haberleşme sektörü 2013 yılı üçüncü çeyrek pazar verileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Sektörde faaliyet gösteren işletmeci sayısı : 502
Yetkilendirme sayısı : 801
Mobil abone sayısı : 68.911.173

3 G abone sayısı : 47.533.786
Sabit telefon abone sayısı : 13.696.434

Genişbant İnternet abone sayısı : 21.890.065
En çok tercih edilen internet hızı : 4 ila 8 Mbit/sn

Fiber kablo uzunluğu : Telekom 173.964 km / Diğer 44.725 km
Toplam Mobil Trafik miktarı : 48.03 milyar dakika
Toplam sabit Trafik miktarı : 3.07 milyar dakika

En çok aranılan kısa numara : 112 (Sıhhi İmdat)
En çok trafik gönderilen ve alınan ülke : Almanya

SMS sayısı : 44.657 milyon adet
MMS sayısı : 45 milyon

Mobil İnternet Kullanım Miktarı : 38.944T Byte
Abone başına ayda gönderilen SMS sayısı : 211

Cep telefon abone başına aylık ortalama görüşme süresi (MoU) : 340 dakika
Sabit telefon abone başına aylık ortalama görüşme süresi (MoU) : 158 dakika

Taşınan mobil numara sayısı : 64.718.087
Taşınan sabit numara sayısı : 547.748

E-devlet hizmeti kullanıcı sayısı : 14.294.204
İthal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz sayısı : 10.698.099 (2013 ilk 9 ay)

İmalatçı başvurusu ile kayıt altına alınan cihaz sayısı : 411.800 (2013 ilk 9 ay)
Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cihaz sayısı : 924.994 (2013 ilk 9 ay)

Kayıp ve çalıntı ihbar sayısı : 25.230 (2013 ilk 9 ay)
Çağrı merkezine gelen arama sayısı : 491.780 (2013 ilk 9 ay)
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    GENEL PAZAR VERİLERİ 

• 14 Kasım 2013 itibarıyla elektronik 
haberleşme sektöründe faaliyet göste-
ren işletmeci sayısı 502 olup bu işlet-
mecilere verilen yetkilendirme sayısı 
801’dir. 
• 2013 yılı üçüncü üç aylık dönemde 
Türk Telekom ve mobil şebeke işletme-
cilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,6 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
• Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 

2013 yılı üçüncü çeyrekte yaklaşık 1,6 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
• 2013 yılı üçüncü çeyrekte Türk Te-
lekom ve mobil işletmecilerin toplam 
yatırım miktarı yaklaşık 1.022 milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer işlet-
meciler tarafından 2013 yılı üçüncü 
çeyreğinde yaklaşık 359 milyon TL ya-
tırım gerçekleştirilmiştir. 
• 01/08/2012 ile 15/11/2013 tarihleri 
arasında Kuruma gelen toplam şika-
yet sayısı 80.967 olup; bu şikâyetlerin 

75.984 tanesi cevaplanmış, 133 tanesi 
Kurum içinde başka birimlere yönlen-
dirilmiş, 2.353 tanesi işleme konulmuş 
fakat sonuçlanmamış ve 2.060 tane-
si ise reddedilmiştir. Bu dönemde en 
fazla  şikâyetin yaklaşık %51 oranında 
GSM hizmetleri ile ilgili olarak yapıl-
dığı görülmektedir. (Şekil 1-1 Toplam 
Gelirin İşletmeciler Arasında Dağılımı, 
2012, Milyar) ve (Şekil 1-7 01.08.2012 
– 15.11.2013 Arası Döneme ilişkin Tü-
ketici Şikâyetleri)  

2013 Yılı Üçüncü Üç Aylık Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül)  Sonu İtibarıyla Türkiye 
Elektronik Haberleşme Pazarında Yaşanan Gelişmeler Aşağıda Özetlenmektedir:

