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TELKODER, 

yeni yönetimini seçti

10. kuruluş yıldönümünde 
7. Genel Kurulu’nu 
yapan TELKODER’in yeni 
Yönetim Kurulu Başkanı 
yine Yusuf Ata Arıak oldu.

Telekomünikasyon alanının 
serbestleştirilmesi ve gerçek rekabet 
ortamının sağlanmasını hedefleyen 

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri 
Derneği (TELKODER), 10. kuruluş 
yıldönümünde 7. Genel Kurul toplantısını 
gerçekleştirdi. Genel Kurula, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, CHP bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emrehan 
Halıcı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Tayfun Acarer, dernek üyeleri 
ile birlikte sektöre emek vermiş, sektörden 
üst düzey yöneticiler ve yaşanan gelişmelerde 
katkıları bulunan önemli isimler katıldı.
21 Kasım 2012’de Ankara’daki Congresium 
Kongre Merkezi’nde yapılan TELKODER’in 

7. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim ve 
denetleme kurulları seçildi. Genel kurulda 
derneğin faaliyetleri, telekomünikasyon 
sektöründe dünden bugüne neler başarıldığı 
ve gelecekten beklentiler değerlendirildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Yıldırım başta olmak üzere tüm 
konuşmacılar hızla artan veri trafiği nedeniyle 
telekomünikasyon altyapısının hızla fiberle 
güçlendirilmesi ve her yere en hızlı şebekenin 
en yüksek hızla ulaşmasının önemi üzerinde 
durdular.
TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Ata Arıak açılış konuşmasında 10 yıl boyunca 
TELKODER’in yaptıkları ve TELKODER’in 
sektöre sağladığı katkıları özetledi. Altyapının 
fiberle güçlenmesi ve her yere en hızlı 
şebekenin en yüksek hızla ulaşmasını 

önemsediklerini belirten Arıak, “Bu amacın 
gerçekleşmesi için ‘Geçiş Hakkı’ ve ‘Tesis 
Paylaşımı’ çok önem taşıyor” dedi.
Geçiş Hakkı Yönetmeliği’nin Bakanlıkça 
yayınlanmasını beklediklerini bildiren 
Arıak, “Bu yönetmeliğin kısa zamanda 
yayınlanmasını ve yaşanan sorunları kısa 
zamanda çözebilecek nitelikte olacağını 
umuyoruz. Geçiş Hakkı Yönetmeliği tek başına 
tüm sorunları çözmeyecektir. Kurum’un da 
Tesis Paylaşımı Yönetmeliğini yayınlaması 
gerekiyor. Türk Telekom’un ve diğer tüm 
işletmecilerin kanal ve gözleri ancak bu 
Yönetmelik yayınlanırsa ortak kullanılabilir. 
Ve Türkiye verimsiz altyapısını verimli 
kullanabilir” diyerek konunun önemi ve çözüm 
yollarına değindi.

Düzenlemeden çok 
uygulama önemli
Diğer bir önemli konunun ise düzenlemeden 
çok uygulama olduğunu işaret eden Arıak 
“Uygulamadan esas kastımız, rekabet 
içinde büyümeyi sağlayacak işlemlerdir” 
vurgusu yaptı. Son bir kaç yılda sektör 
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denetlemelerinin çok arttığını ifade eden 
Arıak, “Sektör elbette denetlenmelidir ama 
bu denetlemeler makul sınırlar içerisinde 
ve makul sıklıkta yapılmalıdır. Sınırlı insan 
kaynağıyla faaliyet gösteren yeni işletmeciler 
iş yapamaz hale getirilmemelidir. Vergi 
vermeyen, düzenlemelerin dışında kalan, 
yatırım yapmayan, Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’na (TİB) yükümlülüğü bulunmayan 
Google, Facebook, Skype gibi uluslararası 
şirketler görüntülü konuşma bile yaptırıyorlar. 
Bu uluslararası şirketler karşısında, bütün bu 
yükümlülükleri yerine getiren ve yatırım yapan 
firmalar aşırı vergi ve aşırı denetim altında 
kalmamalıdır. Bu konudaki haksız rekabeti de 
dikkatlerinize sunuyorum” diye konuştu.
TELKODER Başkanı Arıak önümüzdeki 
dönemde TELKODER’in sektörü büyütmeye, 
ses ve genişbant ile bağlantılı yayıncılık 
alanlarıyla da ilgilenmeye ve sektör içi 
işbirliklerini geliştirmeye odaklanacağını 
söyledi.
TELKODER 7. Genel Kurul toplantısında yapılan 
seçimde Derneğin Yönetim ve Denetleme 
kurullarına seçilen yeni üyeler şunlar:  

http://www.bilisimdergisi.org/s149


