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Kısaltma

Açıklama

3G

Üçüncü Nesil (Third Generation)

4G

Dördüncü Nesil (Fourth Generation)

ADSL

Asimetrik Sayısal Abone Hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)

BTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim

BTK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

CEPT

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations

CR

Bilişsel Telsiz (Cognitive Radio)

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

EDGE

Küresel Evrim İçin Geliştirilmiş Veri Hızları (Enhanced Datarate for Global Evolution)

EPG

Etkin Piyasa Gücü

ERG

Avrupa Düzenleyiciler Grubu (European Regulators Group)

ETSI

Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü
(European Telecommunications Standards Institute)

FTTx

x’e Kadar Fiber (Fiber To The x)

GPRS

Genel Paket Telsiz Hizmeti (General Packet Radio Service)

GSM

Mobil Haberleşme İçin Global Sistem (Global System for Mobile Communications)

GTE

Genişbant Telsiz Erişim

IP

İnternet Protokolü (Internet Protocol)

Ipv6

Internet Protocol version 6

ITU

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union)

MMS

Çoklu Ortam Mesaj Hizmeti (Multimedia Messaging Service)

MVNO

Sanal Mobil Şebeke İşletmeciliği (Mobile Virtual Network Operator)

OECD

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(Organization for Economic Cooperation and Development)

QoE

Deneyim Kalitesi (Quality of Experience)

QoS

Hizmet Kalitesi (Quality of Service)
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Kısaltmalar
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RFID

Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio-Frequency Identification)

SDR

Yazılım Tanımlı Telsiz (Software Defined Radio)

SMS

Kısa mesaj hizmeti (Short Message Service)

VDSL

Çok Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattı (Very High-bit-rate Digital Subscriber Line)

WiFi

Kablosuz Ağ (Wireless Fidelity)

WiMAX

IEEE 802.16 standardı ile çalışan Genişbant Telsiz Erişim
(Worldwide Interoperability for Microwave Access)

WSIS

Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (World Summit on the Information Society)

YNE

Yeni Nesil Erişim

YNŞ

Yeni Nesil Şebekeler
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Önsöz

Dünyanın tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde, ülke ekonomisinin kalkınmasında ve
büyümesinde önemli etkisi bulunan elektronik haberleşme sektörünün bağımsız kurullar aracılığıyla
düzenlenmesi ve denetlenmesi eğilimi bulunmaktadır. Bu eğilime paralel olarak Türkiye’de de 2000
yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana sektörde
rekabetin tesisi amacıyla yeni işletmecilerin pazara girişini sağlayan, bu işletmecilerin pazarda
faaliyet gösterebilmelerine yönelik düzenleme, denetleme ve uzlaştırma çalışmalarını sürdüren BTK,
sadece ulusal alanda değil uluslararası alanda da rekabet edebilecek bir sektör oluşturma yönündeki
çalışmalarına devam etmektedir.
Stratejik planlama, kurumların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef
ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri tanımlamak
için kullanılmaktadır. BTK tarafından hazırlanan ilk Stratejik Plan 2010-2012 yıllarını kapsamakta ve
ülkemiz bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün bugünü ve yarını arasında köprü vazifesi görmeyi
hedeflemektedir. Oluşturulan stratejik planın Kurum faaliyetlerine yön vermesi yanında, sektörde
faaliyet gösteren işletmeci ve üreticiler ile birlikte telekomünikasyon tüketicilerine de bilgilendirme ve
karar mekanizmalarını destekleme gibi katkılar sağlaması beklenmektedir.
Stratejik planı başarıya götüren en önemli faktör tüm paydaşlar tarafından benimsenmiş olmasıdır.
Bunu sağlamak amacıyla stratejik plan hazırlıkları içerisinde ilgili tüm tarafların katılımının sağlanmasına
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büyük önem verilmiştir. Bunun yanında, Stratejik Planın oluşturulmasında ülkenin politika ve planları
da dikkate alınmış ve genel hedefler ile uyumlu bir stratejik plan belirlenmeye çalışılmıştır.
BTK Stratejik Planı 5 amaç altında toplanmıştır: “Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi”, “Etkin
rekabet ortamının sağlanması ve geliştirilmesi”, “Yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi”, “Bilgi
toplumu oluşumunun desteklenmesi ve Kurumsal yapının güçlendirilmesi”. Her amaç altında amacı
daha net tanımlayan hedefler bulunmaktadır. Daha sonra her yıl için ayrıca oluşturulacak iş planlarında
bu amaç ve hedeflere uygun faaliyetlerin ayrıntılarının yer alması hedeflenmektedir. Böylece stratejik
planın bütünlüğü sağlanmış ve amacına ulaşması için gerekli eylemler de tanımlanmış olacaktır.
BTK, Stratejik Planda belirtilen hedefler ve bu hedeflere yönelik olarak saptanan performans ölçütleri
aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki gelişimi sürekli izleyecek ve hedeflere ulaşma
konusundaki gelinen noktayı kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacaktır. BTK 2010-2012 Stratejik
Planı, ülkemiz bilgi ve iletişim sektörünü ileri seviyelere taşıma yönünde Kurumumuz faaliyetlerine yön
verecektir. Bunun yanı sıra Sratejik Planın sektörde faaliyet gösteren işletmeci ve üreticiler ile hizmet
alan tüketicileri de bilgilendirmesini ve yol gösterici olmasını ümit ediyoruz.

Saygılarımla
Dr. Tayfun ACARER
Kurul Başkanı
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5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda stratejik plan “Kamu idarelerinin orta ve uzun
vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmaktadır. Yine
aynı Kanunda kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek
ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlayacakları ifade edilmektedir.
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1. Giriş

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan Stratejik Planlama Kılavuzunda1 bir Stratejik
Planın aşağıdaki dört soruya cevap verilmesine yardımcı olması gerektiği belirtilmektedir:
i) Neredeyiz?
ii) Nereye gitmek istiyoruz?
iii) Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
iv) Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?
Aynı kılavuzda bir stratejik planda yer alması gereken temel unsurlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
n

Durum analizi (özet)

n

Katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama

n

Misyon, vizyon, temel değerler

n

En az bir amaç

n

Her amacın altında en az bir hedef

n

Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse ölçüm kriter(ler)i

n

Stratejiler

n

Tüm amaç ve hedefleri içeren tahmini maliyet tablosu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2010 - 2012 yılları arasında uygulayacağı stratejik planı
hazırlarken bu hususlar dikkate alınmakla birlikte, Kurumun kendine özgü özellikleri göz önünde
bulundurularak özgün bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.
Bir stratejik planın başarılı olabilmesi için öncelikle uygulanacak kuruluşun yapısına çok uygun olması
ve tüm taraflarca benimsenmiş olması büyük önem taşımaktadır. Bunu sağlamak üzere, stratejik
plan hazırlıkları içerisinde ilgili tüm tarafların katılımının sağlanmasına özellikle dikkat edilmesi
öngörülmektedir. Bunun dışında stratejik plan ve iş planlarının birbirleri ile uyumlu hazırlanması,

1 http://www.sp.gov.tr/documents/Sp-Kilavuz2.pdf
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kurumun tüm faaliyetlerinde stratejik hedeflerini göz önünde bulundurması mutlaka olması gereken
ön şartlardır.
Stratejik hedefler belirlenirken, onların altında yer alacak ayrıntılı hedefler ve eylem planları da
tanımlanmalı ve birbirleri ile ilişkileri açıklanmalıdır.
Başarıyı etkileyen bir başka faktör de uygun değerlendirme kriterlerinin tanımlanmış olmasıdır. Bunun
için ölçülebilir ana performans kriterleri belirlenerek dönem sonlarında nereden nereye gelindiği ve
amaca ne kadar yaklaşıldığı tespit edilmelidir.
Buna göre Stratejik Planın yapısının aşağıdaki gibi oluşturulması planlanmaktadır.
Amaç 1

Amaç 2

Amaç 3

Amaç 4

Amaç 5

Hedefler
1.1
1.2
1.3
1.4
.......

Hedefler
2.1
2.2
2.3
2.4
.......

Hedefler
3.1
3.2
3.3
3.4
.......

Hedefler
4.1
4.2
4.3
4.4
.......

Hedefler
5.1
5.2
5.3
5.4
.......

Hedefler ve Faaliyetler Arasındaki Bağlantılar
Faaliyetler
A.1
A.2
A.3
A.4
......

Faaliyetler
B.1
B.2
B.3
B.4
......

Faaliyetler
C.1
C.2
C.3
C.4
......

Faaliyetler
D.1
D.2
D.3
D.4
.......

Performans Kr. X

Performans Kr. IX

Performans Kr. VIII

Performans Kr. VII

Performans Kr. VI

Performans Kr. V

Performans Kr. IV

Performans Kr. III

Performans Kr. II

Performans Kr. I

Hedefler ve Performans Kriterleri Arasındaki Bağlantılar

Stratejik Planın hazırlanma sürecinde mümkün olduğunca geniş katılımlı bir çalışma dönemi
öngörülmüştür. Çalışma başlangıcında öncelikle Kurum bünyesinde oluşturulan Stratejik Plan Çalışma
grubu tarafından yürütülen çalışmalar esas alınmıştır. Daha sonra sektör temsilcilerinin çoğunun
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Uluslararası gelişme ve eğilimler, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Avrupa Birliği çalışma
ve raporlarına dayandırılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında benzer nitelikteki diğer
kuruluşların stratejik planları incelenerek Türkiye için oluşturulacak plan ile gerekli kıyaslamalar
yapılmıştır.
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katılımıyla gerçekleştirilen Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Stratejik Öncelikler konulu toplantılar
serisinin çıktıları değerlendirilmiştir.

Oluşturulan ilk taslağın ardından Kurum içi görüşler alınmış ve daha sonra geliştirilen taslak kamuoyu
görüşlerine açılmıştır. Bu süreçte Kurum dışındaki paydaşların görüşlerinin alınması ve stratejik plana
yansıtılması mümkün olmuştur. Bu arada Kurum içi değerlendirmelere devam edilmiş, yapılan toplantı
ve alınan yazılı görüşler ile stratejik planın geliştirilmesine devam edilmiştir.
Stratejik planın geliştirilme süreci aşağıdaki şemada özetlenmeye çalışılmaktadır.
Stratejik planın önümüzdeki dönemde Kurum faaliyetlerine olduğu kadar Türkiye bilgi teknolojileri
ve iletişim sektörüne de yol göstereceği, düzenleme ve hizmet gelişmelerini yönlendirici olacağı
değerlendirilmektedir.
n

n

n

n

n

n

Kurum içi
görüşlerin
alınması ve ortak
değerlendirmeler

Tüketici ihtiyaç ve
beklentileri
Mevcut şebeke
altyapısı
Kıt kaynakların
durumu
Teknolojik gelişme
ve eğilimler

n

BTK
STRATEJİK PLAN
GELİŞTİRME
SÜRECİ

Düzenleme
yaklaşımlarındaki
gelişmeler

n

n

n

n

BTK
STRATEJİK
AMAÇLARI
n

Stratejik Planın
uygulanması
Hedeflere uygun
düzenleme
ve denetleme
faaliyetleri
Performans
göstergelerinin
izlenmesi

Kamuoyu
görüşleri
Sektör
temsilcilerinin
görüşleri
Uluslararası
kıyaslamalar
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2. Durum Analizi
2.1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2000 yılında kurulmuş ve Türkiye’de elektronik haberleşme
sektöründe sektöre özgü bağımsız düzenleyici kurum olarak görevlendirilmiştir.
Kurum 2008 yılı sonu itibarıyla 640 çalışana sahip bulunmakta ve ana birimlerin yer aldığı merkez
teşkilatı yanında 7 bölge müdürlüğü ile hizmet sunmaktadır.
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda BTK’ya verilen görevler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
i) Sektörde rekabeti tesis etmek ve korumak.
ii) Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların haklarını korumak.
iii) İşletmeciler arasında uzlaştırma prosedürleri işletmek.
iv) Sektördeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek.
v) Frekans, uydu pozisyonu ve numara planlarını yapmak ve uygulamak.
vi) Ulaştırma Bakanlığının strateji ve politikaları çerçevesinde sektörde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerin
de dahil olduğu düzenlemeleri yapmak ve denetlemek:
a) Yetkilendirme,
b) Tarifeler,
c) Erişim,
d) Geçiş hakkı,
e) Numaralandırma,
f ) Spektrum yönetimi,
g) Telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi,
h) Spektrumun izlenmesi ve denetimi,
i) Piyasa gözetimi ve denetimi.
vii) Elektromanyetik girişimi tespit etmek ve önlemek.
viii) Araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere belirli bir kaynağı Ulaştırma
Bakanlığına aktarmak.
ix)
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Tarifeleri onaylamak ve denetlemek.