2013 YILI 3. ÇEYREK PAZAR VERİLERİ

    SABİT PAZAR 

• 13.696.434 sabit telefon abonesi bu-
lunan Türkiye’de penetrasyon oranı 
bir önceki çeyreğe göre %1,9 azalarak 
yaklaşık %18,1 seviyesine düşmüştür 
Türkiye’de ortalama hane halkı bü-
yüklüğünün 3,69 olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda sabit telefon hiz-
metleri pazarında Türkiye’nin önem-
li bir kesimine ulaşıldığını söylemek 
mümkündür. 
• Türk Telekom şebekesinden en çok 
aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat) 
olmuştur.  
• 2013 yılı üçüncü çeyrekte de sabit şe-
bekeden en fazla trafik gönderilen ve 
alınan ülke Almanya’dır. 
• 2012 yılı üçüncü çeyreğinde sabit 

abonelerin gerçekleştirdikleri ortala-
ma trafik miktarı 97 dakika iken, 2013 
yılı üçüncü çeyrekte 100 dakikaya yük-
selmiştir. 
• 2013 yılı üçüncü çeyrek verilerine 
göre Türk Telekom’un abone başına 
aylık geliri 23,07 TL olarak gerçekleş-
miştir. 
• 2013 yılı üçüncü üç aylık dönemde 
403 milyon TL olarak gerçekleşen sabit 
yatırım bir önceki yılın aynı dönemi-
ne kıyasla %6,7 oranında artarken bir 
önceki döneme göre %21,1 oranında 
artmıştır. 
• İnternet ve Genişbant 
• 2008 yılında yaklaşık 6 milyon geniş 
bant internet abonesi bulunmaktayken 
beş yılda dört buçuk kattan fazla artışla 
2013 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 

33,7 milyona yaklaşmıştır. 
• 2013 yılının üçüncü çeyreğinde top-
lam internet aboneliğinde bir önceki 
üç aylık döneme göre %4,9 artış ger-
çekleşmiş olup mobil ve özellikle fiber 
internet abonelerinin artmasıyla bir-
likte internet abone sayısındaki genel 
artış eğilimi de devam etmiştir. Top-
lam internet abone sayısının yıllık artış 
oranı ise %11 olarak gerçekleşmiştir. 
• 2005 yılında 3 (üç), 2006 yılında 
ise 1 (bir) adet olmak üzere toplam 4 
(dört) adet elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcısı hâlihazırda yetkilendirilmiş 
olup 2013 Eylül sonu itibarıyla 700.131 
elektronik imza ve 292.084 mobil imza 
olmak üzere toplam 992.215 elektronik 
sertifika oluşturulmuştur. (Şekil 3-1 
Genişbant İnternet Abone Sayısı14) 

Pazar Verileri
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    MOBİL PAZAR 

• Eylül 2013 itibarıyla Türkiye’de yakla-
şık %91,1 penetrasyon oranına karşılık 
gelen toplam 68.911.173 mobil abone 
bulunmaktadır. 0-9 yaş nüfus hariç 
olmak üzere mobil penetrasyon oranı 
%100’ün üzerine çıkmaktadır. 
• 2012 yılı üçüncü çeyrekte 40,3 milyon 
olan 3G abone sayısı 2013 yılı üçüncü 
çeyrekte 47,5 milyona ulaşırken 3G 
hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan 
ve cepten internet hizmeti alan abo-
ne sayısı da aynı dönemler arasında 
22.583.983’den 25.492.162’ye yüksel-
miştir. 2013 üçüncü çeyrekte toplam 
mobil internet kullanım miktarı ise 
38.944 TByte olarak gerçekleşmiştir. 
• 2013 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 
M2M abone sayısı 2 milyonu bulmuş-
tur.

• 2013 yılı üçüncü üç aylık dönemde 
numara taşıma işlem sayısı bir önceki 
üç aylık döneme göre %27,72 oranın-
da azalarak yaklaşık 2,5 milyon olarak 
gerçekleşmiştir. 15 Kasım 2013 tarihi 
itibariyle 62 milyon numara taşıma iş-
lemi gerçekleştirilmiştir. 
• 2013 yılı üçüncü üç aylık dönem iti-
barıyla abone sayısına göre Turkcell’in 
%50,77, Vodafone’un %28,75, Avea’nın 
ise %20,48’lik paya sahip olduğu gö-
rülmektedir.   
• Toplam mobil abonelerin yaklaşık 
%91,1’i bireysel, %8,9’u ise kurumsal-
dır. 
• 2013 yılı üçüncü çeyrekte de mobil 
şebekelerden en fazla trafik gönderilen 
ve alınan ülke Almanya’dır. 
• Avea, Vodafone ve Turkcell hatların-
dan en çok aranan kısa numara 112 
(Sıhhi İmdat)’dir. 

