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Telekomünikasyon Sektörünün Durumu
ve Gelece¤i ‹le ‹lgili Politikalar

ürk Telekomünikasyon sektö-
rü bugünlerde önemli de¤iflik-
likler yaflamaktad›r. Örne¤in,
Türk Telekom özellefltiril-
mifl, sektör liberalleflmifl, Tel-

sim, Turkcell ve Avea’da önemli
mülkiyet de¤iflimleri yaflanm›flt›r. Bü-
tün bu geliflmelerin yan›nda, tamam›
kamuya ait bir Türksat A.fi.’de uy-
du ve kablo iflletmecili¤inde bu flirket-
ler aras›nda yolunu ve stratejisini çiz-
meye çal›flmaktad›r.

Ülkemizde ses, data ve resimli
(görüntü) iletiflimde yaflanan geliflme-
ler acaba tüketiciye nas›l yans›m›fl ve
nas›l yans›mal›d›r? Günümüzde tele-
komünikasyon flirketlerinin salt gö-
revleriyle ilgili alanda kalmalar›,yani
sadece ses, data  ve görüntü iflletme-
cili¤i yapmalar›, katma de¤erli hiz-
metler sunamamalar› onlar›n rekabet
gücünü oldukça zay›flatmaktad›r. Bu
nedenle, ilerleyen zamanda tüm tele-
komünikasyon flirketleri temel hiz-
metlerinin yan›nda mutlaka yeni hiz-
met türlerini de tüketiciye sunmak zo-
rundad›rlar. Sabit telefon hizmetleriy-
le, mobil; mobil ile kablo; kablo ile
bilgi iletiflimi entegre olmak mecburi-
yetindedir. Tüketiciye daha iyi,kalite-
li,ucuz ve güvenli   telekomünikasyon
hizmetleri sunabilmek için GSM flir-
ketlerinin ortaya koydu¤u hizmet çe-
flitlili¤i ile sabit telefonun yan›na TT
Net A.fi.’nin kurulmas› ve Türk-
sat’›n faaliyetlerini geniflletmesi
önemli hale gelmifltir.

Türk Telekomünikasyon sektörü
büyük de¤iflimler yaflamaktad›r,an-
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cak, bu de¤iflimlerin tüketiciye ne ka-
dar yans›d›¤›na veya ne kadar olumlu
yada olumsuz yans›yaca¤›na bakmak
gerekir. Sektörde en büyük paya ve
sorumlulu¤a sahip Türk Telekom,
özellefltirme sonras›nda henüz gerek-
li ad›mlar› at›p tüketicinin beklentileri-
ne cevap verememifltir. Öncelikle
Türk Telekom’un atmas› gereken
ad›mlar; di¤er flirketlerle olan ara
ba¤lant› rejimini düzenlemesi, tarife-
lerini rekabetçi bir ortamda yeniden
yap›land›rmas› ve katma de¤erli hiz-
metleri h›zla tüketiciye sunmas› gere-
kir. Ayr›ca, Türk Telekom’un k›sa
vade de tüketicinin lehine gibi görü-
nen ancak uzun vade de tamam›n›n
tüketici aleyhine olan GSM flirketleri-
nin y›k›c› rekabet oluflturan tarifeleri-
ni durdurmas› gerekir. Ayn› zamanda
Türk Telekom’un internette gerçek
olmamakla beraber, Avrupa Ülkele-
rinden pahal› oldu¤u iddia edilen in-
ternet fiyatlar›n› düzeltmesi gerekirse
halka anlatmas› gerekir. Zira, inter-
nette uzun dönem politikalar› olarak,
düflük fiyattan ziyade, hizmette kalite
ve çeflitlili¤in artt›r›lmas› (örne¤in,
Pay TV gibi) ve bilgi alan›n› daha h›z-
l› sa¤layacak olan genifl bant internet
hizmetleri için acil yat›r›mlar yapmas›
gerekir. Tüm bunlar›n yan›nda, Türk
Telekom personeli ile olan ba¤lar›n›
tekrar kurumsal kimlik anlay›fl›yla
güçlendirmeli, yani bar›flmas› laz›m-
d›r. Kendi çal›flan›yla huzurlu bir gö-
rüntü vermeyen bir flirketin tüketiciye
de iyi hizmet sunmas› mümkün de¤il-
dir. Dergimizin daha önceki say›lar›n-
da da dile getirdi¤imiz gibi, Türk Te-
lekom co¤rafi olarak bulundu¤umuz
yerde bölgesel bir güç olmal›, bu böl-
gesel gücü sayesinde de tüketiciye
tatminkar (fiyat ve hizmette) imkanlar
sunmas› ve bu sayede toplumumuzu
"biliflim toplumuna" haz›rlamas›
gerekir.Korkar›m,bu ad›mlar›n at›l-
mas› biraz gecikmifltir. Ancak, umu-
yoruz ki, Türk Telekom yönetim ve
icras›yla bu ad›mlar› atabilecek güçte-
dir ve yak›nda ataca¤›na da inan›yo-
rum.

