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Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak:

Rekabette daha gidecek çok yolumuz olduğu net 

Sektörün hedeflenen 
büyümeye ulaşması için 
tam serbestleşme ve fiili 
tekele son verilip rekabetin 
tesis edilmesi gerektiğini 
belirten Arıak, kablo TV 
şebekesinin özelleştirilmesi, 
sabit telefon ve İnternet’te 
rekabetin yolunun açmasını 
beklediklerini bildirdi.

 2011 yılında da telekomünikasyon sektörün yeteri kadar büyümediği ve yapısının da 
değişmediği sonucuna kolaylıkla varabiliriz. Bundan on yıl kadar önce Türk Telekom ve üç 
GSM işletmecisi vardı. Bu durum bugün de aynen devam etmekte. Yeni firmalar çıkamıyor 
ve çıksalar dahi büyüyemiyor. Türk Telekom ve Turkcell grupları etrafında olmak üzere, 
sektördeki iki kutuplu yapı yıllardır aynı şekilde devam ediyor. Diğer yandan, Türkiye’de 
yerli ağırlıklı olmak üzere çok sayıda firma, yeni nesil işletmeciliğin önünün açılacağı 
ümidiyle telekomünikasyon alanına girdi. Yıllar sonra bugün duruma bakınca yabancılardan 
kimse olmadığı gibi büyük yerli kuruluşların da önemli paralar kaybettikten sonra 
sektörden çekilme kararı aldıklarını görüyoruz. Şu anda kalan firmalar, arkalarında grup 
desteği de olmayan ve var olmak için olağanüstü çaba harcayan firmalardır. 
2000’li yıllarda var olan büyük boyutlu telekom şirketleri mevcudiyetlerini 
aynen sürdürüyor. Yeniler ise fazla büyüyemedi. Diğer ülkelerde rekabette 
amaçlanan gelişme sağlandı, şirketler büyüdü ve piyasada yaşanan şirket 
birleşmeleri/satılmaları “pozitif konsolidasyon” şeklinde gerçekleşti. Bizde 
ise serbest rekabet ortamı sağlanmadığından, şirketler iş yapamamaları 
nedeniyle değerlerinin çok altına satılıyor, bu durum ise “negatif 
konsolidasyon”dur.

 Telekomünikasyon sektöründe serbestleşme ve rekabetin sağlanmış 
olmasının en önemli göstergesi serbest işletmecilerin sektör içerisindeki 
pazar paylarıdır. Telekomünikasyon sektöründe Türkiye’deki ve AB’deki 
pazar payları karşılaştırıldığında rekabette daha gidecek çok yolumuz 
olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Mobil platformda belli oranda bir 
rekabetin varlığından söz edebiliyoruz. Bu kısmi rekabet bile vatandaşın 
daha ucuza ve daha kaliteli hizmet almasını sağlıyor. Ancak sabit telefon 
ve İnternet hizmetlerinde Türk Telekom’un payının hâlâ yüzde90’lar 
seviyesinde olduğunu görüyoruz. Rekabeti sağlayıcı yasal düzenlemelerin 
çoğu yapıldı ancak uygulamadaki sorunlar rekabetin gelişmesi önünde sorun 
oluşturmaya devam ediyor. Türkiye telekomünikasyon sektörünün dünya 
ile rekabet gücünün arttırılmasının birinci yolu Türkiye’de etkin rekabetin 
tesis edilmesi olarak kabul edilebilir. Artan rekabet şartları öncelikli 
olarak tüketicinin daha kaliteli hizmetleri daha uygun fiyatlarla almasını 
sağlayacak, bu da telekom hizmetlerinin yaygınlık oranlarını, kullanım 
miktarını arttıracaktır. Böylelikle Türkiye’nin dünya ile rekabeti daha 
kuvvetlenecektir.

 Hükümetimiz Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 
2023 yılı için telekomünikasyon ve bilişim alanından 160 milyar 
dolarlık bir gelir elde edilmesi hedefi belirledi. Kalan 12 yıllık 
sürede söz konusu 160 milyar dolarlık hedefe ulaşılabilmesi 
için sektörün 7-8 kat daha büyümesi gerekiyor. Beklenen 
rakamlara ulaşmanın tek yolu telekomünikasyon 
sektöründe tam bir serbestleşmenin sağlanması, fiili 
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tekel durumuna son verilerek rekabetin tesis edilmesidir. TELKODER olarak sektörün 
paydaşları ve diğer STK’larla bu konuların ivedilikle çözüme kavuşturulması için gayret 
gösteriyoruz.