• 2013 yılı üçüncü üç aylık dönemde 
SMS sayısının yaklaşık %0,69 oranın-
da azalarak 44.657 milyon civarında 
gerçekleştiği, 2011 yılında işletmecile-
rin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir 
yükseliş yaşayan MMS sayısının ise bir 
önceki döneme kıyasla %11,86 oranın-
da azalarak yaklaşık 45 milyona düştü-
ğü görülmektedir. 
• 2013 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 
Turkcell için abone başına aylık ge-
lir 22,67 TL, Vodafone için 21,90 TL, 
Avea için ise 22,52 TL’dir. 
• 2013 üçüncü çeyreğinde 340 dakika 
olan ortalama aylık mobil kullanım 
süresi ile Türkiye, yer verilen Avrupa 
ülkelerine kıyasla en fazla mobil tele-
fonla görüşme yapan ülke olmuştur. 
(Çizelge 2-9 En Çok Trafik Gönderilen 
ve Alınan Ülkeler, 2013-3 )

    DİĞER HİZMETLER 

• Alternatif işletmecilerin 2013 yılı 
üçüncü çeyreği itibarıyla toplam fiber 
uzunluğu 44.725 km’dir. Türk Tele-
kom’un ise 2013 yılı üçüncü çeyreği iti-
barıyla 173.964 km fiber altyapısı bu-
lunmaktadır. Bunun yaklaşık 122.749 
km’si omurga, geri kalan kısmı erişim 
amaçlı kullanılmaktadır. 
• Alternatif altyapı işletmecilerinin 

elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 135 
milyon TL seviyesindedir. 
• Kablo internet abone sayısı önceki üç 
aylık döneme göre azalarak 482.991’e 
düşmüştür.  Rehberlik hizmetleri kap-
samında 2013 yılı üçüncü çeyreğinde 
toplam çağrı sayısı 12.935.357 olup 
toplam çağrı süresi 21.931.933 daki-
kadır. Numara ile sorgulama hizmeti 
2011 yılı üçüncü çeyreğinde sunulma-
ya başlanmış ve bu kapsamda 2013 yılı 

üçüncü çeyreğinde 5.744.247 adet nu-
mara ile sorgulama gerçekleştirilmiş-
tir. Yine bu çeyrekte toplam 24.444.443 
adet isim ile sorgulama yapılmıştır. Ya-
pılan sorgulamaların 14.321.993 ade-
dinde bireysel numara ve 12.180.394 
adedinde kurumsal numara sorgulan-
mıştır. Rehberlik hizmeti sunan işlet-
mecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 
21,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Pazar Verileri
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BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Türkiye’nin 4G’ye en uygun 
zamanda geçeceğini belirterek, ülkenin 3G’ye de en doğru 
zamanda geçtiğini kaydetti. Avrupa’da ülkelerin 3G’ye 2001 
yılında geçtiğini ancak sistemi 2006 yılına kadar kullanama-
dıklarını çünkü yanlış bir politika izlendiğini savunan Aca-
rer, o dönemde 3G lisanslarının da çok yüksek bedellerle 
alındığını anımsattı. Firmaların birçoğunun bedelleri kar-
şılayamadığını ve onlarla birlikte kredi veren finans sektö-
rünün de ciddi sıkıntılar yaşadığını aktaran Acarer, “Türki-
ye’de lisanslar 2008’de verildi ve dikkat edin hiçbir tartışma 
çıkmadı. Yani o zaman, 2008’de dünya genelinde ciddi bir 
ekonomik kriz vardı. Lisans bedeli olarak 1 milyar avroya 
yakın bir bedel ödendi. Bana göre bu rakam ne yüksekti ne 
çok düşüktü” diye konuştu.  Acarer, konuşmasını şöyle sür-

