
h›zl› flekilde gelifltirmektedir. Bu kapsam-
da olmak üzere bankalarla POS ve di¤er
ticari sözleflmeleri imzalanm›fl ve internet
servis sa¤lama ile ilgili olarak alt yap› hiz-
metlerini ücreti karfl›l›¤›nda sa¤lamak
amac›yla Türk Telekom ile ihtiyaç duydu-
¤u sözleflmeleri imzalam›flt›r. 

‹nternet Servis Sa¤lama Hizmetlerini
yürütecek olan TTNet Anonim fiirketi
için Telekomünikasyon Kuru-
mu’ndan 15 May›s 2006 tarihinde lisans
al›nm›fl ve fiili olarak hizmet verilmeye
bafllanm›flt›r. Dial-up müflterileri TTNet
Anonim fiirketine devredilmifl; ADSL
hizmetinden yararlanmak isteyen bireysel
müflterilerimizin yeni kay›tlar›, 1 Haziran
2006 tarihinden itibaren TTNet Anonim
fiirketi’nce al›nmaya bafllanm›flt›r. 

TTNet müflterileri, dial-up hizmeti al-
mak için Türk Telekom iflyerleri, Türk
Telekom bayileri ve internet üzerinden
baflvuruda bulunurken; ADSL müflterileri
de, Türk Telekom iflyerleri, Türk Tele-
kom bayileri ve ADSL çözüm ortaklar›
arac›l›¤›yla talepte bulunarak, abonelik ifl-
lemlerini gerçeklefltirme imkân›na kavufl-
mufllard›r. TTNet Anonim fiirketi Yöne-
tim Kurulunu ve çal›flma ekibini olufltur-
mufl, tedarikçiler ile TTNet Anonim fiir-
keti ad›yla sözleflmeler imzalam›flt›r.
TTNet Anonim fiirketi yaklafl›k olarak
1600 çözüm orta¤› bayisi üzerinden sa-
t›fl, kurulum ve servis hizmetlerini yürüt-
mektedir. ‹lk aflamada Türk Telekom’un
mevcut dial-up aboneleri, TTNet Ano-
nim fiirketi’ne devredilmifl ve TTNet abo-
neleri için yeni bir eriflim numaras› tan›t›l-
m›flt›r (2000145). 146 k›sa numaras› ile
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TTNet ve ‹nternet

elekomünikasyon sektörünün
gelece¤i genifl bant internette-
dir. Biliflim toplumu olmak için,
ülkede yaflayan insan›m›za ge-
niflbant ve h›zl› internetin ucuza

sunulmas› gerekir. Bu amaçla rekabet ku-
rulunun yerinde bir uyar›s›yla TTNET
A.fi. kurulmufltur. Kanaatimizce, gele-
cekte bu flirket büyük ihtimalle Türk Te-
lekom’dan daha büyük ve önemli hale
gelecektir. (Tarihte örneklerinin görüldü-
¤ü gibi Turkcell, Telsim ve Avea gibi.)
Türk Telekom TTNET A.fi.’nin kurul-
mas› ve hayata geçmesi için afla¤›daki ifl-
lemleri yapm›flt›r.

Türk Telekomünikasyon Anonim fiir-
keti’nin özellefltirilmesine iliflkin olarak,
04.08.2004 tarihinde verilen Rekabet
Kurulu görüflünün (A) Bölümünün 2 nci
f›kras›nda; "TTNet internet servis
sa¤lay›c›l›¤› faaliyetlerinin, en geç
Türk Telekom’un devir tarihini ta-
kip eden alt› ayl›k süre zarf›nda ta-
mamlanmak üzere di¤er ifl birimler-
den ayr› bir tüzel kiflili¤e kavufltu-
rulmas›," görüflüne yer verilmesine isti-
naden, 28.04.2006 tarih ve 6545 say›l›
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yay›n-
lanan TTNet Anonim fiirketi kurulmufl-
tur. 

TTNet Anonim fiirketi gerçeklefltir-
mifl oldu¤u bütün faaliyetlerle ilgili kamu-
oyunu, gerekli mercileri ve çal›flanlar› h›z-
l› ve fleffaf bir flekilde bilgilendirmifl ve bil-
gilendirmeye de devam etmektedir.