Referans erişim tekliflerini onaylamak.

xi)

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

xii) Radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılacak frekansların planlama, tahsis ve tescil işlemlerini
yürütmek.
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x)

xiii) Elektronik haberleşme sektöründe tesis, ölçüm ve bakım-onarım yapacak kuruluşların
yetkilendirmesini bu konuda görevli kuruluşlarla koordine etmek.
xiv) Pazar analizleri yapmak, ilgili pazarı ve ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeci veya
işletmecileri belirlemek.
xv) Uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, kararların uygulanmasını takip etmek.
xvi) Millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın
öngördüğü tedbirleri almak.
xvii) Evrensel hizmet de dahil olmak üzere, her türlü hizmet kalitesi ve standartlarını belirlemek,
denetlemek, denetlettirmek ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek.
2.2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Alanındaki Temel Gelişme ve Eğilimler
Elektronik haberleşme ya da daha geniş anlamda bilgi teknolojileri ve iletişim (BTİ) alanında son yıllarda
çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler aşağıda özetlenmektedir.
i)

Toplumsal gelişmenin bir aracı olarak BTİ’in rolü hakkındaki farkındalığın artması, sağlam BTİ
altyapılarının bilgi toplumunun oluşturulmasında hayati önem taşıdığının kabul edilmesi,

ii)

BTİ’in eğitimden sağlığa, güvenlikten üretime her alanda insanların hayatını kolaylaştırıcı
rolünün giderek daha da önem kazanması ve BTİ sayesinde pek çok hizmet alanında verimlilik,
hız ve maliyet açısından belirgin iyileştirmeler sağlanabileceğinin anlaşılması,

iii)

Acil durum, kamu güvenliği ve afet erken uyarı sistemleri yönetiminde BTİ teknolojilerinin
etkin bir şekilde kullanılması,

iv)

Telekomünikasyon, bilgi iletimi, yayıncılık ve bilgi işleme konularında teknoloji platformlarının
yakınsaması ve çoklu haberleşme hizmet ve uygulamalarının sunulduğu ortak altyapıların
kurulması,

v)

Telsiz ve mobil haberleşme teknolojilerinde devam eden hızlı gelişme ve bunların sabit
haberleşme ve yayıncılık hizmetleri ile yakınsaması,

vi)

Şebekeden bağımsız her yerden ve her zaman ulaşılabilir uygulamalar ile ihtiyaca göre
şebekeler arası geçiş sağlayan akıllı uygulamaların yaygınlaşması,
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vii) BTİ şebekelerinin sadece insanlar için değil aynı zamanda makine ve diğer nesneler (binalar,
hayvanlar vb.) için de kullanılıyor olması,
viii) Veri iletimi ihtiyacının katlanarak artması nedeniyle FTTx, VDSL, 4G gibi yeni nesil ve yüksek
kapasiteli erişim teknolojilerinin kullanımı,
ix)

En kıymetli kıt kaynaklardan biri olan frekans spektrumunun etkin kullanımı için SDR, CR vb.
yeni teknolojilerin kullanıma sunulması,

x)

Tüm alt yapı ve şebekelerde uçtan uca IP (all IP) yaklaşımı ile birlikte yeni nesil IP (IPv6)
uygulamalarının yaygınlaşması,

xi)

Yeni nesil şebeke (YNŞ) ve erişim (YNE) standartlarının belirlenmesi ve uygulanması amacıyla
yürütülen yoğun faaliyetler,

xii) Bilişim teknolojilerinin iletişim dışında da hayatın her alanına girmesine olanak sağlayacak
telsiz frekansı tanımlama (RFID) ve algılayıcı-şebeke (sensor-network) ve benzeri teknolojilerin
ortaya çıkması,
xiii) İklim değişikliği ve BTİ’nin etkileri konusundaki hassasiyetin artması, daha az enerji tüketen ve
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ve geri dönüşümü olan “Yeşil Bilişim Teknolojilerinin”
gündeme gelmesi,
xiv) Piyasaların tamamen rekabete açılması, piyasaya yeni girişlerin teşvik edilmesi ve yeni oyuncular
için kolaylaştırıcı yaklaşımların uygulanması,
xv) Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak hizmet kalitesi (QoS) ve deneyim kalitesi (QoE)
gereklerinin ortaya konulması ile tarife şeffaflığının sağlanması.
2.3. Bilgi Toplumuna Giden Yolda Evrensel Yaklaşımlar
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi tarafından (WSIS) kabul edilen Tunus Bildirgesinde, bütün ulusların Bilgi
Teknolojileri ve İletişim (BTİ)’e evrensel olarak ve ayrımcılık gözetmeksizin erişimlerinin sağlanması
ilkesini benimsemek, her ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınma düzeylerini göz önünde bulundurmak
ve bilgi toplumunun kalkınma odaklı konularına önem vermek suretiyle aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir:
i) BTİ’in ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde barışın, güvenliğin ve istikrarın geliştirilmesi,
demokrasinin, sosyal bütünlüğün ve hukukun üstünlüğünün korunması için etkili araçlar
olduğu,
ii) BTİ’in ekonomik büyümeyi ve girişimin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla kullanılabileceği,
iii) Altyapının geliştirilmesinin, insan kaynağı kapasitesinin oluşturulmasının, bilgi güvenliğinin ve
ağ güvenliğinin sağlanmasının bu hedeflerin gerçekleşmesinde kritik öneme sahip olduğu,
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v) Bilgi kaynaklarının ve teknolojilerinin suç unsurunu içeren amaçlar ve terörizm amaçları
doğrultusunda kullanılmasının insan haklarına saygı duyarak önlenmesi gerektiği.
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iv) BTİ’in uluslararası istikrarın ve güvenliğin muhafaza edilmesi hedefiyle çelişen amaçlar
doğrultusunda kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek, ülkeler arasındaki altyapı bütünlüğünü
olumsuz yönde etkileyebilecek, ülkelerin güvenliklerine zarar verebilecek zorluklara ve tehditlere
etkin bir şekilde karşı koyulması gerektiği,

2.4. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Alanındaki Avrupa Yaklaşımları
AB tek bir elektronik haberleşme pazarının oluşturulmasına yönelik düzenleme gayretlerini arttırarak
sürdürmektedir. Bu çalışmalar aşağıda özetlenmektedir:
i)

Çerçeve, Yetkilendirme, Erişim, Evrensel Hizmet, Gizlilik ve Rekabet Direktifleri ile Spektrum
Kararından oluşan düzenleyici çerçevenin gözden geçirilmesi çalışmaları,

ii)

Çerçeve direktifte şeffaflık ve danışma mekanizmaları yanında Etkin Piyasa Gücü (EPG) tanımı
ve piyasa analizlerinin gözden geçirilmesi, bu kapsamda önerilen piyasa sayısının 18’den 7’ye
indirilmesinin planlanması,

iii)

Uygun yükümlülüklerin belirlenmesi ve yükümlülüklerin EPG kavramı ile ilişkilendirilmesi,

iv)

Esnek bir spektrum yönetiminin sağlanması için, teknoloji ve hizmetten bağımsız olarak
spektrumun serbestleştirilmesi ve frekansların başkasına aktarılması veya kiralanması olanağını
tanıyan spektrum ticareti uygulamalarının başlatılması çalışmaları,

v)

Yetkilendirmede genel izin ve kullanım hakkı yanında tüm AB’de geçerli olacak yetkilendirmelerin gündeme gelmesi,

vi)

Evrensel hizmet tanımının genişbant hizmetleri de kapsayacak biçimde genişletilmesi
çabaları,

vii) Tek pazarın desteklenmesi ve Birlik genelinde düzenlemelerde uyumun sağlanması için Tek
Avrupa Düzenleyici İdaresi kurulması çalışmaları,
viii) Erişim ve arabağlantı düzenlemeleri, yerel ağın ayrıştırılması, veri akış erişimi, toptan hat
kiralama koşulları ve ücretleri, hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi, sonlandırma ücretlerinde
simetri çalışmaları,
ix)

IP arabağlantı da dahil olmak üzere YNŞ ile ilgili düzenleme konularında aşağıdaki yaklaşımların
değerlendirilmesi;
a) Etkin piyasa gücüne sahip işletmecinin tabi olduğu erişim yükümlülüklerine devam
edilmesi,
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b) YNŞ’ye yatırımın teşvik edilmesi için YNŞ’ye erişim fiyatlarının düzenlenmesinde belirli bir
süre düzenlemeden muaf tutulma gibi bazı esnek prensipler getirilmesi,
c) Diğer işletmecilerin altyapı kurmalarını kolaylaştırmak için “yatırım merdiveni” yaklaşımının
farklı YNŞ yapılarına uydurulması,
x)

Avrupa genelindeki dolaşım hizmetinde telefon görüşme ücretlerine tavan getiren AB dolaşım
düzenlemesi kapsamının kısa mesajları da içerecek biçimde genişletilmesi,

xi)

Şebeke güvenliği, gizlilik, istenmeyen ticari iletiler, kişisel verilerin saklanması konularındaki
düzenlemelerin gözden geçirilmesi, acil durum aramalarında arayanın yerinin tespiti
çalışmaları,

xii) Belirli bantlarda esnek kullanımı hedefleyen spektrum düzenlemeleri ve önlemleri:
a) 900/ 1800 MHz bantlarının GSM ve 3G için kullanımı,
b) Teknoloji ve servis bağımsız bantların belirlenmesi,
c) UHF bandında analog TV’den sayısala geçişte oluşan sayısal pay,
d) 2 GHz bandının mobil uydu hizmetlerinde kullanımı,
e) 3.4-3.8 GHz bandının Genişbant Telsiz Erişim (GTE) için kullanımı,
f ) 2.6 GHz bandının 3G veya teknoloji ve servis bağımsız olarak kullanımı,
g) Uçaklarda mobil haberleşme,
h) Tünellerde mobil haberleşme,
i) Aynı frekans bandının birden fazla kullanıcı tarafından kullanılması,
j) Spektrumda serbestleşme, spektrum ticareti ve spektrumun yeniden planlanması,
xiii) Sınıflandırma, yetkilendirme, evrensel hizmet, şebeke bütünlüğü, acil hizmetler,
numaralandırma, sabit şebekeye erişim, sınır ötesi uygulamalar bazında IP üzerinden ses iletimi
(VoIP) düzenlemeleri,
xiv) AB ülkelerinin gündeminde aşağıdaki düzenleme konularının yer alması;
a) Mobil ve sabit çağrı sonlandırma piyasalarında, farklı şebeke işletmecileri arasında simetrik
sonlandırma ücretlerinin uygulanması,
b) Taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi uygulamalarının arttırılması,
c) Toptan kiralık hatların toptan ve perakende seviyelerde sunulması yükümlülükleri,

