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1. Giriş 
Türkiye’de bilgi ve iletişim sektörünün yapılandırılması ve geliştirilmesi için e-
Avrupa ve e-Avrupa+ girişimleri altında başlatılmış olan çalışmalar, hem 
kamuoyunda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün daha öncelikli olarak 
gündeme alınmasına, hem de sektör içi çalışmaların yoğunlaşmasıyla sonuç 
odaklı faaliyetlerin artmasına yol açmıştır. Bu süreç aynı zamanda, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kalkınmadaki rolü ve etkisinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı 
olmuştur. e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı çerçevesinde 
yürütülen çalışmalar, sivil toplum kuruluşları ve sektör şirketleri desteğinde 
yürütülen bilinçlendirme ve geliştirme faaliyetleri konunun kamuoyuna yayılımını 
sağlamaktadır. Maliye, sağlık ve adalet başta olmak üzere e-Devlet 
uygulamalarındaki planlar ise, kamu kaynaklı proje ve alımlar yoluyla pazarda 
dikkate değer bir talep yaratması anlamında önem kazanmaktadır. 
 
2005 yılı içerisinde, telekomünikasyon sektöründeki somut gelişmeler de sektör 
için olumlu sinyaller vermiş, pazarın değişiminde etkili gelişmeler yaşanmıştır. 
Türk Telekom’un blok satış ile özelleştirmesi ve sürecin tamamlanması ile, 2006 
yılından itibaren özel sektör kaynaklı ses ve veri iletişim hizmetlerinin verilmesi 
sağlanacaktır. Diğer taraftan, pazarın temel gelişme beklentisi olan serbest 
rekabetin tesis edilmesi konusunda, özelleştirmeyi takiben hızlı bir atılım başta 
düzenleyici kurum olan Telekomünikasyon Kurumu’ndan beklenmektedir. 
Kamunun rolünün azalması, serbestleşme ve rekabetin tesisi konusunda olumlu 
beklentiler oluşturmakta, sektör içerisinde bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. 
 
GSM pazarı da yakın zamanda iki önemli gelişmeye sahne olmuştur. Avea 
operatöründe, Aria ve Aycell birleşimi neticesinde ortak olan İtalya Telekom, bu 
kez Türk Telekom ihalesi sonucunda kamu ile tekrar ortak konumuna gelmiş; 
buna bağlı olarak pazardaki konumunu güçlendirmiş ve varlığını 
sağlamlaştırmıştır. Diğer taraftan, TMSF yönetimi altındaki Telsim’in 8.5 milyon 
abone sayısıyla pazar girmek isteyen birçok yerli ve yabancı yatırımcı ve operatör 
tarafından yakından takip edilmektedir. 

Avrupa Birliği 
uyum süreci, hem 
bilinç hem de 
atılım açısından 
Türkiye’ye fırsatlar 
sunmaktadır. 

Telekom 
özelleşmesine 
rağmen eşit 
rekabet 
koşullarının 
sağlanması 
beklentisi sektör 
içerisinde 
sürmektedir. 

GSM pazarında 
kısa vadede 
rekabetin artması 
beklenmektedir. 
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2. Değerlendirme Yaklaşımı 

2.1. Sektör Tanımı 
Bilgi ve iletişim teknolojileri pazar tanımları, uluslararası kurum ve kuruluşlar 
arasında farklılık göstermektedir. OECD tarafından yapılmış olan BİT sektör 
tanımı, üretim ve dış ticaret öncelikli olarak yapılmış donanım ağırlıklı bir tanım 
niteliği taşımaktadır. Ayrıca bu sınıflandırma, yazılım başta olmak üzere önemli 
kalemleri tanım içerisine net oturtamamakta, hizmetleri ise satış ve kiralama gibi 
sektörün kabul görmüş tanımları dışında tutmaktadır. 
 
Tablo 1 Bilgi ve İletişim Sektör Tanımı, OECD 
Ana Segment Segment içeriği 

Büro, muhasebe ve hesap cihazları 
İzoleli tel ve kablo 
Elektronik valf, tüp ve diğer elektronik parçalar 
Televizyon ve radyo vericileri 
Ölçme, kontrol etme ve test aletleri 

Üretim 

Endüstriyel süreç denetim cihazları 
TBT makine, cihaz ve aletlerinin toptan satışı 
Büro malzeme ve cihazlarının kiralanması 
Telekomünikasyon 

Hizmetler 

Bilgisayar ve ilgili faaliyetler 
Kaynak: Annex 1, OECD Definition of The ICT Sector, Measuring the Information Economy, 2002 
 
Bir diğer BİT sektör tanımı, EITO (European Information Technology 
Observatory) sınıflandırmasıdır1. Bu sınıflandırmada yazılım, BT hizmetleri ve 
taşıyıcı hizmetler ayrılmış, donanım ise aynı seviyede segmentlere ayrılmıştır. 
 
Tablo 2 Bilgi ve İletişim Sektör Tanımı, EITO 
Ana Segmentler Segment içeriği 
Bilgisayar Donanımı Bilgisayar ve destek üniteleri 
Terminal Cihazları Sabit ve mobil telefon uç cihazları 
Büro Cihazları Daktilo, hesap makinesi, baskı 

cihazları 
Veri ve şebeke cihazları İletim ve santral cihazları, mobil 

telekomünikasyon altyapısı, 
yönlendiriciler, kullanıcı santralleri, 
yerel ağ donanımı 

Yazılım Bilgisayar programları 
BT hizmetleri Bakım, onarım, eğitim, danışmanlık 
Taşıyıcı hizmetler Sabit ve mobil telefon hizmetleri, veri 

ve kiralık hat hizmetleri, kablo TV 

                                                 
1 Interpro araştırma şirketi tarafında yapılan Bilişim 500 sonuçları da, şirketlerin 2004 mali yılı gelirleri baz 
alınarak, EITO tanımları çerçevesinde oluşturulmaktadır. 
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hizmetleri 
 
Uluslararası araştırma kuruluşu IDC tarafından yapılan BİT sektör tanımları ise, 
sektör segmentasyonu ve analiz için en uygun kırılımı göstermektedir.  
 