TTNet, ticari faaliyeti ile ilgili ve tica-
ri yaflam›n gerektirdi¤i sözleflme ve pro-
tokolleri imzalayarak, ticari faaliyetlerini
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verilmekte olan çevirmeli internet ba¤-
lant› hizmeti, Telekomünikasyon Kuru-
lu’nun 13.10.2006 tarih ve 2006/TK-
08/644 say›l› karar› uyar›nca, TTNet
Anonim fiirketi’ne devredilmifltir ve
31.12.2006 tarihinden sonra 200 3
146 numaras› ile TTNet taraf›ndan veril-
meye devam edecektir. TTNet Anonim
fiirketi, kendi ismini ve logosunu tafl›yan
dial-up abonelik CD’lerini ücreti mukabi-
linde tedarikçi firmalara bast›rm›fl ve
müflterilere ulaflt›rarak servis sa¤lay›c›l›¤›
hizmetini ifa etmifltir. Sat›fl kanallar›na
15 May›s 2006 tarihinden itibaren dial-

up hizmetinin Türk Telekom yerine
TTNet taraf›ndan verilece¤ine iliflkin bil-
gilendirilme yap›lm›fl ve bu tarih itibariyle
de sat›fllar TTNet ad›na gerçeklefltirilme-
ye bafllanm›flt›r.

TTNet web sayfas›
www.ttnet.net.tr adresinde oluflturul-
mufl, TTNet ad›na web adresi domaini
tescil ettirilmifl ve müflterilerin online
abone olabilmeleri sa¤lanm›flt›r. Türk Te-
lekom web sayfas› bu geliflmeler do¤rul-
tusunda yeniden düzenlenmifltir. Türk
Telekom ve TTNet web sayfalar›, ADSL
hizmeti sat›fllar›n›n TTNet A.fi. taraf›n-

dan yap›ld›¤›na dair ifadeleri içerir biçimde
düzenlenmifltir. Ça¤r› Merkezi kontratlar›,
süreçleri ve ifllemleri TTNet ADSL müflte-
rilerine yönelik olarak yeniden yap›lm›flt›r.
Türk Telekom’un bireysel ADSL müflteri-
lerinin tamam› 1 Temmuz 2006 tarihinde,
kurumsal ADSL müflterilerinin tamam› ise
1 A¤ustos 2006 tarihinde TTNet’a aktar›l-
m›flt›r. 3 Ekim 2006 tarihinde TTNet ön-
derli¤inde bafllat›lan "her eve son sürat
internet, her eve bilgisayar kampan-
yas›" çerçevesinde, düflük ve alt gelir gu-
rubunda yer alan vatandafllar›m›z›n inter-
net ve bilgisayar ile tan›flmas› amaçlanm›fl,
ülkemizin lider bilgisayar üretici firmalar›
ürünü olan Vestel ve Casper marka bilgi-
sayarlar piyasa koflullar›n›n alt›nda bir fi-
yatla ve ADSL modem ve ilk ba¤lant› üc-
reti al›nmadan halk›m›z›n hizmetine sunul-
mufltur. Bu kampanya çerçevesinde 1
Aral›k 2006 tarihi itibariyle 12.381 adet
kat›l›m gerçeklefltirilmifltir.1 Aral›k 2006
tarihi itibariyle TTNet Anonim fiirketi
2.616.442 adet ADSL ve 62.929 adet di-
al-up abonesine sahip bulunmaktad›r.

fiu an itibariyle TTNet Anonim fiirke-
ti; Türkiye Cumhuriyeti kanunlar›na göre
kurulmufl, organlar›n› ikmal ettirmifl, tescil
ifllemleri gerçeklefltirilmifl, ba¤›ms›z, yetki-
li, ticari faaliyette bulunan, müflteri kabul
eden, fatura tanzim eden, sözleflme ve
protokoller akdeden, bir internet servis
sa¤lama amaçl› tüzel kiflilik olarak, ticari
yaflamdaki yerini alm›flt›r. 

Kanaatimizce, bu flirket ilerleyen gün-
lerde bu sektörde kendinden daha çok
bahsettirecektir. Ancak, bu yap›lanlar,
TTNET A.fi.’nin RK. Karar› do¤rultusun-
da yap›lm›fl zorunlu ifllemleridir. Yak›n ge-
lecekte gerçek manada ses trafi¤i ile inter-
net iflletmecili¤i ayr›lacakt›r. ‹nternet, ses,
görüntü ve bilgi birikiminin canl› veya de-
polamayla karfl› tarafa aktar›lmas›d›r. ‹n-
ternet, asr›n mucizelerinden bir bulufl ola-
rak, Telekomünikasyon hizmetleriyle bilgi-
sayar›n entegre edilmesi olarak da tan›m-
lanabilir. ‹nternet ile birlikte hayat›m›za
birçok hukuki sorunda girmifltir. Örne¤in
verilerin korunmas›, güvenlik ve flahsiyet
haklar›n›n korunmas›yla elektronik imza,
elektronik ticaret v.s. gibi. Bu say›da bafl-
lad›¤›m›z internet’in hukuki boyutuyla ilgili
ileriki say›larda daha somut incelemelerde
buluflmak dile¤iyle,
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