16

e) Sabit hizmetlerde tarife ve maliyet muhasebesi düzenlemeleri,
f ) Perakende düzeyde düzenlemelerin azaltılması veya tamamen kaldırılması,
g) Perakende hizmet tarifelerinde ağır onay mekanizmaları yerine önceden bildirim
uygulamaları,
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d) Yerel ağın ayrıştırılması, toptan genişbant erişim piyasası, referans teklifler, genişbant erişim
fiyatları,

h) YNE’nin özellikle, eve kadar, binaya kadar veya saha dolabına kadar fiber uygulamalarının
ekonomik ve düzenleme boyutuyla değerlendirilmesi ve yerel ağın ayrıştırılması
düzenlemelerine etkileri,
i) YNŞ’ye geçiş projelerinin uygulanması,
j) Paylaşımlı erişim veya veri akış erişim ile telefon aboneliği olmaksızın alternatif işletmecinin
“Yalın DSL” hizmeti sunması,
k) İkinci nesil lisansların yenilenmesi ve üçüncü nesil şebekelerin kurulması, üçüncü nesil için
yeni frekans bantlarının tahsisi,
I) WiFi ve WiMAX gibi genişbant telsiz erişim (GTE) yetkilendirmeleri,
m) Analog sistemlerin kaldırılma tarihleri ve “Sayısal Pay (digital dividend)” kullanım alanları,
n) Mobil haberleşmede çağrı başlatma ve çağrı sonlandırma piyasa tanımlarının ve erişim
yükümlülüklerinin gözden geçirilmesi,
o) Sanal Mobil Şebeke İşletmeciliği (MVNO) yetkilendirmeleri,
p) Kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin düzenlenmesi,
q) Sabit ve mobil numara taşınabilirliği,
r) Evrensel hizmet fonları ve evrensel hizmet yükümlülüğü net maliyetleri,
xv) YNŞ’de uygulanması gerekecek IP arabağlantı ücretlerinde “Faturala ve Sakla” yönteminin
uygulanabilirliğinin incelenmesi,
xvi) Tüketicinin korunmasına yönelik tarife şeffaflığının sağlanması ve abonelik sözleşmelerinin
gözden geçirilmesi,
xvii Kamu güvenliği ve acil hizmetlerde telsiz haberleşme sisteminin kullanılması ve buna uygun
spektrumun tahsis edilmesi.

17

BTK STRATEJİK PLAN 2010-2012

2.5. Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Bilgi Toplumu Strateji Belgesi
2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin vizyonu,
“İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi
toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” biçiminde
tanımlanmıştır.2
Dokuzuncu Kalkınma Planı kapsmında belirlenen beş eksenden birini teşkil eden, “Rekabet Gücünün
Arttırılması” ekseni altında yer alan hedeflerden özellikle “Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi” ile “Bilgi ve
İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması” hedefleri Kurum faaliyetleri açısından önem taşımaktadır.
9. Kalkınma Planında Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki değerlendirme, tahmin ve hedefler yer
almaktadır:
Yenilikçilik, rekabetçi ekonomik yapının en önemli unsurlarından biridir ve yeniliklerin büyük kısmı bilgi
ve teknoloji üreten Ar-Ge faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde Ar-Ge altyapısı büyük oranda
üniversiteler ve kamu araştırma kurumlarında yer almakta ve araştırma faaliyetlerinin çoğunluğu
buralarda gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştiren, bu faaliyetlere destek sağlayan ve
bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan bilgi ve teknolojiyi kullanan kurumlar arasında güçlü bir bağ
kurulamamış olması nedeniyle, Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçları uygulamaya geçirilememekte ya da
yapılan araştırmalar genellikle sanayinin ihtiyaç ve talebinden uzak olmaktadır.
9. Plan Ar-Ge Hedefleri

Ar-Ge Harcamalarının GSYİH içindeki payı (%)
Tam Zaman Eşdeğeri Araştırmacı Sayısı

2002

2006*

2013

0,67

0,80

2,00

23.995

28.000

80.000

Kaynak: TÜİK
* DPT Müsteşarlığı tahminidir.

i)

Ar-Ge harcamalarının yukarıdaki tabloda yer alan hedefler ölçüsünde artırılması, ortaya çıkan
kaynağı verimli bir şekilde kullanabilecek yeterli sayıda ve nitelikte araştırmacı insan gücüyle
anlamlı olacaktır. 2002 yılı itibari ile toplam araştırmacıların yüzde 73,1’i üniversitelerde, yüzde
11,5’i diğer kamu kurumlarında ve yüzde 15,4’ü özel sektörde görev yapmaktadır. Bu kapsamda
araştırmacı sayısının artırılmasının yanında, bu araştırmacıların büyük kısmının özel sektörde
istihdamını sağlayıcı politikalar uygulanacaktır.

ii)

Verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla Ar-Ge faaliyetlerinin yenilik üretecek şekilde
ve pazara yönelik olarak tasarımlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda Ar-Ge harcamalarının

2 ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf
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iii)

Teknoloji geliştirme amaçlı girişimciliğin özendirilmesi ve yenilikçi düşüncelerin hayata
geçirilmesi için risk sermayesi ve benzeri araçlar yaygınlaştırılacaktır. Bunun yanı sıra, özel
sektörün belirlenen öncelikli alanlarda araştırma enstitüleri ve/veya merkezleri kurması teşvik
edilecektir.

iv)

Özel sektör başta olmak üzere, toplumun her kesiminde bilim, teknoloji yenilik kültürünün
ve farkındalığının artırılması için bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir. Araştırmacı insan
gücü nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecek ve özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvik
edilecektir. Yurtdışındaki Türk araştırmacıların, öncelikli alanlar başta olmak üzere, yurt içinde
istihdam edilmesi için gerekli imkanlar sağlanacaktır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı
araştırmacıların Türkiye’de istihdam edilmeleri desteklenecektir.

v)

Ulusal yenilik sistemi içinde yer alan kurum ve kuruluşlar görev ve faaliyetleri itibarıyla gözden
geçirilerek kurumlar arası işbirliğini de artıracak etkin bir yapı kurmak üzere gerekli yasal ve
kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. Bilim ve teknoloji alanındaki politika, program ve projelerin
yürütücü kurumlardan bağımsız olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi yönünde düzenlemeler
yapılacaktır.

vi)

Üniversitelerde desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişimine katkı verecek şekilde tasarımlanması ve bu çalışmaların bilimsel yayın dışındaki
patent ve benzeri sonuçlarının da akademik yükselmede dikkate alınması sağlanacaktır.
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GSYİH içindeki payı ve harcamalarda özel sektörün ağırlığı artırılacaktır. Bu çerçevede, bilim ve
teknoloji politikasının temel amacı özel sektörün yenilik yaratma yeteneğinin artırılmasıdır.

vii) Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerdeki Ar-Ge insan gücü ve altyapısının
özel sektör tarafından kullanılması desteklenecektir. Üniversiteler ile özel sektörü bir araya
getiren Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin altyapıları tamamlanacak ve öncelikli alanlarda
uzmanlaşmaları özendirilecektir.
viii) Geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknolojiler ile hidrojen
ve yakıt pili teknolojileri; sanayi politikasının öncelik vereceği sektörlerdeki araştırmalar; yerli
kaynakların katma değere dönüştürülmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetleri; aşı ve anti-serum
başta olmak üzere yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık araştırmaları; bilgi ve iletişim
teknolojileri ile savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar olarak desteklenecektir.
ix)

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda oluşan bilginin sanayiye ve üretime aktarılmasında görev
yapacak Teknoloji Transfer Merkezleri kurulacaktır. Ayrıca teknoloji seçimi, transferi, yönetimi
gibi konularda danışmanlık yapacak özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kurulması da
desteklenecektir.

x)

Kamu tedarik sistemi, Ar-Ge çalışmalarını ve yerli teknoloji geliştirilmesini destekleyen bir
yapıya kavuşturulacaktır.

xi)

Başta AB ülkeleri olmak üzere bilim ve teknoloji alanında yetkin olan ülkeler ile bilgi ve teknoloji
transferi amaçlı işbirliği faaliyetleri yürütülecektir.
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9. Kalkınma Planında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki
değerlendirme, tahmin ve hedefler yer almaktadır:
Plan döneminde, doygunluğa erişmiş olan sabit telefon abone yoğunluğunda önemli bir değişim
olması beklenmemektedir. Diğer taraftan, mobil telefon abone yoğunluğundaki artış eğiliminin
sürmesi ve dönem sonunda abone yoğunluğunun yüzde 90’a ulaşması beklenmektedir.3 Aynı şekilde,
kamu kesimi ve özel kesim tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin arzındaki artışa paralel
olarak bu hizmetlere talep oluşturan bireyler tarafında internet kullanıcı oranının yüzde 60 düzeyine
yükseleceği tahmin edilmektedir. İnternet kullanıcı sayısının ve elektronik ortamda hizmet sunumunun
artışıyla, genişbant abone oranının da yüzde 20’ye ulaşması beklenmektedir.
9. Plan Bilgi ve İletişim Altyapısı Tahminleri (Yüzde)
2006

2013

2007-2013*

Sabit Telefon Abone Yoğunluğu

26

25

-0,6

Mobil Telefon Abone Yoğunluğu

64

90

5,0

Geniş Bant Abone Yoğunluğu

3,5

20

28,3

İnternet Kullanıcı Yoğunluğu

20

60

17,0

* Yıllık ortalama artış oranıdır.

i)

Sağladığı verimlilik artışları ve kullanımı yaygınlaştıkça ortaya çıkan ağ etkisi ile küresel rekabette
belirleyici unsurlardan biri haline gelen bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı geliştirilecektir. Bu
amaçla, elektronik haberleşme sektöründe rekabet artırılacak, alternatif altyapı ve hizmetlerin
sunumuyla bilgiye etkin, hızlı, güvenli ve uygun maliyetlerle yaygın erişim sağlanacaktır.

ii)

Elektronik haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bilgi toplumuna dönüşüm sürecini
hızlandırmak üzere tedricen makul seviyelere çekilecektir. Genişbant iletişim altyapıları
yaygınlaştırılacaktır.

iii)

Ekonomide verimlilik düzeyinin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla işletmelerin,
vatandaşların ve kurumların bilgi ve iletişim teknolojilerini yaygın kullanımı sağlanacaktır.
Bu amaçla, hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi (2006- 2010) kapsamında öngörülen eylemler
hayata geçirilecektir.

iv)

Elektronik haberleşme sektöründe rekabeti artırmak üzere; numara taşınabilirliğine ilişkin
düzenlemeler tamamlanacak, yeni nesil mobil telekomünikasyon hizmeti, sanal mobil
şebeke hizmeti, genişbant telsiz erişim hizmeti, sabit telekomünikasyon hizmeti ve karasal
sayısal platform hizmetlerine ilişkin yetkilendirmeler yapılacak, düzenlemelerin etkin şekilde
uygulanması sağlanacaktır. Düzenleme ve yetkilendirmeler güncel ekonomik ve teknolojik
gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilerek uyumlu hale getirilecek, pazar potansiyeli yüksek

3 % 90’lık mobil telefon abone yoğunluğu hedefi 2008 yılı sonu itibarıyla sağlanmış bulunmaktadır.
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v)

Ülkemizin uydu teknolojilerini üretme yetkinlikleri geliştirilecek, bu teknolojileri araştırmak
üzere bir merkez kurulacaktır.

vi)

Kamunun genişbant iletişim ihtiyaçları toplulaştırılarak temin edilecek, bu yolla hizmetin
kamuya maliyetinin azaltılması ve genişbant iletişim altyapılarının geliştirilmesi sağlanacaktır.
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yeni teknolojiler yakından takip edilerek bu teknolojilerin ülkemizde kullanımı konusunda
proaktif bir yaklaşım benimsenecektir.

vii) Kamunun alıcı rolü, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesini destekleyecek bir
politika aracı olarak kullanılacaktır.
viii) Kamu yayın hizmeti, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler de dikkate alınarak
geliştirilecek, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek ve seçme hakkı tanıyacak
bir içeriğe kavuşturulacaktır.
DPT tarafından yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesinde Türkiye için 7 stratejik öncelik aşağıdaki
gibi belirlenmiştir:4
i)

Sosyal Dönüşüm

ii)

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

iii)

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

iv)

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

v)

Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

vi)

Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

vii) Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi
Bilgi toplumu stratejisindeki önceliklere yönelik olarak belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi ve
eylemlerin ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesi için gerekli takvim aşağıdaki şekilde gösterildiği
biçimde ifade edilmektedir.