2012 yılı içerisinde telekomünikasyon sektöründe gerçek rekabet tesis edilirse 
tüketiciler, İnternet ve sabit telefon erişiminin kolaylıklarından daha uygun maliyetlerle 
yararlanabilecek. Özellikle sabit internet hizmetleri gelişecek ve sunulacak medya ve 
eğlence servisleri çeşitlenecek. Bu da ADSL abone sayısının artmasını sağlayacak. Diğer 
önemli konuları da gözden kaçırmamak gerekiyor. Bunların en önemlilerini Kablo TV 
şebekesinin özelleştirilmesi, sabit telefon ve İnternet alanlarında rekabetin geliştirilmesi 
olarak sayabiliriz. Bu alanlarda devletin destek vermesi değil, sadece yolu açmasını 
bekliyoruz.

Telekomünikasyon alanında son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler sonucunda, 
ses, veri ve görüntü hizmetlerine olan talepte büyük artışlar ortaya çıktı. Günlük 
hayatımız giderek daha fazla bilgiye ulaşmayı gerektiriyor. Bu da herkesin yüksek hızlı 
hatlardan haberleşebilmesi için gereken ‘’evlere kadar hızlı haberleşme altyapısı’’nın 
kurulmasını şart hale getiriyor.

Bütün dünyada da son zamanların en önde gelen konularından birisi, 
evlere kadar hızlı haberleşme hatlarının, yani fiber optik hatların çekilmesi 
konusudur. Bu yeni hatların hızla ve ülke sathına yaygın şekilde tesis 
edilmesi, ülkelerarası yarışın en önemli ön şartı sayılıyor. Mesela Avrupa 
Birliği’nde bu amacı destekleyecek hedefler, teşvikler ve rekabet destekleri 
uygulamaya çoktan girmiş durumdadır. Birçok AB ülkesi önümüzdeki 3-5 yıl 
içinde evlerin yarısına 100 MB hızındaki fiber hatlarla ulaşmayı, kalan evlere 
de 20-30 MB hızın sağlanmasını planlamış durumda. 

Her Eve Fiber Kablo tesisi ile genişbant İnternet pazarına ve 
telekomünikasyon alanına ivme kazandırılması, Türkiye’nin uluslararası 
düzeyde rekabet gücünün arttırılması ve Türkiye ekonomisinin sayılı 
ekonomiler arasına girebilmesi için sanılandan çok daha büyük önem 
sahip. Bu nedenle siyasetin, devletin yetkili tüm kurumlarının fiber şebeke 
yatırımlarının rekabetçi bir ortamda teşvik edilmesi konularında gereken 
ilgiyi göstermesi gerekiyor. Bu alandaki gecikme veya hatalı bir politika, 
telafisi çok zor bir geri kalışa yol açabilir.
Böylesine önemli olan bu konuda adımlar atılmaya başladı, BTK tarafından 
27.09.2011’de çok önemli bir karar alınarak fiber yatırımcılarına 5 yıl 
süreyle düzenleme muafiyeti getirildi. Diğer yandan 1 Kasım 2011’de 
yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Geçiş Hakkı konusunda 
Bakanlık yetkili kılındı. Olağanüstü önem taşıyan bu iki konuda, sektör 
içinde ve kamuoyu önünde yeterli tartışma ne yazık ki yapılmadı.
Bu bilgiler ve gelişmeler ışığında 2012 yılının en önemli konusunun 
“Her Eve Fiber, Herkese Çok Hızlı İnternet” olacağını söyleyebiliriz.

 2012 Hükümet programında 2012 yılında telekomünikasyon 
alanından elde edilecek toplam gelir 16,6 Milyar Dolar olarak 
tahmin edilmiştir.
Önümüzdeki yıl global krizin etkilerinin daha fazla 
hissedeceğimiz bir yıl olacağı ve ülke olarak büyümemizin 
yüzde 2 olacağı tahmin edilmektedir. Telekomünikasyon 
sektörünün de bu krizden etkileneceğini ve bu alanda 
fazla büyüme olmayacağı söylenebilir. 
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