dürdü: “4G konusunda nihai kararı Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı verecektir. Hangi tarihte verile-
ceği, kaç tane lisans verileceği ve ne kadar süreyle olacağı 
Bakanlığın kararı olacaktır. Bakanlık bu kararı verdikten 
sonra, şimdiye kadar olan süreçte de genelde bu işin icra 
yetkisini kuruma bırakıyor. O nedenle biz bu konuda sürek-
li Bakanlığa bilgi veriyoruz. 4G’de ne olacak? Daha da hızla-
nacak, şehirlerarası yollar otobana dönecek. Tabi ki 4G’nin 
bir özelliği daha var, internet tabanlı olacak.” Tayfun Acarer, 
Türkiye’de 69 milyon mobil abone olduğunu, bunların da 2 
milyonunu makinelerin oluşturduğunu vurguladı. Acarer, 
2014 yılının ortalarında 5-6 milyon makine aboneden bah-
sedilebileceğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE 4G’ Yİ GÖZLEMLİYOR

Sektörden Haberler

ADANA’DA 1 MİLYON 300 BİN LİRA 
DEĞERİNDE CEP TELEFONU 
ELE GEÇİRİLDİ
Gümrük muhafaza ekiplerince Adana’da 1 milyon 300 bin 
lira değerinde 2 bin akıllı telefon ele geçirildi. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ada-
na Gümrük Müdürlüğü ve Adana Gümrük Muhafaza Ka-
çakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince kaçak cep 
telefonu operasyonu yapıldı. Dubai’den havayolu kargo ta-
şımacılığıyla Adana’ya gelen 2 kap 222 kilogram “cep telefo-
nu” olarak beyan edilen sevkiyat, ekiplerce incelemeye alın-
dı. X-ray taramasından geçirilen kolilerde dökme halde cep 
telefonlarının olduğunun görülmesi üzerine kolilerden rast-
gele alınan cep telefonlarının, Gümrük Muhafaza Kaçakçı-
lık ve İstihbarat ekiplerinin çalışmaları sonucu etiketleri ve 
hafızalarında bulunan “IMEI” numaraları tespit edilerek ka-

yıt altına alındı.  Tespit edilen “IMEI” numaraları üzerinde, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordineli olarak 
yapılan inceleme sonucunda; söz konusu telefonlara, Türki-
ye’de kayıtlı telefonların “IMEI” numaralarının kopyalandı-
ğı belirlendi. Operasyon kapsamında, Samsung marka 2 bin 
cep telefonuna el konuldu. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 
300 bin lira olan cep telefonu ve aksamlarıyla ilgili B.F. isim-
li şahıs hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Elekt-
ronik Haberleşme Kanununa muhalefet etmekten soruş-
turma başlatıldı. Adana Gümrük Muhafaza ekiplerince, bu 
yılın başından itibaren düzenlenen 6 ayrı operasyonda 12 
bin 334 adet cep telefonuna el konuldu. Söz konusu cep tele-
fonlarının piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu belirlendi.
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Yayımlanan son veriler, Türk halkının internet bankacılığını 
giderek artan bir seviyede kullandığını gösteriyor. Türkiye 
Bankalar Birliği’nin son 5 yılın haziran aylarını temel alan 
verilerine göre internet üzerinden yapılan para transferleri 
katlanarak artıyor. 2009 yılının haziran ayında 5 milyonu 
aşkın olan aktif internet bankacılığı kullanıcı sayısı 2013 
yılında 11 milyonun üzerine çıktı. Son 1 yılda ise internet 
bankacılığını kullananların sayısı yüzde 21 oranında arttı. 
İnternet üzertinden yapılan para transferi miktarı son 3 ay 

baz alındığında ise 367 milyar TL’yi aşmış görünüyor. Türki-
ye’de 2013 yılı haziran itibarıyla internet bankacılığı hizmet-
lerine kayıtlı kullanıcı sayısı ise 27 milyonu aşmış durumda. 
Verilere göre Türkiye’de mobil bankacılık sistemlerine kayıt-
lı kullanıcı sayısı 3 milyon 500 bini aştı. 2 milyon kişinin ak-
tif olarak kullandığı mobil bankacılık hizmetlerinde 2012-
2013 haziran ayları arasındaki kullanıcı artış oranı yüzde 
191 ile rekorları zorluyor. Mobil bankacılık sistemlerinde 3 
aylık para transferleri miktarı ise 10.5 milyar TL’yi buldu. 