4 www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/BilgiToplumuStratejisi_22062006.pdf
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SOSYAL DÖNÜŞÜM
BİT’in İŞ DÜNYASINA NÜFUZU
KAMU YÖNETİMİNDE MODERNİZASYON
VATANDAŞ ODAKLI HİZMET DÖNÜŞÜMÜ
KÜRESEL REKABETÇİ BT SEKTÖRÜ
REKABETÇİ YAYGIN ve UCUZ
İLETİŞİM ALTYAPI VE HİZMETLERİ

AR-GE VE YENİLİKÇİLİK

2006

2007

Eylemlerin Hayata Geçirilmesi

2008

2009

2010

Eylemlerin Ekonomik ve
Sosyal Faydaya Dönüşmesi

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında BTK’nın sorumlu ve ilişkili kurum olarak belirtildiği eylemler
aşağıda sıralanmaktadır:5
No

Eylem

i

Hizmetlerde Rekabetin Tesisi

BTK

ii

Altyapıda Rekabetin Tesisi

BTK

iii
iv

Yerleşik İşletmecinin Toptan ve Perakende
Hizmetlerinin Ayrılması İle İlgili Fizibilite
Çalışması
Yeni Nesil Telekomünikasyon Altyapılarının ve
Altyapı Paylaşımının Teşviki

İlişkili Kuruluş
Ulaştırma Bakanlığı
Rekabet Kurumu
Ulaştırma Bakanlığı
Rekabet Kurumu

BTK

Ulaştırma Bakanlığı
Rekabet Kurumu

BTK

Ulaştırma Bakanlığı
Rekabet Kurumu

Milli Eğitim Bakanlığı

BTK

v

Bilgisayar ve internet kampanyası

vi

İnternet Güvenliği

Adalet Bakanlığı

BTK

vii

e-İmza Kullanımının Artırılması

Adalet Bakanlığı

BTK

viii

Veri ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi

Maliye Bakanlığı

BTK

ix

Frekans Tahsisi (Sayısal yayıncılığa geçiş)

Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu

BTK

5 http://mevzuat.dpt.gov.tr/ypk/2006/20060728-7-2.doc
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Sorumlu kuruluş

n

bilim ve teknolojiye hakim,

n   teknolojiyi
n   teknolojik

bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen,

gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış

BTK STRATEJİK PLAN 2010-2012

Bunun dışında TÜBİTAK tarafından koordine edilen Vizyon 2023 çalışmalarında ana tema;
Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi
doğrultusunda

bir “refah toplumu” yaratmak olarak belirlenmiştir.6 Aynı çalışma kapsamında yürürütlen “bilgi ve iletişim”
panelinde öncelikli teknolojik faaliyet alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:7
i)

Uzaktan teşhis, tıbbi tahlil ve sağlık kontrolü,

ii)

Kullanım eğitimi gerektirmeyen bilgisayarlar,

iii)

Bilgi güvenliği,

iv)

Uydu Uygulamaları,

v)

Taşıyıcı sistemlerde 4. kuşak mobil iletişim sistemler,

vi)

Genişbant iletişim ağının kurulması,

vii) Biyoelektriksel insan bilgisayar ara birimleri,
viii) Tüketici elektroniğinde yeni sistemler,
ix)

İleri ve Stratejik Komponent Üretim Teknolojileri,

x)

Sorun Çözücü Toplumsal Uygulamalar (Trafik).

2.6. Ulaştırma Bakanlığı Stratejik Planı
Ulaştırma Bakanlığının yayımlamış olduğu 2009-2013 Stratejik Planında yer alan aşağıdaki amaç ve
hedeflerin gerçekleştirilmesinde BTK ilişkili Kurum olarak belirtilmektedir:

6 http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=472&pid=468#bit
7 http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/bit/bit_panel_sonuc_rapor.pdf
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STRATEJİK
AMAÇ 3

Bilgi ve iletişim sektörünü yenilikçi ve mükemmelliği destekler şekilde geliştirmek, sosyal
sorumluluk bilinci içerisinde bilgi ve iletişim hizmetlerini ülke genelinde yaygınlaştırmak.

HEDEF 3.1

Bilgi ve iletişim sektörünün, sürdürülebilir etkin bir rekabet ortamı içinde gelişmesini
sağlamak.

HEDEF 3.2

Stratejik Plan döneminde genişbant internet abone sayısını 11 milyonun üstüne çıkarmak.
Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında sosyal sorumluluk bilinci ile tüm okullara genişbant
internet hizmeti sunmak ve bilişim alanında, yerleşimin yoğun olduğu şehir merkezleri ile
kırsal kesim arasındaki erişim farklılığını ortadan kaldırmak.

HEDEF 3.3

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek.

HEDEF 3.6

3N (3G Third Generation – 3. Nesil GSM) lisanslarını vermek ve kullanımını sağlamak.

HEDEF 3.7

Wimax (Wireless Microwave Access – Kablosuz mikrodalga veri transferi) lisansı vermek.

HEDEF 3.9

GSM hizmetlerinde yurdun (coğrafi alan olarak) tamamını kapsama alanına kavuşturmak.

HEDEF 3.10

2 - 2,5 nesil (GPRS-EDGE) GSM abone sayısını 75 milyona, 3N abone sayısını 2 milyona
çıkarmak.

HEDEF 3.11

Bilgisayar sahipliği sayısını 15 milyona çıkarmak için gerekli teşvik ve katkıyı sağlayarak,
bilgisayar okur–yazarlık oranını 2013 yılı sonuna kadar, nüfusun % 60’ına yükseltmek.

HEDEF 3.15

Kablo platformunda verilen hizmetleri çeşitlendirmek ve geliştirmek.

STRATEJİK
AMAÇ 4

Ulaştırma ile bilgi ve iletişim sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek.

HEDEF 4.1

Ulaştırma, bilgi ve iletişim sektörlerinde Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak.

HEDEF 4.3

Ulaştırma ile bilgi ve iletişim sektörlerinde “kamu - özel sektör işbirliği” modelini
uygulanmasını daha da yaygınlaştırmak.

HEDEF 4.4

Özel sektörün dinamizminden azami yararlanarak, alternatif hizmetlerin sunumunu
sağlamak. Böylece ulaştırma, bilgi ve iletişim sektörlerinde rekabeti artırmak.

HEDEF 4.8

Telekomünikasyon pazar büyüklüğünü 50 milyar ABD Dolarına çıkarmak.

2.7. Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü
Türkiye bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü sabit, mobil ve genişbant abone sayıları bakımından
önemli bir büyüklüğe sahip olup, dünyanın önde gelen elektronik haberleşme piyasalarından birini
oluşturmaktadır.8

8 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Veri Tabanı, 2008 sonu
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Abone Sayısı (milyon)

Yaygınlık oranı (%)

Sabit

17,5

24,5

Mobil

65,8

92,1

6

8,4

Genişbant
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Hizmetler

Sabit (Türk Telekom) ve mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelir 2008 yılı için 19,9
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın GSYİH’daki payı % 2,5 civarındadır.9

Net SatƔ Gelirleri (Milyar TL)
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Şekil 1. Sabit ve mobil telekomünikasyon hizmetleri piyasası büyüklüğündeki değişim

2002 yılında İnternet Servis Sağlayıcılığı yetkilendirmeleri ile başlayan BTK’nın piyasaya giriş
düzenlemeleri sonucunda piyasadaki işletmeci sayısı her geçen gün artmaktadır. 2008 yılı sonunda
256 işletmeci BTK tarafından yetkilendirilmiş bulunmaktadır.
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9 Kaynak: TK, Hazine Müsteşarlığı, http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Treasury%20Web/Statistics/Economic%20Indicators/egosterge/I-Uretim/Uretim.xls#I.1.!A1
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Şekil 2. Yetkilendirilmiş işletmeci sayısındaki değişim

bekil2
Aşağıdaki şekillerden görüleceği üzere, sabit aboneliklerde doyum süreci yaşanmakta ve toplam
abone sayısı yavaş bir eğilimle azalmaktadır. 2008 yılı sonunda 100 kişiye düşen telefon aboneliği ile
tanımlanan sabit telefon yaygınlık oranı % 24,5 olarak belirlenmektedir. 100 haneye düşen telefon sayısı
dikkate alındığında bu oran % 98 olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobil aboneliklerde ise son yıllarda
yaşanan sürekli artışın devam ettiği görülmektedir. 2008 yılında mobil telefon yaygınlık oranı % 92,1’e
ulaşmıştır. Genişbant aboneliklerindeki değişim ise daha hızlı yaşanmaktadır. 2008 yılı sonu itibarıyla
ADSL aboneliği sayısı 5,9 Milyon civarında bulunmaktadır.
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Şekil 3. Sabit telefon abone sayısındaki değişim
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Şekil 4. Mobil telefon abone sayısındaki değişim
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ADSL Abone Says (Milyon)
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Şekil 5. ADSL Genişbant abone sayısındaki değişim
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Trafik (Milyar Dakika)

Son yıllardaki elektronik haberleşme trafik değerleri incelendiğinde yıllık sabit ve mobil telefon görüşme
trafiğinin yaklaşık 100 Milyar Dakika civarında olduğu görülmektedir. Sabit telefon trafiği azalırken
mobil telefon trafiği artmaktadır. Mobil abone sayısındaki hızlı artışa rağmen toplam trafiğin aynı
120
oranda artmaması, mobil telefonlarda konuşma sürelerinin daha kısa tutulduğunu göstermektedir.
Bunun yanında 100
kısa mesaj (SMS) ve çoklu ortam mesaj (MMS) sayılarının hızla artması, genişbant
abone sayısındaki artış ile birlikte veri trafiğinin pazar payını artırmakta olduğunu işaret etmektedir.
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Şekil 6. Sabit ve mobil toplam telefon trafiği miktarındaki değişim
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Ksa Mesaj (Milyar Adet)
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Şekil 7. Kısa mesaj trafiği miktarındaki değişim
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Çoklu Mesajlar (Milyon Adet)
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Şekil 8. Mobil çoklu ortam mesaj trafiği miktarındaki değişim