Tablo 3 Bilgi ve İletişim Sektör Tanımı, IDC 
Ana Segment Alt Segment Segment İçeriği 

Donanım Sunucular, tek kullanıcılı bilgisayar 
sistemleri, veri iletim, şebeke ve 
bağlantı cihazları 

Yazılım Paket yazılım, uygulamalar 

Bilgi Teknolojileri 

Hizmetler Danışmanlık, tesis hizmetleri, 
operasyon, destek hizmetler, eğitim 

Donanım Sabit ve mobil altyapı, terminal 
cihazları, kullanıcı santralleri 

Telekomünikasyon 

Hizmetler Sabit ve mobil telefon hizmetleri, 
kiralık hatlar, kablo TV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Değerlendirme Yaklaşımı 
Rapor içerisinde de benzer bir sektör segmentasyonu kullanılacaktır. Bilgi ve 
iletişim teknolojileri pazarı, sektör analiz amaçlı pazar segmentasyon modelinde 
öncelikli olarak bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon olarak iki temel alanda ele 
alınmıştır. Bilgi teknolojjieri, donanım, yazılım ve hizmetler başlıkları altında 
detaylandırılmıştır. Telekomünikasyon sektörü ise, hizmetler ve ekipman ana 
başlıkları altında incelenmiştir. 
 
Analiz modelinin yatay ekseninde ise yerli BİT sektör oyuncularının faaliyet 
gösterdiği pazarlar konumlandırılmaktadır. Bu pazarlar yurtiçi ve yurtdışı olarak 
ayrılarak birbirini dışlayan ve tamamlayıcı bir analiz çerçevesi oluşturulmuştur. 
Yurtdışı pazarlar olarak da ağırlıklı olarak bölge pazarları incelenmiş, ‘Orta ve 
Doğu Avrupa’ ve ‘Orta Doğu ve Afrika’ detaylandırılmıştır. 
 
Son olarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlar arasında geçişi temsil eden dış ticaret, 
ihracat ağırlıklı olarak değerlendirilmiş ve modelde pazarlar arası geçişi temsil 
edecek şekilde konumlandırılmıştır.  
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Şekil 1 BİT Sektör Analiz Amaçlı Pazar Segmentasyon Modeli 
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Yukarıdaki şekilde, bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı öncelikli olarak bilgi 
teknolojileri ve telekomünikasyon pazarları olarak ikiye ayrılmıştır. Bilgi 
teknolojileri pazarı donanım, yazılım ve hizmetler kırılımında incelenmiş, 
telekomünikasyon sektörü donanım ve hizmetler olmak üzere ayrıca ele 
alınmıştır. 
 
Şekil 2: Telekomünikasyon Sektörü Analiz Yaklaşımı 
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Telekomünikasyon sektörü hizmetlerin sunulduğu altyapılar, bu altyapılar 
üzerinden sunulan hizmetler ve bu altyapıları destekleyen donanımlardan ibaret 
bir bütündür. Altyapı, hizmet ve donanımlar birbirine ikame değildir. Bu bağlamda 
telekomünikasyon sektörü bütün olarak bu üçünün kesişimlerinde analiz 
edilmiştir. 
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Şekil 3: Telekomünikasyon Sektörü Hizmetler Kırılımı 

 
 
Sektör daha alt detayda yukarıdaki hizmetler kırılımında incelenmiştir. Ancak bu 
seviyede ne Türk Telekom’dan ne de diğer veri kaynaklarından veri 
sağlanabilmiştir. Bu seviyede pazar büyüklüğü analizi yapılamamış, ancak 
verilerin izin verdiği ölçüde analiz yapılmıştır. 
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2.3. Sağlayıcı Olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bölge 
pazarlarda rekabetçiliğin artırılması hedefinin yanı sıra bilgi ve iletişim sektörünün 
bilgi toplumuna geçişi sağlamak gibi de bir hedefi bulunmaktadır. 
 
Şekil 4: Bilgi Toplumu ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü bakış açısıyla “Bilgi Toplumu” bilgi ve iletişim 
teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak birbirleri ile etkileşim içerisinde olan ve 
bu şekilde iş yapış verimliliklerini artıran devlet, kurumlar ve vatandaşlar 
topluluğudur. Bilgi teknolojileri bilgi toplumuna geçişte gerekli araçları, 
telekomünikasyon sektörü bu araçlara erişmeyi sağlayan kanalları ve erişim 
noktalarını sağlamaktadır. 
 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin sağlayıcı özelliklerinden telekomünikasyon 
sektörü özelinde geniş bant erişimin yaygınlaştırılması ve Türkiye’de PC 
penetrasyonunun artırılması konuları incelenmiştir. Erişim alanında kullanılan 
teknolojiler, maliyetleri ve teknolojilerin birbirleri ile kıyaslamaları değerlendirilmiş, 
bilgisayar kullanımının artırılması alanında ise arz yönüyle konu mali olarak ele 
alınmıştır. 
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3. Dünya’da BİT Sektörü 
Dünya’da bilgi ve iletişim sektörü, Amerika, Avrupa ve Japonya merkezli 
gelişmiştir. Dünyanın geri kalanı, toplam bilişim pazarının %13’ünü 
oluşturmaktadır. Gelişmekte olan pazarlar büyüme oranları karşılaştırıldığında ise 
en yüksek büyümenin görüldüğü pazarlar konumundadır.  
 
Tablo 4: Dünya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcamaları, milyar ABD Doları 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
BT Donanım ve Yazılım 
Harcama 665.4 676.3 721.3 753.8 786.9 810.2 833.7 
Yıllık Büyüme (%) - 1.6 6.6 4.5 4.4 3 2.9 
BT Hizmetleri 
Harcama 535.7 568.9 608.1 639.2 676.6 717.9 762.3 
Yıllık Büyüme (%) - 6.2 6.9 5.1 5.9 6.1 6.2 
Telekom Hizmetleri 
Harcama 942.7 1,042.7 1,130.3 1,208.5 1,284.4 1,352.3 1,412.4 
Yıllık Büyüme (%) - 10.6 8.4 6.9 6.3 5.3 4.4 
Toplam 
Harcama 2,143.7 2,288.0 2,459.7 2,601.5 2,747.9 2,880.3 3,008.4 
Yıllık Büyüme (%) - 6.7 7.5 5.8 5.6 4.8 4.4 

Not: BT donanım ve yazılım harcamaları, bilgisayar donanımı ve telekomünikasyon ekipmanlarını 
da içermektedir. 
Kaynak: Gartner Dataquest, 2004 
 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarının bölgesel dağılımı incelendiğinde, tüm 
pazarın %51’inin ABD ve Japonya tarafından, %87’sinin ise OECD ülkeleri 
tarafından oluşturulduğu görülmektedir. 
 
Şekil 5: Ülke ve Bölgeler Bazında Dünya BİT Pazarı 

ABD, 39%
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Kaynak: OECD Information Technology Outlook, 2004 
 

OECD ülkeleri, 
Dünya BİT 
pazarının %87’sine 
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Dünya BİT pazarının %50’sini kamu, üretim ve bankacılık sektörleri 
oluşturmaktadır. Finansal hizmetler ve sigorta da eklendiğinde %25.2’lik payla 
finans sektörü en büyük alıcı konumuna gelmektedir. 
 