GSM flirketlerinde, hizmetlerini
sunarken elbette özel sektör olarak
karl›l›k ve verimlilik unsurlar›na baka-
caklard›r. Ancak, salt rekabet ve so-
nunda birilerini yok etme mant›¤›yla

hareket etmezler. Çünkü, bu tür bir
davran›fl, davran›fl sahibinin de yafla-
m›n› da tehlikeye sokacakt›r. GSM ifl-
letmecilerinin çok istedikleri 3G li-
sanslar›nda da, her üç operatörde ha-
z›r olmadan verilecek izinler piyasada
bir operatörün tekel kurmas›na ne-
den olur. Bu tekelde, nihai anlamda
tüketicinin lehine olmaz. 

Kablo TV de ise son zamanlarda
kamu oyuncada malum olan tart›fl-
malar, bu sistemin mülkiyet hakk›na
iliflkindir. ‹flletmeciler ile T.T.A.fi.
(Türksat) aras›ndaki sözleflmeler  ta-
mamen yap- birlikte ifllet- ve devret
fleklindedir. Bu iflletmelerin lisan ala-
rak süresinden önce sözleflmeleri
sonland›rmalar› onlara süre bitiminde
Türksat’a devredecekleri alt yap›da
mülkiyet hakk› vermeyece¤i gün gibi
ortadad›r. Kald› ki, Dan›fltay’›n imti-
yaz sözleflmeleri anlam›ndaki görüflü-
ne bak›ld›¤›nda, hiçbir alt yap›n›n
(T.T.A.fi. ve GSM lerde dahil) mülki-
yetinin özel flirkete devredilemeyece-
¤ine iliflkindir. Bu Kablo TV iflletme-
cileri bir-bir buçuk y›l sonra zaten sis-

temi Türksat’a devredeceklerini bil-
melerine ra¤men lisans olarak bu
kavgaya girmeleri,zaten kaybetmekte
olduklar› alt yap›y› kamu oyunun zih-
nini buland›rarak kurtarma  çabalar›-
d›r.Y›llardan beri "devlete bir söz-
leflme yap da sonras›na bakar›z"
anlay›fl›n›n bu defa olmay›fl› nedeniy-
le flirketlerin ba¤›rmalar›na neden ol-
mufltur. Kanaatimizce, Kablo TV alt
yap›s›n›n kimde oldu¤u tart›flmas›yla
u¤raflmak abesle ifltigaldir.‹flletmelere
tavsiyemiz, ald›klar› lisanslar› nas›l ka-
muoyu yarar›na uygun ve karl› kulla-
nabilirler onunla u¤raflmalar›d›r.

Sonuç itibariyle, sabit telefon,
mobil telefon, internet ve kablo
TV gibi ana alanlardan oluflan Tele-
komünikasyon Sektöründe tarihi ni-
telikte geliflmeler yaflanmaktad›r. Bu
aflamada Telekomünikasyon Üst
Kurumu ve Rekabet Kurumunca
piyasalar hassasiyetle izlenmeli ve
sektörde tüketicinin lehine politikala-
r›n üretilmesine azami gayret sarf
edilmesi gerekti¤i kanaatindeyiz.
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