Tüm bilgilerin hızla sayısallaşması ve sayısal iletişim teknolojilerinin ağırlıklı olarak kullanılmasıyla
haberleşme ağının sınırlarının alabildiğince genişlediği görülmektedir. Bu durumda abonelerin sadece
insanlardan oluştuğu ve uç cihazların sadece insanlar ile ilişkilendirildiği iletişim modelleri geçerliliğini
kaybetmektedir. Artık insan ile makine ve makine ile diğer bir makine arasında haberleşme ihtiyacı
ve olanakları vazgeçilmez öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak sadece insanları
dikkate alan adresleme planları yetersiz kalmakta; bilgisayarlar dışında, ev, araba, televizyon, beyaz eşya
gibi araçların da adreslenmesi hatta bu adreslemenin hayvanları da içine alacak biçimde genişletilmesi
ihtiyacı doğmaktadır. Bu örnekler bize önümüzdeki dönemde parçası olacağımız haberleşme
şebekesinin büyüklüğü hakkında bazı ipuçları vermektedir. Bu büyük ağın etkin biçimde işlemesi ve
tüm kullanıcıların bu ağ üzerinden veya bu ağlar vasıtasıyla sunulan hizmetlerden en üst seviyede
yararlanması için düzenleyici çerçevenin de uygun biçimde işlemesi gerekmektedir.
2000 yılından itibaren faaliyet gösteren BTK’nın çalışmaları neticesinde, sektörde ihtiyaç duyulan düzenlemelerin çoğu yapılmış, yönetmelik ve tebliğler yayımlanmış bulunmaktadır. Böylece belirgin bir
düzenleyici çerçevenin oluştuğundan söz etmek mümkündür. Sektöre özgü bir kanun niteliğindeki
Elektronik Haberleşme Kanunu’nun yasalaşması ile ikincil düzenlemelerin gözden geçirilmesi söz konusu olmuştur. Bu da tüm düzenlemelerin güncellenmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.
Türkiye nüfusundaki artış devam etmektedir. Avrupa nüfus yapısından farklı olarak Türkiye’deki
hane halkı sayısının yüksek olması telekomünikasyon göstergelerinin dikkatli değerlendirilmesini
gerektirmektedir. Örneğin kişisel yaygınlık olarak karşılaştırıldığında AB’de % 23 olan genişbant
yaygınlık oranının Türkiye’de % 8 seviyesi civarında olması aradaki farkın daha yüksek görünmesine
neden olmaktadır. Oysa benzer karşılaştırma 100 hane başına düşen genişbant bağlantı olarak
yapıldığında oranlar % 55 ve % 37 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oranlar Türkiye’nin pozisyonunun
AB ortalamasının çok uzağında olmadığını ortaya koymaktadır.

29

BTK STRATEJİK PLAN 2010-2012

Türkiye’de elektronik haberleşme sektörü ile ilgili ithalat ve ihracat rakamları karşılaştırıldığında ithalat
lehine büyük bir farkın bulunduğu görülmektedir. Bu da teknolojiyi kullanma yönünde oldukça başarılı
bir grafik çizen ülkemizin teknoloji geliştirme ve üretme konusunda çok yol alması gerektiği gerçeğini
ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla özellikle bilgi teknolojileri ve iletişim alanında Ar-Ge faaliyetlerinin
ve yerel katkının arttırılması ile yenilikçiliğin desteklenmesi alanlarında bazı tedbirlerin alınması
kaçınılmaz görünmektedir. Yenilikçilik performansının ölçüldüğü bir araştırmada Türkiye’nin dünya
ülkeleri arasında 40.sırada yer alması bu alanda yoğun çaba sarfedilmesi gerektiğini göstermektedir.11
Günümüzde bilginin önemi ve değeri çok yükselmiş bulunmaktadır. Bilginin üretilmesi, aktarılması
ve paylaşılması çağın olmazsa olmaz gerekleri arasında yer almaktadır. Bu konuda devletimiz
tarafından 2006-2010 yılları için bilgi toplumuna dönüşümü sağlayacak strateji ve eylem planı
belirlenerek yayımlanmış bulunmaktadır.12 Bilgi toplumuna dönüşüm tek bir kuruluşun çabaları ile
gerçekleşebilecek bir hedef değildir. Her kuruma, her vatandaşa bazı sorumluluklar yüklemektedir.
Bilgi ve iletişim gibi temel altyapıların gelişmesinin sağlanması bilgi toplumuna dönüşüm açısından
hayati önem taşımaktadır.
23-25 Şubat 2007 tarihlerinde Erzincan’da ve 9-10 Mart 2007 tarihlerinde Heybeliada’da sektör
temsilcilerinin katılımı ile yapılan “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Stratejik Öncelikler” konulu bir dizi
toplantı sonucunda ortaya çıkan raporda belirlenen Türkiye bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün
gelişmesi için ele alınması gereken hususlar aşağıda sıralanmaktadır:
i)

Teknoloji, yazılım, donanım, altyapı ve üretim alanlarında yerli katma değerin arttırılması,

ii)

Telekomünikasyon, bilgi iletimi, yayıncılık ve bilgi işleme konularında Ar-Ge faaliyetlerinin
geliştirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan işletmecilerin desteklenmesi,

iii)

Bilgi teknolojileri ve iletişim altyapılarının genişletilmesi, alternatiflerin arttırılması, genişbant
hizmetlerin tüm vatandaşlara ulaşmasının sağlanması ve kullanıcılarının çoğalması,

iv)

Bilgi toplumu bilincinin yerleştirilmesi, buna ilişkin politik desteğin sağlanması ve gerekli
faaliyetlerin yürütülmesi,

v)

BTİ alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi, buna yönelik eğitim olanaklarının
geliştirilmesi,

vi)

Yasal çerçevenin ve hukuki dayanakların sektörde yaşanan hızlı gelişmelere cevap verecek
biçimde güncellenmesi,

vii) Düzenleyici kurumun kurumsal yapısında ve işleyişinde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması,

11 Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT), European Innovatıon Scoreboard 2006, http://www.
proinno-europe.eu/doc/EIS2006_final.pdf
12 DPT, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/Strateji_Belgesi.pdf
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ix)

AB düzenlemeleri ile paralelliğin korunarak ihtiyaç duyulan düzenlemelerin zamanında ve
etkin biçimde uygulamaya geçirilmesi,

x)

Sektördeki tüm piyasalarda rekabetin sağlanması, korunması ve arttırılması,

xi)

Sabit, mobil ve telsiz şebekeler ile ilgili yetkilendirmelerin tamamlanması ve genişbant
hizmetlerde rekabetin tesisi,
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viii) Ülke içinde sektör paydaşları ile işbirliğinin, ülke dışında diğer ülke ve organizasyonlar ile
koordinasyonun üst seviyede gerçekleştirilmesi,

xii) Tüketici haklarının gözetilmesi ve tüketicilerin bilgilendirilmesi,
xiii) Yerli içerik üretiminin desteklenmesi, içeriğe erişim olanaklarının arttırılması, telif haklarının
korunması,
xiv) Bilgi güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, farkındalığın arttırılması,
xv) E-dönüşüm projelerinde başarı oranlarının yükseltilmesi,
xvi) Yakınsama ile ortaya çıkan fırsatların değerlendirilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve
teknoloji ve hizmetten bağımsız düzenleyici yapıların tercih edilmesi,
xvii) Elektronik ve mobil imza uygulamalarının arttırılması.
Aynı çalışma sürecinde sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylar aracılığıyla Türkiye
Bilgi Teknoloji ve İletişim sektörü için güçlü, zayıf yanlar ile fırsat ve tehditler belirlenmeye çalışılmıştır.
Buna göre sektör üyelerinin bakış açısıyla güçlü, zayıf yanlar ile fırsat ve tehditler aşağıdaki gibi
belirlenmiştir:
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GÜÇLÜ YANLAR
n

Güçlü iletişim alt yapısı

n

Ürün tasarımı ve üretim potansiyeli

n

Yeni koşullara uyum sağlayabilen nitelikli eleman potansiyeli

n

Tüketim elektroniğindeki güçlü üretim alt yapısı

n

n
n

Genç nüfus ve iç pazar potansiyeli Türkiye’nin jeopolitik konumu (Gelişmiş AB vb. ile
gelişmekte olan CIS vb. pazarlara yakınlık)
Yerli katma değerin arttırılması ve ürün geliştirme konularında girişimlerin artmış olması
Yurt dışında küresel firmalarda pek çok deneyimli uzman ve yönetici Türklerin
mevcudiyeti

n

Sektörün olumlu yaklaşımı

n

Güçlü siyasi destek

n

Mobil iletişimde yüksek kullanım yaygınlığı

n

e-Dönüşüm Türkiye çalışmalarının varlığı

n

Elektronik imza mevzuatının tamamlanmış olması

n

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun yasalaşmış olması

FIRSATLAR
n

Elektronik Haberleşme Kanunu ile tüm düzenlemelerin gözden geçirilmesi

n

Nitelikli iş gücü için cazip bir sektör olması

n

Düzenlemelerin AB normlarına paralel geliştirilmesi

n

Yeni teknolojilere meraklı büyük bir pazar potansiyeli bulunması

n

İşletmecilerin tüketici ilişkilerinde her türlü iletişim ortamını kullanıyor olmaları

n
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E-devlet uygulamaları ile uygulayıcıdan bağımsız şeffaf bir yönetim biçiminin
başlatılması

n

Vatandaşın, hayatının kolaylaşması nedeniyle, elektronik uygulamaları sahiplenmesi

n

Mobil elektronik imzanın uygulamaya geçmesi

n

Bilgisayar edinimine yönelik kapsamlı kampanyalar

n

Okullara internet erişiminin sağlanması

n
n

Satış ve pazarlamada yetersizlik, marka yaratılamaması
Eğitim sisteminin sektörün gündemi ile uyuşmaması, okul sanayi işbirliğinin sağlıklı
işlememesi

n

Yenilikçilik ve yaratıcılık kültürü olmaması

n

Organizasyon becerileri ve sektörel işbirliklerinin geliştirilememesi

n
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ZAYIF YANLAR

Sermaye yetersizliği (risk sermayesi benzeri sermaye çeşitlerinin bulunmaması ve sermaye
miktarının azlığı)

n

Teşvik sistemlerinin (Ar-Ge, üretim, ihracat vb…) sağlıklı işlememesi

n

Uluslararası organizasyon ve karar mekanizmalarına etkin katılım sağlanamaması

n

Yerli olanın tercih edilmesinde bilinç eksikliği

n

Uyumlu çalışabilirlik geleneğinin eksikliği

n

Farkındalık ve eğitim eksikliği

n

Bilgi güvenliğindeki zafiyetler

n

Kurum içi entegrasyon eksikliği

n

Kamu kurumları arasında bilgi paylaşım eksikliği

n

Yetersiz Türkçe içerik

n

Bürokrasideki ilgi eksikliği

n

e-Ticaret uygulamaları açısından hukuki yetersizlik

n

Bilgisayar sahiplik oranının düşüklüğü

TEHDİTLER
n

Rekabeti engelleyici uygulamalar

n

e-Dönüşümün inandırıcılığının zayıflaması

n

Elektronik ortamda yaşanan sorunlardan dolayı güvensizlik

n

Bürokrasideki temkinlilik
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Yukarıda sayılan beklenti ve ihtiyaçların karşılanması için harcanan yoğun çabaların ortak hedefler
üzerinde odaklaşması gerekmektedir. Ortak hedeflerin çerçevesinin belirlendiği stratejik planın tüm
taraflarca benimsenerek sıkı sıkıya uygulanması bu hedeflere ulaşılması açısından büyük önem
taşımaktadır.
BTK Stratejik Planının 2010 – 2012 yılları arasındaki üç yıllık dönemi kapsaması öngörülmektedir. Bu
dönem sonunda BTİ sektörünün ulaşacağı konum ve bu konuma gelinmesi için yapılması gerekenler
düşünülerek stratejik hedefler belirlenmeye çalışılmıştır.
Stratejik plan 5 amaç altında toplanmış bulunmaktadır. Bu amaçları “Tüketiciler”, “Rekabetçi pazar”,
“Yenilikçilik ve Ar-Ge”, “Bilgi toplumu”ve “Kurumsal yapı”biçiminde sınıflandırmak mümkündür. Her amaç
altında amacı daha net tanımlayan hedefler bulunmaktadır. Daha sonra her yıl için ayrıca oluşturulan iş
planlarında bu hedeflere uygun faaliyetlerin ayrıntılarının yer alması beklenmektedir. Böylece stratejik
planın bütünlüğü sağlanmış ve amacına ulaşması için gerekli eylemler de tanımlanmış olacaktır.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun misyon, vizyon ve temel değerleri kalite el kitabında aşağıdaki
gibi tanımlanmıştır:
Misyonumuz