Şekil 6 Alıcı Sektörler Bazında Dünya BİT Sektörü, 2004 
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Kaynak: IDC, Green Book, Temmuz 2005 

3.1.1. Dünya’da Yazılım ve Hizmetler Pazarı 
2002 yılına kadar olan duraksamanın ardından, yazılım ve hizmetler pazarındaki 
güçlü büyüme devam etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri pazarındaki en hızlı 
büyüme, yine bu iki alanda görülmektedir. Asya-Pasifik pazarında, Hindistan ve 
Çin’deki yazılım ve hizmetler pazarındaki önemli yatırımların yanı sıra tekrar 
hareketlenen Japonya pazarı ile hızlı bir büyüme beklenmektedir. 
 
Artan İnternet kullanıcı sayısı ve ses, video ve veri iletişiminin yakınsama eğilimi, 
büyük şirketler için önemli karlılık potansiyeli göstermektedir. 
 
Datamonitor, bu pazarın yıllık ortalama %9.2 büyüme ile 2008 yılında $1.4 trilyon 
ABD doları seviyesine erişeceğini tahmin etmektedir. Aynı yıl içerisinde Dünya 
pazarının %67.3’ünü hizmetlerin oluşturması tahmin edilmektedir.2 

                                                 
2 Datamonitor, 2003 

Dünya BİT pazarı 
incelendiğinde de 
finans ve 
kamunun ağırlığı 
görülmektedir. 

Artan İnternet 
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ses, video ve veri 
iletişiminin 
yakınsama eğilimi, 
büyük şirketler 
için önemli karlılık 
potansiyeli 
göstermektedir. 
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3.1.2. Dünya’da Telekomünikasyon Pazarı 
 
Tablo 5: Dünya Telekomünikasyon Sektörü Gelirleri, milyar ABD Doları 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Hizmetler 
Harcama 1,042.70 1,130.30 1,208.50 1,284.40 1,352.30 1,412.40 1,442.60 
Yıllık Büyüme (%) 10.6 8.4 6.9 6.3 5.3 4.4 2.1 
Ekipman 
Harcama 247.90 280.00 297.00 317.50 330.40 338.40 339.90 
Yıllık Büyüme (%) - 1.1 12.9 6.1 6.9 4.1 2.4 0.4 
Toplam 
Harcama 1,290.60 1,410.30 1,505.50 1,601.90 1,682.70 1,750.80 1,782.50 
Yıllık Büyüme (%) 8.2 9.3 6.8 6.4 5.0 4.0 1.8 

Kaynak: Gartner, Global Telecommunications Market Take, 2005 
 
2004 yılında Dünya telekomünikasyon hizmet ve ekipmanları pazarı %9.3 
büyüyerek 1.41 trilyon Dolar’a ulaşmıştır, pazar büyüklüğünün 2004 yılında 1.41 
trilyon ABD Doları’ndan 2009 yılında 1.78 trilyon ABD Doları’na yükselerek 
toplam BİT pazarının yarısından fazlasını oluşturması beklenmektedir. 2004 
yılında telekomünikasyon hizmetleri geliri 1.13 trilyon ABD doları ile ekipman 
pazarı gelirinin dört katından fazla paya sahip olmuştur. 
 
Tablo 4: Dünya Telekomünikasyon Sektörü Gelirlerinin Hizmet-Ekipman Dağılımı 
2004-2009, (%) 

                     
Kaynak: Gartner, Global Telecommunications Market Take, 2005 
 
2009 yılına kadar da hizmetler pazarının ortalama %5 ve ekipman pazarının 
ortalama %4 büyümesi beklenmektedir. 
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Tablo 4: Dünya Telekomünikasyon Sektörü Gelirleri, milyar ABD Doları 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Asya/Pasifik 339,8 378,0 410,8 441,8 461,2 470,9 470,6 
Yıllık Büyüme (%) 12.9 11.2 8.7 7.6 4.4 2.1 -0.1 
Orta ve Doğu Avrupa 65,5 75,3 81,3 86,4 90,4 94,8 91,1 
Yıllık Büyüme (%) 4.6 15.0 8.0 6.2 4.6 4.9 2.4 
Latin Amerika 81,9 96.4 105,6 113,8 122,5 132,7 141,4 
Yıllık Büyüme (%) 5.0 17.7 9.5 7.8 7.7 8.2 6.6 
Ortadoğu ve Afrika 63,6 76,0 87,4 98,7 112,0 124,5 135,6 
Yıllık Büyüme (%) 19.9 19.5 15.0 12.9 13.4 11.2 9.0 
Kuzey Amerika 401,8 427,1 451,0 481,7 510,2 531,9 541,4 
Yıllık Büyüme (%) 3.3 6.3 5.6 6.8 5.9 4.2 1.8 
Batı Avrupa 337,8 357,2 369,0 379,1 386,0 395,8 396,0 
Yıllık Büyüme (%) 9.2 5.7 3.3 2.7 1.8 2.5 0.1 
Toplam 1,290,6 1,410,2 1,505,4 1,601,9 1,682,7 1,750,7 1,782,4 
Yıllık Büyüme (%) 8.2 9.3 6.8 6.4 5.0 4.0 1.8 

Kaynak: Gartner, Global Telecommunications Market Take, 2005 
 
Bölgesel olarak Kuzey Amerika ortalama %4.9 oranında büyüyerek en büyük 
pazar olarak kalacak ve Ortadoğu ve Afrika %12.3 ile en hızlı büyüyen pazar 
olacaktır. 
 
Tablo 4: Dünya Telekomünikasyon Sektörü Gelirlerinin Bölgeler Bazında Dağılımı 
2004-2009, (%) 

 
Kaynak: Gartner, Global Telecommunications Market Take, 2005 
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4. Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Pazarı 

4.1. Giriş 
Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, Dünya’da 2000 yılında sektörde 
yaşanan daralmanın etkisinin ardından gelen 2001 yılı ekonomik krizi ile yaşadığı 
yavaşlamanın yerini, son dönemde ekonomide yaşanan istikrar ve güven 
ortamıyla hızlı büyüme trendine bırakmıştır. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz 
nedeniyle kurumsal şirketlerin karlılık ve finansal güç kaygısıyla ertelemiş 
oldukları yatırımların düşen enflasyon, güçlenen ekonomi ve olumlu beklentiler 
nedeniyle tekrar hareketlendiği görülmektedir. Sanayi alanında düşük kapasite 
kullanım oranlarının artması ile artan üretim, 2005 yılı itibariyle sabit yatırımlara 
dönüşme eğilimindedir. 
 
