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TELKODER, Arıak’ı yeniden başkan seçti

8. Olağan Genel 
Kurul’da oy 
birliğiyle tekrar 
başkanlığa 
seçilen Yusuf Ata 
Arıak, elektronik 
haberleşme 
sektörünün son 5 
yıldır büyümediği, 
sektör cirosunun 
bu yıl 16 Milyar 
Dolar’ın altına 
düşeceğini 
belirtti.

Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü’nde 
tam rekabetin gelişmesi ve sektördeki 
şirketlerin verimliliklerini artırması için 12 

yıldır özveriyle çalışan Serbest Telekomünikasyon 
İşletmecileri Derneği (TELKODER), 8. Olağan Genel 
Kurulu’nu 4 Aralık 2014’te Ankara’da Congresium 
Ankara (ATO) Ankyra Salonu’nda gerçekleştirdi. 
TELKODER’in 8. Olağan Genel Kurulu’na Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun 
Acarer, Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Murat 
Çetinkaya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali 
Yıldırım, CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger 
ve MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy katıldı.
Genel Kurulda TELKODER Başkanlığı’na Yusuf Ata 
Arıak yeniden seçilirken, 2014-2016 döneminde 
görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme 
Kurulu da oy birliğiyle belirlendi.
Genel kurulun açılışında konuşan TELKODER 
Başkanı Arıak, Türk Telekom Grubu’nda yapılan 
yönetim değişiklikleri, fiber altyapı, OTT ve 
elektronik haberleşme sektörünün beklendiği gibi 

gelişmemesi konularında görüşlerini aktardı. Türk 
Telekom Grubu’ndaki yeni yapılanmanın rekabet 
ihlallerine yol açacağı yönünde ciddi endişeleri 
bulunduğunu belirten Arıak, Rekabet Kurumu ve 
BTK’nın bu konuyu ciddi olarak ele almasını istedi. 

Fiber altyapının güçlenmesi için ise ’Geçiş Hakkı’’ 
ve ‘’Tesis Paylaşımı’’nın çok büyük önem taşıdığını 
vurgulayan Arıak, “Geçiş Hakkı Yönetmeliği 
Bakanlık tarafından yayınlandı ama burada 
tarif edilen uygulama maalesef çalışmıyor. Bu 
Yönetmeliğin kısa zamanda değiştirilmesini ve 
yaşanan sorunların kısa zamanda çözülmesini 
bekliyoruz” dedi. OTT konusuna da değinen Arıak, 
yükümlülüklerini yerine getiren firmaların, vergi 
vermeyen ve TİB’e sorumluluğu bulunmayan 
Google, Facebook, Skype gibi uluslararası firmalar 
karşısında aşırı vergi, aşırı denetim altında 
kalmaması gerektiğini belirtti.
Elektronik haberleşme sektörünün son 5 yıldır 
dolar bazında büyümediğine dikkat çeken Arıak, 
sektörde 16-17 milyar dolar civarında bir cironun 

kendini tekrarladığını 
ve bu yılki cironun ise 
16 milyar doların altına 
düşeceğini kaydeden Arıak, 
TELKODER olarak sektörün 
büyütülmesi için siyaset, 
kamu, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla (STK) 
birlikte üstlerine düşeni 
yapmaya hazır olduklarını 
söyledi.
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme eski Bakanı 
Yıldırım, “Elektronik 
haberleşme sektörü tek 
bir işletmeciye mahkum 
olmamalı ve vatandaş farklı 
yerlerden hizmet alabilmeli. 
Vatandaşımız daha kaliteli 
hizmet alsın, dünyada başka insanların aldığı 
güzel hizmetlerden faydalansın. 11 yıllık görev 
süremiz boyunca sektördeki tüm paydaşlarla 

birlikte çalıştık. Rekabette ayarı tutturmak 
lazım. Büyükler ellerindeki gücü kötüye 
kullanmasın, küçükler yok olmasın. Sektör 
uzlaşma içinde olmalı ki çözüm sağlansın” 
diye konuştu.

BTK Başkanı Acarer de genişbant 
hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 
çalışmaların yürütüldüğü ve Ulusal bir 
Genişbant Stratejisi hazırlanması yönünde 
çalışmalara da başladıklarını kaydedip “Bilgi 
teknolojileri (information technologies-
IT) sektörü genel olarak düzenlemelere 
tabi tutulmamakta. Bu durumun, sektörün 
gelişiminin ve büyüklüğünün takibinde 
belirsizlikler meydana getirdiğini ve rekabeti 
olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Özellikle 
sayısal arşiv, sayısal oyun, bilgisayar 
malzemeleri ve yazılım ürünleri gibi bilgi 
teknolojileri pazarlarının gelişimi ve adil 
bir rekabet ortamında sorunlarının çözümü 
için; IT sektöründe düzenlemeye tabi 
tutulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum” 
değerlendirmesinde bulundu.

Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Çetinkaya ise 

BTK’nın sabit ses iletişimi konusundaki Türk 
Telekom’un yükümlülüklerini kaldırmasını doğru 
bulmadıklarını bildirdi. Sabit haberleşmede 
alternatif işletmecilerin pazar payları hâlâ 
düşük olduğuna değinen Çetinkaya, önümüzdeki 
dönemde Kurumun özellikle sabit pazara 
ilişkin iş yükünün artacağını öngördüklerini, 
yeni yatırımların önünü açacak düzenlemelerin 
yapılması ve özellikle fiberde alternatif 
operatörlerin önünün açılması gerektiğine vurgu 
yaptı.  

CHP İzmir Milletvekili Aksünger, Bakanlıkla 
diyalogun tamamen koptuğuna dikkat çekti. 25 
yıldır rekabetin içinde bir insan olduğunu anlatan 
Aksünger, sektörün en büyük sıkıntılarından 
birinin sermaye birikimi yaratamaması, teşviklerin 
sektörü ileriye taşıyacak şekilde kullanılmaması 
olduğunu aktardı. MHP Bursa Milletvekili 
Necati Özensoy, yapabilecekleri, kendilerine 
düşenleri doğru bir şekilde yapmaları için ısrarcı 
bilgilendirmelere devam edilmesini doğru 
bulduğunu söyledi.

İki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen 
TELKODER Yönetim Kurulu’na Yusuf Ata Arıak 
(Başkan), M. Tanju Erkoç (Başkan Vekili), M. Rifat 
Bayatlıoğlu (Sayman), Melih Özgüç ve Halil Nadir 
Teberci seçildi. 
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