BTK STRATEJİK PLAN 2010-2012

3. Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Bilgi teknolojileri ve iletişim alanında düzenleme ve denetlemeler yoluyla, etkin ve sürdürülebilir
rekabeti tesis etmek, ilgili tüm tarafların hak ve menfaatlerini korumak.
Vizyonumuz
Bilgi teknolojileri ve iletişim alanında, teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan ve uluslararası ölçekte
kuruluşlara sahip bir sektör oluşturmak.
Temel Değerlerimiz
n

Tarafsızlık ve Güvenilirlik,

n  Açıklık

ve Şeffaflık,

n  Öngörülebilirlik
n  Katılımcılık
n  Bilime

ve Tutarlılık,

ve Ekip Çalışması,

ve Bilgiye Dayalı Olma,

n  Yenilikçilik

ve Sürekli İyileştirme,

n  Kaynakların Verimli
n  Toplumsal
n  Son

Kullanılması,

Sorumluluk ve Duyarlılık,

Kullanıcı (Tüketici) Odaklılık.
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4. Stratejik Amaçlar
Türkiye BTİ sektörünün analizi ve dünyada yaşanan gelişmelerin incelenmesi neticesinde, Dokuzuncu
Kalkınma Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın stratejik planının da dikkate
alınmasıyla, BTK için belirlenen ve beş ana başlık altında toplanan amaçların her birini kısaca aşağıdaki
gibi tanımlayabiliriz:
i)

Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi: Tüm tüketicilerin geniş bir yelpazede rekabetçi ve
makul fiyatlarla sunulan kaliteli ürün ve hizmetlere eşit koşullarda erişmelerini ve azami faydayı
sağlamak üzere hizmet sunum koşullarına ilişkin bilgilendirilmelerini temin etmek.

ii)

Etkin rekabet ortamının sağlanması ve geliştirilmesi: Elektronik haberleşme piyasasında
sürdürülebilir, dinamik ve yenilikçi rekabet için gerekli koşulları sağlamak, rekabeti engelleyici,
bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.

iii) Yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi: Girişimcilerin ileriye dönük yatırım, şebeke
kurulumu ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması kararlarını almalarını sağlayacak, öngörülebilir
ve destekleyici bir düzenleme yapısı kurarak, yakınsayan teknoloji ve platformlarda yenilikçiliği
özendirmek.
iv) Bilgi toplumu oluşumunun desteklenmesi: Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde
bilgiye ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan iletişim altyapıları başta olmak üzere gerekli şebeke ve
yönetim merkezlerinin kurulmasını desteklemek, telif haklarına gereken hassasiyetin gösterilmesi
suretiyle, çeşitli uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve verimli kullanımını sağlamak.
v)

Kurumsal yapının geliştirilmesi: Elektronik haberleşme sektöründe uzmanlık kaynağı olarak
bilinen güvenilir, tarafsız, açık/ şeffaf, yenilikçi ve dinamik bir kurumsal yapı oluşturmak.

4.1. Tüketici Hak ve Menfaatlerinin Gözetilmesi
Amaç
Tüm tüketicilerin geniş bir yelpazede rekabetçi ve makul fiyatlarla sunulan kaliteli ürün
ve hizmetlere eşit koşullarda erişmelerini ve azami faydayı sağlamak üzere hizmet sunum
koşullarına ilişkin bilgilendirilmelerini temin etmek.
Hedefler
1) Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketicilere erişilebilir ve uygun bilgilerin
sunulması:
a) Aşağıdaki başlıklarda sıralanan hususlara ilişkin tüketicilerin ihtiyaç duyacağı bilgilerin
belirlenmesi:
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n

Engelliler de dahil olmak üzere tüketiciler için erişilebilir ürün ve hizmetler

n

Fiyatlar

n

İşletmeci veya adres değişiklikleri

ii) Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan bir tüketicinin aşağıdaki hususlara
ilişkin hakları ve yetkileri:
n

Evrensel hizmet

n

Hizmet kalitesi

n

Faturalama

n

Tarife şeffaflığı

n

Abonelik sözleşmeleri

n

Tüketici şikayetleri çözüm mekanizması

n

Rehberlik hizmetleri

n

Acil hizmetlere erişim

n

İstenmeyen çağrı ve mesajlara ilişkin önlemler

n

Numara taşınabilirliği
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i) Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan bir tüketicinin seçenekleri:

iii) Yeni teknolojiler
b) Tüketicinin bilinçlendirilmesi ve farkındalık seviyesinin yükseltilmesi kapsamındaki bilgilerin,
BTK internet sayfaları, çeşitli tüketici rehberleri, sosyal yardım kampanyaları, reklamlar ve
benzeri kanallar vasıtasıyla geniş kesimlere ulaşmasının sağlanması.
c) Bilgilerin işletmeciler tarafından kolay erişilebilir, ihtiyaca cevap veren nitelikte, doğru ve
zamanında veriliyor olmasının sağlanması.
2) Elektronik haberleşme sektöründeki toplam tüketici memnuniyetinde iyileştirmelerin
desteklenmesi ve özendirilmesi:
a) Tüketici memnuniyetinin izlenmesi ve tüketici menfaatine ilişkin önemli hususların abonelik
sözleşmelerinde yer almasının sağlanması.
b) İşletmeci yetkilendirmelerinde tüketicinin korunmasına yönelik asgari şartların yerine
getirilmesinin aranması ve işletmecinin piyasadan çekilmesi durumunda tüketicinin
mağduriyetini önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasının sağlanması.
c) Fatura göndermeye ilişkin standartların geliştirilmesinin özendirilmesi.
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d) Elektronik haberleşme hizmetlerinin engelliler tarafından diğer tüketiciler ile eşit koşullarda
erişilebilir olmasının sağlanması.
e) İşletmecilerin oluşturdukları tüketici şikayetleri çözüm mekanizmalarına ilişkin süreçlerinde
sürekli iyileştirme arayışı içinde olmaları ve raporlanan konuların ve eğilimlerin
yayımlanması.
f ) Kişisel bilgilerin kamuya açık rehberlerde yer alıp almayacağı hususunun tüketicilerin
tercihine bırakılması.
g) Piyasaya arz edilen cihazların teknik düzenlemeye uygunluğunun sağlanması, piyasa
gözetimi ve denetiminin yaygınlaştırılması.
3) İşletmecinin düzenlemelere aykırı davranışları ile etkin biçimde mücadele edilmesi:
a) Tüketici şikâyetlerinin cevaplanması ve tüketici şikayetlerinin çözümü konusunda işletmeciler
ile sağlıklı bir yapının kurulması yoluyla işletmeci ile tüketici arasında oluşabilecek sorunların
çözülmesi.
b) İşletmecilerin aşağıdaki konularda, tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi bağlamında,
gerekli şartları yerine getirdiklerinin izlenmesi:
n

Evrensel hizmet

n

Hizmet kalitesi

n

Faturalama

n

Tarife şeffaflığı

n

Abonelik sözleşmeleri

n

Tüketici şikayetleri çözüm mekanizması

n

Rehberlik hizmetleri

n

Acil hizmetlere erişim

n

İstenmeyen çağrı ve mesajlara ilişkin önlemler

n

Numara taşınabilirliği

c) Kurumun tüketiciye yönelik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde etkinliğin sağlanması
amacıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile tüketiciye ilişkin sivil toplum kuruluşları gibi diğer
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olunması.
Performans Kriterleri
n
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İşletmecilerin tüketici şikâyetlerini cevaplama/çözümleme sürelerinin izlenmesi ve kısaltılmasının
sağlanması.

n

n

Tüketiciye yönelik bilgilendirmelerin erişilebilirlik, içerik ve zamanlama açısından uygunluğunun
doğrulanması.
Elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili tarife duyuruları ve faturalarda standartların
geliştirilmesi.
Tüketici şikayetlerinin giderilmesine yönelik olarak uygulanan tedbir, çözüm ve yaptırımların
raporlanarak yayımlanması.
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n

4.2. Etkin Rekabet Ortamının Sağlanması Ve Geliştirilmesi
Amaç
Elektronik haberleşme piyasasında sürdürülebilir, dinamik ve yenilikçi rekabet için gerekli
koşulları sağlamak, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların önlenmesi
için gerekli tedbirleri almak.
Hedefler
1) Elektronik haberleşme sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabetin tesis edilmesi:
a) İlgili piyasa analizleri doğrultusunda etkin piyasa gücüne sahip işletmeciye gerekli
yükümlülüklerin uygulanması veya gerekli olmayan yükümlülüklerin kaldırılması.
b) AB ve ulusal mevzuat paralelinde ve ülke ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde etkin rekabeti
teşvik edecek düzenlemelerin uygulanması.
c) İlave spektrum tahsisi ve etkin yerel ağa ayrıştırılmış erişim düzenlemeleri de dahil olmak üzere
elektronik haberleşme hizmetlerinin sunumunda altyapıya dayalı rekabetin desteklenmesi.
d) Yükümlülüklere uyumun izlenmesi ve gerektiğinde yaptırımların uygulanması yoluyla
uyumluluğun sağlanması.
e) Rekabet karşıtı davranışların önlenmesi ve gerektiğinde cezalandırılması.
f ) Ulusal ve uluslararası anketler, evrensel hizmet sunucusunun sağladığı hizmet kalitesi,
ayrıştırılmış hat sayısı, kablo tv hat sayısı ve işletmeciler arasında yer değiştiren tüketici sayısı
ve benzeri uygunluk ve performans ölçütlerinin belirlenmesi ve bunların raporlanması.
g) Zorunlu Hizmet Seviyesi Taahhütlerinin geliştirilmesi ve uygulanması.
h) Özellikle yapısal / işlevsel ayrım ve Yeni Nesil Şebekeler (YNŞ) gibi dinamik alanlarda
rekabetin devamlı gelişmesini sağlayacak düzenleme yaklaşımlarının ve ilgili kılavuzların
temin edilmesi.
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2) Etkin piyasa gücü söz konusu olduğunda, amaca uygun toptan elektronik haberleşme ürün
ve hizmetlerin sunulmasının temin edilmesi ve gerektiğinde perakende sunum alternatiflerine
olanak tanıyan düzenlemelerin yapılması:
a) Elektronik haberleşme ürün ve hizmetlerinin dağıtımında tekrar edilmesi ekonomik olmayan
önemli darboğazların belirlenmesi.
b) Tekrar edilmesi ekonomik olmayan şebeke hizmetlerine makul şartlarda erişimin sağlanması
ve bunlara ayrım gözetmeyen biçimde erişilebilmesinin temin edilmesi.
c) Tüm şebekeler arasında arabağlantı hizmetinin sağlanması ve yoğun olan olmayan saat ve
kullanılan erişim noktası sayısı bazlı kademeli ücretlendirmeye geçilmesi.
d) Toptan Hat Kiralama hizmetinin sunulabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.
3) Tüketicilerin işletmecilerini sorunsuz değiştirebilmelerinin sağlanması:
a) Toptan hizmet sunumlarında hizmetin sunum süresinin kısaltılması ve sadeleştirilmesi.
b) Aboneliğin değiştirilmesinde gereksiz engellerin kaldırılması.
c) İşletmeciler arasında yer değiştirme ve taşınan numaralarla ilgili değişim sayılarına ilişkin
verilerin izlenmesi ve raporlanması.
4) Düzenleyici kontrol mekanizmaları ve ücretlendirme yapıları ile hem şebekelere yatırımın hem
de rekabetin desteklenmesi:
a) Etkin girişimcilerin makul bir kar oranı sağlamalarına izin verilmesi.
b) Toptan ve perakende ürünler arasında uygun fiyat farklarının bulunmasının sağlanması.
c) Toptan ürünlerin uygun fiyatlandırılmasıyla verimli altyapı yatırımlarının arttırılması.
d) Düzenleme faaliyetlerinde yatırım merdiveni yaklaşımı ile altyapıya dayalı rekabetin
gelişmesinin sağlanması.
e) İşletmeciler arasında tesis paylaşımının teşvik edilmesi suretiyle kaynakların verimli
kullanımının sağlanması ve ilgili düzenlemelerin etkinliğinin arttırılması.
f ) AB tek pazarına uyum, üyelik ve üyelik sonrasında pazarın rekabet baskısına dayanma
kapasitesine sahip, güçlü bir piyasanın oluşturulması.
g) Düzenlemelerin sektöre etkilerinin incelenmesi