Türk Telekom’un uzun yıllar devam eden özelleştirme sürecinin olumlu 
sonuçlandırılmasını takiben, pazarda gelişme sinyalleri görülmektedir. Diğer 
taraftan, blok satış yöntemiyle özelleştirilen Türk Telekom’un satışının, sektörde 
bir “serbestleşme” anlamına gelmediği ve halen pek çok alanda pazarın etkin 
rekabete açılması konusunda beklentilerin devam ettiği unutulmamalıdır. GSM 
pazarında ise, Türk Telekom satış ihalesini İtalyan ortaklı Öger Grup’un 
kazanması ile Avea”nın ortaklık yapısı yeniden değişecektir. 
 

Türk Telekom 
özelleştirmesini 
takiben 
serbestleşme 
beklentisi 
sürmektedir. 

Öger ortaklığı ile 
güç kazanan Avea 
ile satılacak 
Telsim GSM 
pazarındaki 
rekabeti 
artıracaktır. 
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4.2. Pazar Büyüklükleri 
 
Değerlendirme yaklaşımı bölümünde özetlendiği gibi, sektör sınıflandırmaları ve 
ölçüm yöntemlerindeki farklılık, pazar büyüklükleri arasında farklılıklara neden 
olmaktadır. 
 
IDC tarafından yapılan tahminlerde, Türkiye BİT pazarı 2005 yılında 2,496 milyar 
dolar seviyesinde tahmin edilmiştir. 
 
Şekil 7 Türkiye Bilgi Teknolojileri Pazarı, 2005 

1.706,4$; 
68%

473,4$; 19%

316,4$; 13%

BT donanımı Paket Yazılımlar BT hizmetleri
 

Kaynak: IDC Black Book, Temmuz 2005 
 
Bu görünümüyle Türkiye bilgi teknolojileri pazarı, donanım ağırlıklı pazar 
görünümünü korumaktadır. 
 
Diğer taraftan başka bir bağımsız araştırma kuruluşu verilerine göre 2004 yılı 
pazar büyüklüğü 3.455 milyar dolar olarak belirlenmiş, 2005 yılı pazar tahmini ise 
3.940 milyar dolar olarak verilmiştir. 
 
 
 
 
 
Tablo 6: Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı (Bin ABD Doları) 

 2001 2002 2003 2004 2005* 
BT Donanımı 1.054.352 1.400.058 1.540.000 1.930.000 2.224.000 

Yazılım 292.533 335.861 393.000 460.000 542.000 

Hizmetler 822.675 775.303 847.000 960.000 1.060.000 

Tüketim Malzemeleri 74.353 121.942 90.000 105.000 114.000 

Bilgi Teknolojileri 2.243.913 2.633.164 2.870.000 3.455.000 3.940.000 
Büyüme (%)  17 9 20 14 

 

Türkiye pazarı, 
donanım ağırlıklı 
yapısını 
korumaktadır. 
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 2001 2002 2003 2004 2005* 
Telekom Donanımı 1.453.063 1.148.006 1.263.000 1.360.000 1.540.000 

Taşıyıcı Hizmetler 5.394.267 6.368.872 7.329.000 8.346.000 9.690.000 

İletişim Teknolojileri 6.847.330 7.516.878 8.592.000 9.706.000 11.230.000 
Büyüme (%)  10 14 13 16 

 
 2001 2002 2003 2004 2005* 
Bilgi Teknolojileri 2.243.913 2.633.164 2.870.000 3.455.000 3.940.000 

Büyüme (%)  17 9 20 14 

İletişim Teknolojileri 6.847.330 7.516.878 8.592.000 9.706.000 11.230.000 

Büyüme (%)  10 14 13 16 

Toplam BİT pazarı 9.091.243 10.150.042 11.462.000 13.161.000 15.170.000 
Büyüme (%)  12 13 15 15 

Kaynak: Interpro (Interpro Bilişim 500 araştırması, sektör satış gelirleri üzerinden EITO sınıflandırması baz 
alınarak hesaplanmıştır.) 
* 2005 yılı tahminidir. 
 
Şekil 8: Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı, Kırılımlar 
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Kaynak: İnterpro 
 
IDC tarafından belirlenen rakamlar, BT harcamalarını üzerinden hesaplandığında 
pazarı talep tarafından tahminlemektedir. Interpro rakamları ise, şirketlerin mali 
tabloları üzerinden bildirilmiş net gelirleri baz alınarak hesaplanmakta, bu 
görünümüyle pazardaki oyuncular açısından yaratılmış net gelir büyüklüğünü 
temsil etmektedir. 
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Şekil 9 Arz ve Talep Yönüyle Bilgi Teknolojileri Pazarı Karşılaştırması, 2005 
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Interpro rakamları, üçüncü partilere taşeron olarak yaptırılan proje gelirlerini şirket 
geliri olarak kaydedilmesi sonucunda aynı harcama kalemleri için çifte kayıt 
yaratmaktadır. BT harcaması ile şirket gelirleri arasındaki farklılık özellikle 
hizmetler alanında ortaya çıkmaktadır. IDC pazar tahminleri, bu hesap farklılığını 
ortadan kaldırdığı için daha doğru bir pazar tahminlemesi yapmaktadır. Rapor 
içerisinde de IDC kaynaklı rakamlar kabul edilecek ve kullanılacaktır. 
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5. Türkiye Bilgi Teknolojileri Pazarı 

5.1. Bilgi Teknolojileri Pazar Tahminleri 
Aşağıdaki tabloda, bilgi teknolojileri pazarının 2005-2009 yılları bazında tahminleri 
verilmiştir. 
 
Tablo 7 Türkiye Bilgi Teknolojileri Pazarı, 2004-2009 (milyon ABD Doları) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 BT Donanımı  1.706,4  2.085,9 2.510,2 2.916,5 3.292,1 3.696,6  

 Paket Yazılım 316,4  390,5 444,0 494,1 548,6 608,9  

 BT Hizmetleri 473,4  573,7 646,0 704,1 758,9 830,5  

 Toplam BT Pazarı  2.496,2  3.050,1 3,600,2 4.114,7 4.599,6 5.136,0  
Kaynak: IDC, Temmuz 2005 
 
Tablo 8 Türkiye Bilgi Teknolojileri Pazarı Büyüme Oranları, 2005-2009 (Yüzde) 

 2005 2006 2007 2008 2009 BYBO 
 BT Donanımı  22,2 20,3 16,2 12,9 12,3 15,4 
 Paket Yazılım 23,4 13,7 11,3 11,0 11,0 11,7 
 BT Hizmetleri 14,4 12,6 9,0 7,8 9,4 9,7 
 Toplam BT Pazarı  20,8 18,0 14,3 11,8 11,7 13,9 

Kaynak: IDC, Black Book, Temmuz 2005 
 
Yapılan tahminlerde, Türkiye bilgi teknolojileri pazarındaki büyümenin iki haneli 
olacağı görülmektedir. 2005 yılı büyüme tahminleri, toplam BT pazarı için %20.8 
seviyesinde yapılırken, büyümenin temel olarak BT donanımı ve paket yazılım 
alanında olacağı öngörülmektedir. 
 