TÜRKİYE İNTERNET 
BANKACILIĞINI SEVDİ

BÜYÜK KURULUŞLAR 
HIZLA HİBRİT BULUT 
UYGULAMASINA GEÇİYOR

Amerikan bilgi teknolojileri araştırma ve da-
nışmanlık şirketi Gartner’a göre 2017 yılsonu 
itibariyle, büyük işletmelerin yaklaşık olarak 
yarısı hibrit bulut uygulamasına sahip olacak. 
Geçtiğimiz üç yıllık dönemde özel bulut bili-
şim büyük işletmelerin yaklaşık yarısı için bir 
iştiyak olmaktan çıkıp deneysel işletmelerin 
bir gerçeklik halini aldı. Hibrit bulut bilişim 
bugün, üç yıl önce özel bulut bilişimin bulun-
duğu noktada. İstekler çok, ancak dağıtım-
lar az. Konu, maliyetin her zaman önemli bir 
unsur olduğu özel bulut bilişimin etmenlerine 
geldiğinde; özel bulut işi temel algıda olduğu 
gibi düşük maliyetlerine dayalı gerçekleşemez. 
Gartner Başkan Yardımcısı Thomas Bittman, 
konuyla ilgili olarak şunları belirtti: “Sanallaş-
tırma ve otomasyon işletme giderlerini düşü-
rüyor. Ancak, kullanım ölçevlerinin eklenmesi, 
self servis teklifleri ve otomatikleştirilmiş ön 
tedarik hazırlığı konusunda bir sonraki adımın 
atılması işletme giderlerinde belirgin bir düşüş 
olmaksızın teknolojilere yatırımı gerektiriyor. 
Bu doğrultuda çeviklik bu bir sonraki adımın 
atılması konusunda öncelikli faktör olmalıdır. 
Gartner’a göre Pazar payı için rekabet eden bir-
çok bayinin bulunduğu bir pazarda kazananlar 
ve kaybedenler oldukça hızlı şekilde belirlene-
cek ve bulut yönetim platformu boyunca enteg-
rasyonun önemi dolayısıyla, küçük oyuncular 
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde muhtemelen 
başkaları tarafından satın alınacak ya da bu iş-
ten ayrılacak.
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Etkinlik Adı: Akademik Bilişim 2014
Yer: Mersin Üniversitesi / Mersin
Tarih: 5-7 Şubat 2014 
Düzenleyen: Mersin Üniversitesi
İletişim: ab2014.mersin.edu.tr

Etkinlik Adı: V. Ulusal Çevre ve Ekoloji Öğrenci Kongresi
Tarih: 01-02 Mart 2014  
Saat: 10:00-17:30  
Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi / Ankara
Şehir: Ankara
İletişim: 0312 210 41 51

Etkinlik Adı: CNR Kitap Fuarı (Yayıncılık, E-Yayıncılık ve Teknolojileri)
Tarih: 1-9 Mart 2014
Yer: İstanbul Fuar Merkezi / İstanbul
Düzenleyen: SİNE Fuarcılık
İletişim: kudret.atik@cnr.net / www.sinefuarcilik.com

Etkinlik Adı: Siber Güvenlik Konferansı (Sanal Dünya, Gerçek Tehditler!)
Yer: Harbiye Askeri Müze / İstanbul
Tarih: 13 Mayıs 2014
Düzenleyen: Siber Güvenlik Derneği
İletişim: 0 (216) 540 56 43
  
Etkinlik Adı: IPA Dünya Oyun Konferansı
Tarih: 20 Mayıs 2014
Saat: 10:00-17:00
Yer: İTÜ Mimarlık Fakültesi / İstanbul
Düzenleyen: Aktif Yaşam Derneği & Milli Eğitim Bakanlığı
İletişim: 0216 326 26 36

Etkinlik Adı: Dijital Dünyada Başarının Anahtarı
Tarih: 27 Mayıs 2014
Yer: Four Seasons Bosphorus
Düzenleyen: Digital Age Dergisi
İletişim: Duygu Güleç
duygugulec@kapital.com.tr
0212 282 26 40/133

BİLİŞİM AJANDASI
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