40

n

İşletmeciler arasında imzalanan arabağlantı sözleşmeleri sayısının artması ve erişim fiyatlarının
azalması.

n

Piyasa analizlerinin belirlenen sürelerde yapılması.

n

Hizmet seviyesi taahhütlerinde olumlu gelişmelerin sağlanması.

n

Kurumun işlettiği uzlaştırma prosedürlerindeki sürelerin kısalması.

n

Tüketicilerin işletmeci değiştirmelerinde geçen sürelerin kısaltılması.

n

Altyapıya dayalı rekabetin sürekli büyümesinin sağlanması.

n

Yerel ağın ayrıştırılması uygulamalarının artması.
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Performans Kriterleri

4.3. Yenilikçilik ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Amaç
Girişimcilerin ileriye dönük yatırım, şebeke kurulumu ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması
kararlarını almalarını sağlayacak, öngörülebilir ve destekleyici bir düzenleme yapısı kurarak,
yakınsayan teknoloji ve platformlarda yenilikçiliği özendirmek.
Hedefler
1) Yenilikçi, yeni nesil, yakınsak hizmetlerin zamanında sunumuna yardımcı olacak düzenleyici
çerçevenin temin edilmesi:
a) Çok taraflı toplantılar aracılığıyla sektör ve diğer ilgili girişimciler ile çift yönlü iletişimin
sağlanması.
b) İlgili girişimciler ile birlikte çalışarak Türkiye’de yeni nesil omurga ve erişim şebekelerinin
kurulmasını sağlayacak düzenleyici yapının oluşturulması ve uygulanması.
c) İlgili tartışmaların çıktılarını dikkate alarak YNŞ’nin kurulmasının rekabet ve tüketici refahı
üzerine etkilerinin belirlenmesi ve uygun politika önerilerinin geliştirilmesi.
d) BTK internet sayfalarında düzenli olarak konuyla ilgili destekleyici unsurların yayımlanması.
e) Diğer ülke deneyimlerinden faydalanarak karar alma süreçlerinin kısaltılması.
f ) Mevcut düzenleme zorunluluklarının devamı ve gelecekteki YNŞ tabanlı yükümlülüklere
geçiş konusunda belirginliğin sağlanması.
g) YNŞ ile ilgili gelişmeler gibi piyasa değişikliklerinin piyasa gözden geçirme süreçlerinde
dikkate alınmasının temini.
h) Yeni oluşan piyasalarda düzenlemelerin asgari düzeyde tutulması.
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2) Piyasada ihtiyaç duyulan spektrumun endüstriyel yenilikçiliği kolaylaştıran ve cesaretlendiren
biçimde ve zamanında, planlanması ve tahsisi:
a) Spektrumun mevcut ve olası kullanıcıları ile tartışma ve değerlendirme yapılması.
b) Milli frekans planı tablolarının ve spektrum stratejisinin geliştirilmesi ve yayımlanması ile
belirlenen stratejinin uygulanması.
c) Destekleyici düzenlemelerin ve kılavuzların geliştirilmesi ve yayımlanması.
d) Sayısal yayıncılığın takvime uygun olarak başlamasının, ilgili taraflar ile işbirliği içinde
sağlanması.
e) Tüm kararlarda düzenleyici belirginliğinin ve ilgili girişimciler ile ilişkinin sağlanması.
3) Türkiye’nin elektronik haberleşme sektöründe bir araştırma ve geliştirme merkezi olması
yönünde ilerlemesine katkı sağlanması:
a) BTK’nın test ve deneme izni uygulamalarının yenilikçi spektrum kullanımını güvenli ve
teknoloji tarafsız bir ortamda geliştirmek üzere iyileştirilmesi ve teşvik edilmesi.
b) Uygulamalar hakkında ilgili kalkınma kuruluşlarında, yerli yatırımcılarda ve diğer girişimcilerde
farkındalığın arttırılması.
c) Uluslararası düzenleyici kurum ve kuruluşlar nezdinde uluslararası itibarımızın geliştirilmesi.
d) Ulusal ve uluslararası düzeyde standardizasyon çalışmaları ile standart geliştirme süreçlerine
katkının arttırılması.
4) Elektronik haberleşme sektörünün gelişimi sağlamak üzere düzenleyici önderliğinin ve
düzenleme belirginliğinin geliştirilmesi:
a) Yeni teknolojilerin, engellilerin elektronik haberleşme hizmetlerine erişimini nasıl
kolaylaştıracağı da dahil olmak üzere ilgili alanlarda girişimciler arasında farkındalığın
arttırılması.
b) Bilimsel toplantılar, sanayi forumları, sivil toplum kuruluşları, araştırma kurumları ve
üniversiteleri de içerecek biçimde geniş kesimler ile etkileşimin sağlanması.
c) Elektronik haberleşme alanındaki gelişmelerin olası etkilerini araştırmak üzere senaryo
analizlerinin kullanılması.
d) Yeni teknolojilerin geliştirilmesi için yol haritalarının belirlenmesi.
5) Elektronik haberleşme sektöründe Ar-Ge’ye dayanan özgün ürünlerle uluslararası pazarlarda
rekabet hedefleyen firmaların doğmasının ve güçlenmesinin sağlanması:
a) Mevcut Ar-Ge destek süreçlerinin elektronik haberleşme sektöründe etkin ve verimli hale
gelmesi için mali kaynaklarının desteklenmesi, destek süreçlerinde uluslararası endüstriyel
rekabetçilik bakışına öncelik verilmesi.
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c) Gelecek nesil teknolojiler ile ilgili olarak yurtiçinde yapılan buluşların ve Ar-Ge kaynaklı
ürünlerin Türkiye’de kullanılabilmesi için onay ve belgeleme süreçlerinin etkinleştirilmesi.
Performans Kriterleri
n

n

n

n
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b) Türkiye’de yapılan buluşların uluslararası standartlarda yer alması için sektörel bilincin
arttırılması ve ilgili kurumlar tarafından uluslararası alanda destek sağlanması.

Türkiye’nin, yeni haberleşme teknolojileri, uygulamaları ve hizmetleri için inisiyatif alan
destekleyici bir düzenleyici yapıya sahip olarak tanınması.
Türkiye’nin, yeni ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin kaynak noktası olması, Ar-Ge ve tasarıma dayalı
ürün ve hizmetlerin artması.
Yenilikçilik ve etkin rekabeti sağlama amacı doğrultusunda gerekli spektrum tahsislerinin
yapılması.
Sürdürülebilir rekabeti destekleyen, tüketiciye yarar sağlayan ve yenilikçiliği tetikleyen YNE
şebekelerine zamanında geçişi sağlayacak plan ve süreçlerin uygulanması.

4.4. Bilgi Toplumu Oluşumunun Desteklenmesi
Amaç
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde bilgiye ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan
iletişim altyapıları başta olmak üzere gerekli şebeke ve yönetim merkezlerinin kurulmasını
desteklemek, telif haklarına gereken hassasiyetin gösterilmesi suretiyle, çeşitli uygulamaların
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve verimli kullanımını sağlamak.
Hedefler
1) Kamu kurumlarında yaşanan e-dönüşüm sürecinin desteklenmesi:
a) E-imza uygulamalarının yaygınlaştırılması.
b) Kurumlar arasında evrak alışverişinde e-imza kullanımının arttırılması.
c) Mobil imza uygulamalarının geliştirilmesi.
d) Ortak platform uygulamalarının teşvik edilmesi, bu tür ortak platformlar üzerinden e-devlet
projesine entegrasyonun sağlanması.
e) E-devlet uygulaması ile sunulacak hizmetlere tüm Türkiye’den ulaşılabilmesi için erişim
noktalarının oluşturulmasına destek olunması.
2) Genişbant şebekeler
yaygınlaştırılması:

üzerinden

elektronik

haberleşme

hizmetlerinin

kullanımının

a) Genişbant abone sayısının arttırılması.
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b) Mobil genişbant abone sayısının arttırılması.
c) Herhangi bir elektronik haberleşme hizmetine erişen kullanıcı sayısının artırılması.
d) Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanmada bölgesel farklılıkların giderilmesi
3) Bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalara katkı sağlanması:
a) Milli algoritmaların hazırlanmasına başlanması.
b) Bilgi güvenliği konusunda ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması.
c) Bilgi güvenliği konusunda uluslararası kuruluşlar ile işbirliği olanaklarının kullanılması.
d) Tüketiciler arasında bilgi güvenliği farkındalığının arttırılması.
Performans Kriterleri
n

E-imza, mobil imza ve e-devlet platformu kullanıcı sayılarının artması.

n

Genişbant abone sayılarının artması ve kullanıcıların bölgesel dağılımının izlenmesi.

n

Bilgi güvenliği açıklarının ve alınması gereken önlemlerin yayımlanması, bu konuda bilinç
düzeyinin yükseltilmesi.