Tablo 9: Türkiye BİT Pazarının Yurt Dışı Pazarlarla Karşılaştırılması, Sektör İçi 
Yüzde Dağılım 

 
Batı 

Avrupa 
Doğu 

Avrupa ABD Japonya 
Diğer 

Ülkeler Dünya Türkiye 

BİT Donanım %24 %32 %22 %35 %33 %28 %25.0 
Yazılım %11 %5 %15 %7 %4 %10 %4.6 
BT Hizmetleri %21 %8 %27 %17 %9 %19 %6.9 
Taşıyıcı 
Hizmetler %44 %55 %36 %41 %54 %44 %63.4 

Not: Telekomünikasyon donanımı ve tüketici malzemeleri, BİT donanımı altında gösterilmiştir. 
Kaynak: İnterpro 
 
Tablo 5 incelendiğinde, BT pazarının (taşıyıcı hizmetler dışarıda tutulduğunda) 
donanım ağırlıklı bir pazar olduğu sonucu çıkarılacaktır. Türkiye’deki taşıyıcı 
hizmetlerin ağırlığının yüksek olması ise, yerli yazılım ve hizmetler pazarının 
küçüklüğünden kaynaklanmaktadır. Taşıyıcı hizmetleri %55’ler seviyesi altına 
inerek Doğu Avrupa, %50’ler altına inerek Batı Avrupa ve Dünya standartlarını 
yakalaması için sektörün her yıl %20’ler seviyesinde büyüme göstermesi 
gerekmektedir.3 

                                                 
3  
 

BT sektörünün 
iletişim sektörüne 
göre ağırlığının 
artması, oldukça 
agresif hedefler 
gerektirmektedir. 
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Yazılım ve hizmetler pazarında Türkiye, Doğu Avrupa ve Diğer Ülkeler 
(Asya/Pasifik ülkeleri bu alana girmektedir) benzer yazılım ve hizmet pazar 
kırılımlarına sahip olmakla birlikte, bu pazarlarda BİT donanımının önemli pay 
aldığı görülmektedir. Bu çerçevede Türkiye BİT donanımı alanında da gelişmeye 
açık bir pazar özelliği göstermektedir. 

5.2. Türkiye BİT pazarının yurt dışındaki konumu 
 
OECD tanımları baz alınarak yapılan sınıflandırmada Türkiye, hem pazarın 
GSYH içindeki oranı, hem de pazarın kendi içerisindeki kırılımı açısından OECD 
ortalamalarının gerisinde kalmaktadır.  
 
Şekil 10: BİT Sektörünün GSYH İçindeki Oranı 
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Kaynak: OECD, IDC, 2004 
 
OECD verileri incelenirken dikkat edilmesi gereken nokta, OECD tanımlarının 
üretim ağırlıklı tanımlar olması, buna bağlı olarak yazılım ve BT hizmetleri 
alanlarını çok net göstermemesidir; ancak aynı tanımlarla yapılan karşılaştırmalar 
farklı perspektiflerle Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla durumunu ortaya 
koymaktadır. 
 
Telekomünikasyon ve taşıyıcı hizmetlerin GSYH içindeki oranı sabit kalsa dahi, 
donanım, yazılım ve hizmetler pazarında OECD ortalamaları seviyesine erişimi 

                                                                                                                                    
 Dünya Türkiye  Türkiye Büyüme 5 yıl* 10 yıl* 15 yıl* 

BİT Donanım 28% 25.8%  40.3 56% 9.3% 4.6% 3.0% 

Yazılım 10% 3.5%  14.1 304% 32.2% 15.0% 9.8% 

IT Hizmetleri 19% 7.3%  27.8 281% 30.7% 14.3% 9.3% 

Taşıyıcı Hizmetler 44% 63.4%  63.4 0%    

Toplam 100% 100%  145.6 146% 19.7% 9.4% 6.2% 

* Büyüme oranları, belirtilen yıllar bazında geometrik ortalamalarda kümülatif yıllık artış 
oranlarına çevrilmiştir. 
Taşıyıcı hizmetler pazar büyüklüğü sabit tutularak, BİT pazar dağılımları Dünya 
ortalamasına getirildiğinde, toplam pazarın %45.6, yazılım pazarında %304, hizmetler (BT 
hizmetleri) pazarında %281’lik büyüme hesaplanmıştır. 

Sektör, donanım 
pazarında da 
Dünya 
standartlarının 
gerisindedir. 

Türkiye hem 
pazarın GSYH 
içindeki oranı, 
hem de pazarın 
kendi içerisindeki 
kırılımı açısından 
alt sıralardadır. 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 25 / 228 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

Türkiye için potansiyeli net olarak göstermektedir. Donanım pazarında %100, 
yazılım ve hizmetler pazarında ise %400’lere varan artışlar Türkiye’nin OECD 
ortalamasını yakalamasını ancak sağlayacaktır. Çok kısa vadede bu atılımın 
yapılması kolay olmamakla birlikte, potansiyelin boyutunu ortaya koyması 
açısından bu karşılaştırma anlamlıdır. 
 
Şekil 11: Türkiye ve OECD 284 Ülkeleri Karşılaştırması, BİT Alt Sektörlerinin 
Büyüklüğünün GSMH’ye Oranıı 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Türkiye OECD 28

Donanım Yazılım Diğer BİT hizmetleri Telekom
 

Kaynak: OECD Information and Technology Outlook, 2004 
 
 
Bu noktada Türkiye’nin yakın bölge pazarları ve Dünya’daki diğer önemli 
pazarlardaki konumunu ortaya koymak için sektör kırılımları verilmiştir. 
 
