
eçti¤imiz üç y›l içinde Teleko-
münikasyon sektöründe asl›n-
da tarih say›labilecek önemli
de¤ifliklikler olmufltur. Aycell
ve Aria’n›n birleflip Avea’y›
oluflturmas›, Türk Telekom’un

özellefltirilmesi, Telsim’in malik de¤ifltir-
mesi ve Turkcell’in yap›s›n›n oturmas› ile
liberalleflen Telekomünikasyon sektörün-
de gerçek rekabet flimdi bafll›yor diyebili-
riz. Bu arada, uydu ve Kablo TV. iflletme-
cili¤inin Türksat A.fi.’ye devredilmesi,
UMTH lisanslar›n›n verilmesi, internet
alan›nda önemli geliflmelerin olmas› (Kul-
lan›c›lar›n ADSL ile tan›flmas›, VOIP ala-
n›ndaki teknolojik ilerlemeler, vs.) üçüncü
nesil ve CDMA ile Wimax’in lisanslan-
d›rma aflamas›na gelmeleri gibi geliflmeler
de hep bu son üç y›l içerisinde gerçeklefl-
mifltir. Ayr›ca, Telekomünikasyon ifllet-
mecileri aras›nda önemli bir maliyet kale-
mi olan ara ba¤lant› sorunlar›n›n çözümü
de rekabetin sa¤lanmas› aç›s›ndan önem-
li bir ad›md›r. K›sacas› Telekomünikasyon
alan›nda daha saymakla bitiremedi¤imiz
yaflanan bütün bu geliflmeler, sektörde
gerçek rekabetin oluflmas› için gereken
flartlar›n sa¤land›¤› anlam›na geliyor.
Türk insan› y›llard›r gerçek rekabetin
oluflmamas› nedeniyle Telekomünikasyon
alan›ndaki hizmetleri almas› gerekenden
daha pahal›ya almaktad›r. Oysa bu gelifl-
meler sayesinde rekabet ortam› oluflmufl,
rekabetin sektörde gerçek manas›yla olufl-
mas›yla da ülkemiz insan› Telekomüni-
kasyon hizmetlerini ucuz, kaliteli ve gü-
venli alabilecektir. Sonuç olarak, sektörde
k›yas›ya rekabetin oluflmas›, vatandafl›n

hizmetleri daha ucuza almas›, sektörde
hizmet veren flirketlerin geliflip dünya flir-
ketleri aras›nda yerini almas›n› sa¤lamak-
la kalmayacak, ayn› zamanda daha fazla
insan›n daha fazla hizmetten yararlanma-
s›na ve toplumun "bilgi toplumu" ol-
mas›na da önemli katk›s› olacakt›r. Bugü-
ne kadar, Telekomünikasyon gerçek re-
kabeti sa¤layan ülkelerde insanlar y›llard›r
bu hizmetleri daha ucuza al›rken maalesef
ülkemizde bu hizmetler insan›m›za olmas›
gerekenden daha pahal›ya sunulmufltur.

Telekomünikasyon alan›nda "gerçek
rekabet"in flartlar› oluflturulmufltur. An-
cak, rekabetin her alanda oldu¤u gibi bu
alanda da hukukun denetiminden kaçma-
s› mümkün de¤ildir. ‹yi hukuki kurallara
ba¤lanmayan ve yeterince denetlenme-
yen rekabetçi bir Telekomünikasyon sek-
töründe, fiili tekeller oluflacak ve rekabet-
ten beklenen faydalar yerine ciddi zararlar
oluflacakt›r. Bu nedenle, rekabet kurallar›-
n›n ve bu kurallara uyulup uyulmad›¤›n›n
da s›k› bir denetime tabi olmas› gerekir.
Özellikle, fiili tekel konumundaki iflletme-
ler (Türk Telekom) ile etkin piyasa gü-
cüne sahip operatörlerin (Turkcell, Tel-
sim ve Avea gibi) di¤erlerini yok etme-
sine izin verilmemelidir. Bu alanda de¤iflik
hukuki düzenlemeler olmakla birlikte, ye-
terli olduklar› söylenemez. Örne¤in 406
Say›l› Kanun’un 4, 10, 29 ve 30. madde-
leri ile 2813 Say›l› Kanun’un 7. maddesi,
Telekomünikasyon Hizmet ve Altya-
p›lar›na ‹liflkin Yetkilendirme Yö-
netmeli¤i’nin 34. ve 36. maddeleri, Te-
lekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kali-
tesi Yönetmeli¤i’nin 5, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17 ve 18. maddeleri, Eriflim
ve Ara ba¤lant› Yönetmeli¤i’nin 1, 5,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve
18. maddeleri, Tarife Yönetmeli¤i’nin
1, 2, 4, 5, 6. maddeleri, Numaraland›r-
ma Yönetmeli¤i’nin 8, 18, 23. madde-
leri ile Telekomünikasyon Kurumu
Taraf›ndan ‹flletmecilere Uygulana-
cak ‹dari Para Cezalar› ile Di¤er Mü-
eyyide ve Tedbirler Hakk›ndaki Yö-
netmeli¤i’nin 13. maddesi ile daha bir-
çok tebli¤ de rekabete iliflkin hükümler
vard›r. Bütün bu düzenlemelerin yan›nda
Rekabet Kurumu da elbette sektöre ilifl-
kin rekabet ihlallerini düzenleme ve denet-
leme yetkisine sahiptir. Ancak, bu hü-
kümlerden de ç›kan genel sonuç, Teleko-
münikasyon alan›nda rekabetin olmas›,
ancak bunun eflit, fleffaf ve hukuki kurallar
içinde yap›lmas›d›r. Zira eflit, fleffaf ve hu-
kuki bir çerçevede yap›lmayan rekabet,
sektöre fayda yerine zarar getirecektir.

Bahsi geçen rekabetin oluflmas›yla,
somut anlamda, bu alanda hizmet veren
flirketlerin tarifelerinde önemli indirimler
olacak, daha iyi ve ucuz hizmet verme ya-
r›fl› bafllayacak, hizmet alanlar da tam bir
müflteri velinimettir mant›¤› ile karfl›lafla-
caklard›r. Ancak, tüm bu geliflmeler yafla-
n›rken, Telekomünikasyon Kuru-
mu’na ve Rekabet Kurumu’na da
önemli düzenleme ve denetleme görevleri
düflmektedir.

Tam rekabetin yafland›¤›, hizmetlerin
kaliteli ve ucuz oldu¤u bir Telekomünikas-
yon sektörünü görmemize çok zaman kal-
mad›¤›n› düflünüp, düfllüyorum. 

Sayg›lar›mla.
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Telekomünikasyon Alan›nda
Rekabet fiimdi Bafll›yor...