4.5. Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
Amaç
Elektronik haberleşme sektöründe uzmanlık kaynağı olarak bilinen güvenilir, tarafsız, açık/
şeffaf, yenilikçi ve dinamik bir kurumsal yapı oluşturmak.
Hedefler
1) BTK’nın, dinamik bir sektörde düzenleme yapmak üzere gerekli yeteneğe sahip olmasının
sağlanması:
a) BTK’nın çalışma ortamında düzenlemeleri etkin biçimde yapabilmesi için ihtiyaç duyacağı
yasal zeminin temini.
b) Devamlı yüksek performans ve düşük maliyet prensibini sağlayacak biçimde kaynakların en
uygun biçimde kullanılması.
c) Kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi.
d) Kurum iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi.
2) Ulusal ve uluslararası standartlara uygun düzenleme yaklaşımlarının geliştirilmesi ve
uygulanması:
a) Uluslararası düzenleme yaklaşımlarının tamamının (ITU, CEPT, AB, vb.) geliştirilmesi ve
uygulanmasında etkili olunması.
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c) Elektronik haberleşme sektörünün ihtiyaç duyduğu ikincil düzenlemelerin zamanında
uygulamaya geçirilmesi ve mevzuattaki değişiklikler ile ekonomik ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda güncelliğinin korunması.
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b) En iyi düzenleme kılavuzlarının geliştirilmesi ve uygulamalarında etkili olmak için uluslararası
toplantılara (OECD, ERG, ITU, CEPT, ETSI vb.) katılınması ve sektör üyelerinin katılımının
sağlanması.

d) Ulusal düzenleme yaklaşımlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında etkili olunması (Ulaştırma
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, vb. Kamu
Kurumlarının sektörü ilgilendiren düzenlemeler ile ilgili koordinasyonunun sağlanması).
e) Türkiye’nin kalkınmasına yönelik girişimlere ve toplantılara katılınması.
f ) İlgili düzenleyici otoriteler ile işbirliği olanaklarının oluşturulması ve geliştirilmesi (RTÜK, RK,
vb.).
3) BTK’nın elektronik haberleşme sektörüne etkisinin ve etkinliğinin arttırılması:
a) İş planının ve faaliyet raporunun yayımlanmasına devam edilmesi.
b) İlgili taraflarla sürekli bir yüksek kalite etkileşimin sağlanması.
c) Toplumsal faaliyetlere katılıma devam edilmesi (toplantı, konferans, bilgilendirme, vb.).
d) Elektronik haberleşme sektöründeki düzenleme konularının dengeli biçimde medyada yer
almasının temin edilmesi.
e) Kurum faaliyetlerinde şeffaflığın arttırılması, düzenleme taslakları hakkında ilgili tarafların
görüşlerinin alınması ve alınan kararların ilgili taraflar ile paylaşılması.
4) Amacına uygun bir personel geliştirme programının oluşturulması ve uygulanması:
a) Nitelikli personelin cezbedilmesi ve işe alınmasına yönelik insan kaynakları politikalarının
oluşturulması; yüksek performans kültürünün sürdürülmesi ve bilinen bir mükemmeliyet
merkezi olma pozisyonunun geliştirilmesi.
b) Çalışanların tatmini ve motivasyonunun geliştirilmesi.
c) Etkin bir hizmet içi eğitim ve gelişim programının oluşturulması ve uygulanması.
d) Sosyal sorumlulukların gereğini yerine getirmede inisiyatif kullanılmasına devam edilmesi.
Performans Kriterleri
n

BTK’nın performansının belirli ölçütler kullanılarak en iyi uluslararası örnekler ile kıyaslanması.

n

İlgili taraflara yönelik anket düzenlenmesi (güven seviyesinin ve BTK’nın etkinliğinin izlenmesi).

n

Kalite yönetimi hedeflerinin gerçekleştirilmesi.

n

Çalışan memnuniyeti sonuçlarının iyileşmesi.
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5. Sonuç
Bütün bu açıklamalar çerçevesinde 2010-2012 yılları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun
Stratejik Planı aşağıdaki şemada özetlendiği gibi belirlenmiş bulunmaktadır:
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
2010-2012 Dönemi Stratejik Plan Özet Tablosu
Amaçlar

Tüketiciler
Bilgilendirme
n  Tüketici
memnuniyeti
n  Düzenlemelere
aykırı davranışlar
ile mücadele
n  

Hedefler

Rekabetçi Pazar
Etkin ve
sürdürülebilir
rekabet
n  Etkin piyasa
gücü
n  İşletmeci
değiştirme
n  Yatırım
n  

Yenilikçilik ve
Ar-Ge
Yeni Nesil
Şebekeler
n  Spektrum
planlama
n  Ar-Ge
n  Sektör gelişimi
n  Uluslararası
rekabet

Bilgi Toplumu

n  

Kurumsal Yapı
Güçlü yapı
Düzenleme
yaklaşımları
n  BTK’nın
etkinliği
n  İnsan
kaynakları
n  

E-dönüşüm
Genişbant
yaygınlığı
n  Bilgi güvenliği
n  
n  

n  

Faaliyet ayrıntıları ve faaliyetlerin Stratejik Plan ile ilişkileri yıllık iş planlarında
belirlenmektedir.

Faaliyetler

Erişim fiyatları
Piyasa analizleri
n  Hizmet seviyesi
n  Uzlaştırma
prosedürleri
n  İşletmeci
değiştirme
süreçleri
n  Altyapıya dayalı
rekabet
n  Yerel ağın
ayrıştırılması
n  
n  

Tüketici
şikayetleri
çözüm süreleri
n  Tüketicinin
bilgilendirilmesi
n  Faturalandırma
n  Yayımlanan
yaptırımlar
n  

Pe r f o r m a n s
Kriterleri

Destekleyici
düzenleyici
yapı
n  Yeni ürün ve
hizmetler
n  Spektrum
önlemleri
n  YNE
şebekelerine
geçiş süreci
n  

E-imza,
m-imza
kullanımı
n  Genişbant
abone
sayılarının
artması
n  Bilgi güvenliği
açıkları
n  

Uluslararası
kıyaslama
n  Düzenlenen
anketler
n  Kalite
yönetimi
hedefleri
n  Çalışan
memnuniyeti
n  

Stratejik Planın uygulamaya geçilmesi ile aşağıdaki hususların gözden geçirilmesi gerekmektedir:
i) Kurum İş Planlarının stratejik plan ile paralelliğinin sağlanması gerekmektedir. İlk yıl için
uygunsuzlukların belirlenmesi yeterli olabilir ancak daha sonraki yıllarda iş planı hazırlıkları
esnasında iş planı ile stratejik plan arasındaki bağlantıların vurgulanması sağlanmalıdır. Stratejik
plan çerçevesinde oluşturulması muhtemel iş planlarının bazı faaliyet kalemleri Ek’te sunulan
tabloda gösterilmektedir.
ii) Performans kriterleri çerçevesinde takip edilecek ölçütlerin belirlenmesi gerekmektedir.
Ölçütlerin ilk değerlerin kaydedilmesinin ardından, yıl sonlarında ve stratejik plan döneminin
sonunda ulaşılan seviyeler ile karşılaştırılması planın başarısını ortaya çıkaracaktır.
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¶

¶

¶

¶

Eğitim müfredatının gözden geçirilmesi
¶

Şebeke ve hizmet tarafsız düzenlemelere geçiş
Altyapıya dayalı rekabetin desteklenme mekanizmalarının
oluşturulması
Saniye bazlı ücretlendirme ve tek fiyat (götürü, sabit
fiyatlandırma) gibi yeni tarife uygulamalarına geçiş
Tüketici şikayetlerinin cevaplanması ve şikayetlerin analizi
süreçlerinin geliştirilmesi
Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve Kurum ile iletişimlerinin
geliştirilmesi amacıyla Kurum internet sayfalarının
zenginleştirilmesi

¶

¶
¶

¶
¶

¶

¶
¶
¶

¶

¶
¶
¶

Yılda en az bir kez GSM ses kalitesi denetimlerinin yapılması
Denetim planlarının hazırlanması, yayımlanması, uygulanması ve
sonuçlarının açıklanması
Denetçi grubundaki personelin gerekli eğitim ve teçhizat ile
donatılması
Sabit telefon hizmeti yetkilendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve
hizmetin sunulması
Sanal mobil şebeke hizmetinin yetkilendirilmesi

¶

¶

¶

¶

Genişbant telsiz erişim hizmetinin yetkilendirilmesi
Piyasaya giriş rejiminin gözden geçirilerek, sadeleştirilmesi
Karasal sayısal yayıncılığa zamanında geçiş için gerekli önlemlerin
alınması
Spektrumun yeni sayısal teknolojiler için kullanımının
desteklenmesi

¶

¶

Elektronik ve mobil imza kullanım alanlarının yaygınlaştırılması
Spektrum ticareti düzenlemelerinin tamamlanması ve
uygulanması
IPv6’ya geçiş süreci
Maliyet esaslı tarifelerin uygulama alanlarının geliştirilmesi
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¶

Kurumsal
Yapı

Yenilikçilik ve
Ar-Ge

¶

YNŞ’ye geçiş sürecinin tanımlanması ve uygulanması
BTİ tabanlı teknoparkların kurulması
Düzenlemelerde (tarife, evrensel hizmet vb.) bölgesel farklılaşma
olanaklarının incelenmesi
E-Devlet uygulamalarının arttırılması

Bilgi Toplumu

Rekabetçi
Pazar

Faaliyetler
(İş Planı)

Tüketiciler

EK: Stratejik Plan Döneminde Uygulanacak İş Planlarının Olası İçerikleri

¶
¶

¶

¶

¶

¶

¶
¶

¶
¶

¶
¶

¶

¶

Kullanılmayan GSM frekanslarının değerlendirilmesi ve 900 /
1800 MHz bandında ilave GSM ve/veya 3G spektrumlarının
sağlanması

¶

¶

450 – 470 MHz frekans bandının etkin ve verimli kullanılmasının
sağlanması

¶

¶

¶

47

Kamu güvenliği ve acil durum haberleşme sisteminin kurulması
Sektörde yerli katma değerin arttırılması için yapılması
gerekenlerin araştırılması
Sektörün geleceğine yönelik öngörü raporlarının hazırlanması

¶
¶

Genişbant erişim pazarında rekabetin arttırılması için veri akış
erişimi ve yerel ağın ayrıştırılması düzenlemelerinin etkinliklerinin
arttırılması

¶

¶

¶

¶

Piyasa gözetim laboratuvarında yürütülen deney çeşitliliğinin ve
sayısının arttırılması
Her türlü faaliyete sektör katılımının sağlanması

¶

¶
¶

Üniversiteler ile işbirliğinin geliştirilmesi
E-kurum uygulamalarında e-imza ve mobil imza kullanımının
yaygınlaştırılması
Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması
İşletmecilerin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına
uygun hizmet vermelerinin sağlanması
İnternet alan adları yönetiminin yeniden yapılandırılması

¶

¶

¶
¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi için, toplantı, çalışma
grupları, ikili işbirliği, bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere her
türlü olanağın kullanılması
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¶

¶

Yurt içinde ve uluslararası düzeyde sayısal uçurumun daraltılması
Çalışanların beklenti, öneri ve görüşlerinin alınması suretiyle
yönetim sürecine dahil edilecekleri mekanizmanın kurulması
Norm kadro çalışmasının tamamlanması
Kurum çalışanlarına yönelik performans ölçme ve değerlendirme
sisteminin yenilenmesi ve iyileştirilmesi
Kurum çalışanları için kariyer gelişim planının uygulamaya
geçirilmesi
Kurum personelinin tamamının kişisel ve mesleki eğitim
süreçlerinde yararlanmalarında sürekliliğin sağlanması
İkili ve bölgesel işbirliği yoluyla Kurumun uluslararası düzeyde
etkinliğinin arttırılması
Bölgesel eğitim merkezinin kurulmasında öncülük edilmesi

İlgili mevzuatın uluslararası kurallara ve AB mevzuatına
uyumunun sağlanması ve AB ülkelerinde kabul görmüş
uygulamalara paralelliğin arttırılması
İkincil mevzuatın Elektronik Haberleşme Kanunu hükümlerine
göre güncellenmesi
İşletmeci değiştirme süreçlerinin hızlandırılması ve
uygulamalarda etkinliğin arttırılması
Yalın ADSL hizmetinin sunumu için gerekli düzenlemelerin
yapılması

Kurumsal
Yapı

Bilgi Toplumu

Yenilikçilik ve
Ar-Ge

Rekabetçi
Pazar

Tüketiciler
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Faaliyetler
(İş Planı)

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