Tablo 10 Bilgi Teknolojileri Pazar Segment Payları Karşılaştırması, 2005(T) (%) 

Bilgi 
Teknolojileri Türkiye 

Orta 
Doğu & 
Afrika 

Orta & 
Doğu 

Avrupa 
Kuzey 

Amerika 
Asya 

Pasifik Dünya 

Donanım 68,4 54,9 60,4 31,5 50,2 38,4 

Paket Yazılım 12,8 15,4 14,9 24,7 15,2 20,5 

Hizmetler 18,8 29,7 24,7 43,8 34,7 41,1 

Toplam BT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kaynak: IDC Black Book, Temmuz 2005 
 
Türkiye BT pazarı içerisinde donanımın payı, Dünya ortalamasının çok 
üzerindedir. Dünya BİT pazarından en büyük payı alan Kuzey Amerika’da 
donanımın payı %31,5 seviyesindeyken, gelişmekte olan Orta Doğu, Afrika ve 
Doğu Avrupa pazarlarında donanımın payının %55’in üzerinde olduğu 
görülmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç, bilgi teknolojileri pazarının geliştikçe 
donanımın toplam içerisindeki payın azaldığıdır. 
 
Pazar kırılımlarının Dünya ortalaması ve bölge pazarları ile kıyaslamasında en 
büyük farklılık hizmetler alanında ortaya çıkmaktadır. Dünya ortalamasında 
donanımdan daha fazla pay alan BT hizmetleri, yakın bölge pazarları ile 
kıyaslandığında dahi küçük kalmaktadır. Orta Doğu, Afrika ve Orta ve Doğu 
Avrupa Pazarlarında %29,7 ve %24,7 oranındaki hizmetler pazarına karşılık 
Türkiye pazarındaki oran yalnızca %18,8’dir. 
 

                                                 
4 Ortalamalar OECD 30 ülkeleri içinden Lüksembourg ve İzlanda analiz dışında tutularak hesaplanmıştır. 
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Tablo 6’da verilen büyüme tahminleri hatırlanırsa, Türkiye BT pazarındaki en hızlı 
büyümenin yine donanım alanında olacağı, hizmetlerin ise ortalama %9,7 ile 
sektör içerisinde en yavaş büyümeyi gerçekleştireceği görülmektedir. Sonuç 
olarak, pazar mevcut koşulları ile büyümesini sürdürdüğü takdirde donanım 
ağırlıklı özelliğini koruyacaktır. 
 
Şekil 12 Türkiye BT Pazarı Büyüme Tahminleri, 2004-2009 Ortalama (%) 
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Kaynak: IDC Black Book, Temmuz 2005 

Mevcut yapısı ile 
BT pazarı, 2010 
yılına kadar 
donanım ağırlıklı 
konumunu 
koruyacaktır. 
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5.3. Türkiye Bilgi Teknolojileri Donanım Pazarı 
Donanım, tüketici malzemeleri de dahil edildiğinde halen Türkiye BT pazarının 
%60’a yakın bir kısmını oluşturmaktadır. Bu alanda, tüm Dünya’da olduğu gibi 
düşen kar marjlarına rağmen büyüme eğilimi sürmektedir. 
 
2005 yılı içerisinde en hızlı büyümenin depolama ve son kullanıcı5 ürünlerinde 
olması beklenmektedir. 2004-2009 arası 5 yıllık sürede donanım pazarının 
ortalama %15 büyümesi öngörülmektedir. 
 
Tablo 11 Türkiye BT Donanım Pazarı, 2004-2009 (milyon ABD Doları) 

Donanım 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sistemler 1041 1294 1587 1863 2111 2394 

    Sunucular 168 172 200 225 264 302 

    Son Kullanıcı 872 1123 1387 1638 1847 2092 

Depolama 57 79 102 112 128 147 

Çevresel 
Donanım 
Ürünleri 361 412 456 505 545 576 

Şebeke 
Elemanları 248 301 366 436 509 580 

Donanım 
Toplam 1706 2086 2510 2917 3292 3697 

Kaynak: IDC Black Book, Temmuz 2005 
 
Tablo 12 Türkiye BT Donanım Pazarı Büyüme Tahminleri, 2005-2009 (Yüzde) 

Donanım 2005 2006 2007 2008 2009 BYBO 

Sistemler 24% 23% 17% 13% 13% 17% 
    Sunucular 2% 16% 13% 17% 14% 15% 
    Son Kullanıcı 29% 24% 18% 13% 13% 17% 
Depolama 39% 28% 10% 14% 15% 17% 
Çevresel 
Donanım 
Ürünleri 14% 11% 11% 8% 6% 9% 
Şebeke 
Elemanları 21% 21% 19% 17% 14% 18% 
Donanım 
Toplam 22% 20% 16% 13% 12% 15% 

Kaynak: IDC 

5.3.1. Türkiye’de PC Pazarı 
Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkelerin yaptığı önemli atılımlarda biri de ülke 
genelindeki PC penetrasyonunun artırılmasıdır. Hem kurumsal, hem de bireysel 
bazda bilgi toplumuna geçiş için önemli bir göstergedir. Bu nedenle Türkiye’deki 
PC pazarı ayrıca incelenmiştir. 
 
Türkiye PC pazarının 2005 yılının ilk çeyreğinde %30’luk büyüme gösterdiği 
belirtilmektedir. PC satışlarının, 2005 yılı itibariyle 1.2 milyon adete ulaşması;  bu 
satışların %50’sinin toplama6 bilgisayar olduğu tahmin edilmektedir7. Kalan 

                                                 
5 Client products 
6 Markasız (non-branded) 
7 Gartner, PC Shipment Forecast for MEA, 05Q1 
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%50’lik markalı PC pazarının %60’ının yine yerli oyuncular tarafından, kalanının 
ise yabancı oyuncular tarafından oluşturulduğu tahmin edilmektedir. Yerli 
markaların reklam ve marka bilinirliğini artırmaları ile masaüstü pazarında tüketici 
tarafında bir markalaşma, diz üstü bilgisayarlarının artması ile ise toplam 
pazarda, yabancı markalar başta olmak üzere bir markalaşma eğilimi 
beklenmektedir.   
 
Türkiye’de 3 tip dağıtıcı bulunmaktadır.8 

- Geniş dağıtım ağına sahip dağıtıcılar. İndeks, Arena, Koyuncu ve Kont 
Bilişim’in başı çektiği bu oyuncular IBM, HP, Toshiba gibi Dünya 
markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır. 

- Orijinal ekipman dağıtıcı şirketleri, üretim şirketlerinin tedarikçisi 
konumundadır. 

- Son grupta ise, dağıtıcıların dağıtıcıları konumundaki yerel dağıtıcılar 
bulunmaktadır. 

 
Türkiye PC kullanıcısı, marka bağımlılığı bulunmayan bir müşteri profili 
çizmektedir. Toplama bilgisayar pazarındaki satış rakamları bu varsayımı 
doğrulamaktadır. Özellikle masaüstü kişisel bilgisayar satışlarında toplama 
bilgisayar satışları, markalı bilgisayarlar karşısındaki fiyat avantajı nedeniyle 
ağırlığını korumaktadır. Diğer taraftan, diz üstü bilgisayar pazarındaki artışlarla 
paralel olarak markalı bilgisayar satışlarının güçlenmesi beklenmelidir. 
 
Türkiye’de kişi başına düşen PC satış rakamları Dünya ortalamasının çok altında 
kalmaktadır: 
 
Tablo 13: Dünya Genelinde Bin Kişi Başına Düşen PC Sayısı 
Bölge Adet 
Dünya 113 
Avrupa 401 
Doğu Avrupa 104 
Türkiye 41 

Kaynak: Gartner: 2Q05 Update: Global PC Forecast Scenarios, 2005-2006 
 
Bu rakam dikkate alındığında Türkiye’de kullanımda olan toplam PC sayısının, 
Avrupa Birliği aday ülkelerine kıyasla da oldukça geride olduğu görülmektedir. 
2005 yılı 2. çeyreğinde 2005 ve 2006 yılı Dünya PC satışları için yapılan 
tahminde 2005 yılı içerisinde PC satış tahmini 202 milyon adettir. Bu tahmin 
doğrultusunda 2005 yılı içerisinde Dünya’daki kişi başına ortalama PC satışı 
oranı, Türkiye’nin 2 katı olacaktır. 
 
 
Tablo 7: PC Satış Rakamları Karşılaştırması, 2005 Yılı Tahminleri 
2005 Tahmini Satış Nüfus Kişi Başı Satış 

(adet) 
Dünya 202 milyon adet 6.377 (tahmini) 31 
Türkiye 1.2 milyon adet 72 milyon 16 

Kaynak: Gartner, Capital 
 

                                                 
8 Capital, “Bilişimin Dev Orduları”, 1 Nisan 2004. 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 29 / 228 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

Şekil 8 incelendiğinde, PC penetrasyonu ile gelir düzeyi arasındaki ilişki net 
olarak görülebilecektir. Diğer taraftan, aynı gelir düzeyine sahip ülkelerin PC 
penetrasyon rakamlarındaki farklılık da dikkat çekmektedir. Örneğin, aynı alım 
gücüne sahip Tayvan ve İsviçre’de PC penetrasyon oranları 2004 yılı itibariyle 
Tayvan’daki 421’e karşılık İsviçre’de 791’dir. Bu da uygulanacak ek politikalarda, 
mevcut alım gücü seviyesinde PC penetrasyonunun artırılabileceğini 
göstermektedir. 
 
Şekil 13: PC Penetrasyonu ve Gelir Düzeyi Arasındaki İlişki, Ülkeler Bazında9 
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PC penetrasyonu, kişi başına düşen PC oranı olarak hesaplanmıştır. 
Alım gücü paritesine göre GSYH oranları kullanılarak yapılmıştır.  
Kaynak: Gartner, 2004 
 
Gartner çalışmasında yer alan en düşük gelir seviyesine sahip 10 ülke ve bu 
ülkelerdeki PC penetrasyonu incelendiğinde ise Türkiye’nin bu konudaki 
potansiyeli çok daha net ortaya çıkmaktadır. 
 
 
Şekil 14: Alım Gücü Paritesine Göre Reel Kişi Başı GSYH 
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Kaynak: Gartner, PRG Analizi 
 

                                                 
9 Gelir seviyesi en yüksek on ülke: Norveç, ABD, İrlanda, Danimarka, Kanada, Avusturya, İsviçre, Tayvan, 
,Hollanda, Avustralya 
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10 bin doların altında gelir seviyesine sahip 10 ülke alınarak yapılan 
tahminlemede, Türkiye’nin 7.665 ABD Dolar alım gücü paritesine göre düzeltilmiş 
kişi başı GSYH rakamıyla %8.1 seviyesinde PC penetrasyonu rakamlarına 
ulaşmış olması beklenmelidir. Bir diğer husus da, bu rakamın, doğru politikalarla 
%10’lar seviyesine çekilebileceğidir. 

5.3.2. Türkiye BT donanım pazarı yurt dışı karşılaştırmaları 
Türkiye bilgi teknolojileri pazarı yurt dışı karşılaştırmaları bölümünde, Türkiye 
pazarının donanım ağırlıklı olduğu, hizmetler alanında Dünya ve bölge 
pazarlarının gerisinde bulunduğu belirtilmişti. 
 
BT donanım pazarının, kendi içerisinde ise yurt dışı bölge pazarları ve Dünya 
geneli ile paralel bir dağılımı vardır. Donanım segment paylarının toplam BT 
donanımı içerisindeki payı, Dünya geneli ve farklı bölgesel pazarlar ile benzerlik 
göstermektedir. Buradan, donanım pazarının Türkiye’de kendi içerisinde tutarlı bir 
büyüme ve dağılım gösterdiği, donanım ağırlıklı pazar resminin ise yazılım ve 
hizmetler alanının küçüklüğünden kaynaklandığı sonucu çıkarılabilir. 
 
Tablo 14 Türkiye Bilgi Teknolojileri Pazarı Yurt Dışı Karşılaştırması, Donanım 
Segment Payları, 2005 (Yüzde) 

Donanım Türkiye 

Orta 
Doğu & 
Afrika 

Orta & 
Doğu 

Avrupa 
Kuzey 

Amerika 
Asya 

Pasifik Dünya 

Sistemler 62% 63% 65% 55% 60% 58% 

    Sunucular 8% 11% 9% 15% 13% 13% 

    Son Kullanıcı 54% 52% 56% 39% 47% 45% 

Depolama 4% 5% 3% 8% 6% 7% 

Çevresel 
Donanım 
Ürünleri 20% 21% 21% 16% 22% 20% 

Şebeke 
Elemanları 14% 12% 10% 21% 12% 16% 

Donanım 
Toplam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Kaynak: IDC Black Book, Temmuz 2005 
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5.4. Türkiye Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Pazarı 
Türkiye BT Hizmetleri pazarı, 2004 yılında %11.6’lık büyüme ile 473.38 milyon 
ABD dolarına ulaşmıştır.10 
 
Kamu sektöründe, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yapılan çalışmalar ve 
e-Devlet uygulamalarının başı çektiği görülmektedir. Benzer sürecin, 2010 yılına 
kadar kamu sektörü için bilgi teknolojileri alanında devam etmesi 
öngörülmektedir. 
 
Düşen enflasyon oranları, ekonomideki olumlu beklentiler ve istikrar ortamı, 
imalat sanayindeki yatırım ortamını geliştirmekte ve şirketleri BT yatırımlarını 
artırmaları beklenmektedir. 
 
Finans sektöründe ise, düşen enflasyona paralel olarak kamu kaynaklı 
gelirlerdeki düşüş, yabancı alımları ile pazarda oluşan rekabet ortamı ve kriz 
sonrası ertelenen yenilenme süreci ile bu alanda da sistem yenileme ve 
geliştirme, yerini bu gelişmelere bağlı büyümeye bırakacaktır. 

5.4.1. Pazar Büyüklüğü ve Tahminler 
 
Tablo 15 Türkiye BT Hizmetleri Pazarı, 2004-2009 

Hizmetler11 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Planlama 45,9 57,3 64,9 72,9 79,9 88,2 

Kurulum 219,4 268,2 300,0 330,6 358,4 392,2 

Destek Hizmetler 163,7 193,7 217,8 230,6 244,0 265,3 

Operasyon Yönetimi 30,1 37,1 44,1 48,7 53,3 59,4 

Eğitim 14,4 17,3 19,3 21,3 23,3 25,3 

Toplam 473,4 573,7 646,0 704,1 758,9 830,5 
Kaynak: IDC Black Book, Temmuz 2005 
 
Görüldüğü gibi kurulum ve destek hizmetler, toplam BT hizmetleri içerisinde %79 
pay alarak en önemli hizmet alanlarını oluşturmaktadır. Operasyon yönetimi 
başlığı altında incelenen dış kaynak hizmetlerinde ise gelişme, toplam içerisindeki 
%7,1 seviyesi ile, halen sınırlıdır. 
                                                 
10 Kaynak: IDC. Interpro rakamları ile IDC rakamlarındaki farklılığın nedeni, IDC’nin talep taraflı olarak gelirleri 
analiz etmesi ve kontratlar sonucu üçüncü taraflara yapılan ödemeleri analizine dahil etmemesidir. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. “Revenue recognition: Turkey IT services 2005-2009 Forecast and 2004 Vendor Shares, s53.” 
11 IDC, BT hizmetler sınıflandırma detayları 
Planlama Bilgi sistemleri stratejisi, BT ve şebeke planlaması, mimari değerlendirmeler, bilgi sistemleri 

operasyonel analizi, teknik sistem ve şebeke tasarımı, tedarikçi değerlendirmesi ve bakım 
planlaması. BT danışmanlığı stratejik planlama, vergi, denetim, finansal ve mühendislik 
danışmanlarını kapsamaz. 

Kurulum 

Uygulama / Yükleme / Kurulum yeni ekipman kurulumu, yazılım yükleme, özel arabirim 
sürücülerinin geliştirilmesi, sistem test ve düzeltme, dokümantasyon ve genel proje 
yönetimini kapsar. 

Destek 
Hizmetler 

Operasyon yönetimi bir teknik yada iş biriminin günlük fonksiyon ve süreçlerinin 
sürdürülmesi için gerekli günlük faaliyetleri içerir. Yardım masası ve destek hizmet yönetimi, 
varlık yönetim hizmetleri, sistem yönetimi, şebeke yönetimi, uzak mesafe şebeke yönetimi, 
yedekleme ve arşiv ve geri yükleme faaliyetlerini kapsar. 

Operasyon 
Yönetimi 

Destek hizmetler ve bakım telefon desteği, parça desteği, yazılım desteği, yerinde bakım ve 
önleyici bakım faaliyetlerini içerir. 

Eğitim BT kullanımı artırıcı genel ve özel eğitim faaliyetleri 
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5.4.2. Pazar ve Rekabet Yapısı: Tedarikçiler 
Tedarikçiler bazında incelendiğinde, BT hizmetler pazarının %67’sinin sistem 
entegratörleri ve teknoloji sunucular tarafından oluşturulduğu görülmektedir. 
 
Meteksan, Siemens Business Services, Koç Sistem, Probil, Servus, I-Bimsa gibi 
oyuncular, uluslararası donanım ve yazılım şirketleri ile ortaklıkları ve büyük 
ölçekli müşterileri ile sistem entegrasyon pazarının önde gelen oyuncularını 
oluşturmaktadır. 
 
Bağımsız yazılım sağlayıcılar, Cybersoft, Probil, Docuart, Likom gibi oyuncuların 
liderliğinde pazarın %14.6’sını oluşturmaktadır. Kamu sektörü, bu alanda da en 
önemli alıcı konumundadır. 
 
Katma değerli yerli satıcılar, yazılım evleri, dağıtıcı ve bilgisayar montaj 
şirketlerinden oluşan ikincil kanal ortakları, 2004 yılında BT hizmetleri pazarından 
%5.3 pay almışlardır. KOBİ’lerden gelen sınırlı talep nedeniyle bu alanda büyüme 
sınırlı kalmıştır. 
 
BT hizmetleri dış kaynak sağlayıcılar içinde, T-Systems, SAP başta olmak üzere 
ortaklıkları ile önemli bir oyuncudur. Garanti Teknoloji, Garanti Bankası ve Doğuş 
Holding kuruluşlarına verdiği hizmetlerle kendisine finans odaklı hizmetler ile 
pazarda %3.4’lük yer bulmaktadır. Bu alanda ayrıca, Havelsan ve Aselsan 
savunma sanayi öncelikli hizmetleri ile önemli yer tutmaktadır. 
 
Şekil 15: Tedarikçi Tipi Bazında BT Hizmetler Gelirleri Dağılımı, Türkiye 2004 

Dış kaynak 
hizmetleri, 11.7%

Teknoloji Sunucular, 
28.9%

Danışmanlık firmaları, 
1.4%

Sistem 
entegratörleri, 38.3%

Bağımsız Yazılım 
Sağlayıcılar, 14.6%

İkincil Kanal 
Ortakları, 5.3%

 
Kaynak: IDC, 2004 
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5.4.3. Pazar ve Rekabet Yapısı: Sektörel Kırılımlar 
 
Türkiye BT Hizmetleri pazarı incelendiğinde, pazarın finans, kamu ve endüstri 
bazında paylaşıldığı görülmektedir. IDC sınıflandırması dikkate alındığında 
telekomünikasyon pazarı hizmetler pazarından %9.7 pay almaktadır. 
 
Şekil 16: Dikey Pazarlar Bazında Türkiye BT hizmetler pazarı, 2004 

Bankacılık, 24.4%

Diğer Finans, 8.6%

Kamu, 26.2%

Endüstri, 22.4%

Telekomünikasyon, 
9.7%

Perakende, 4.7%

Sigorta, 4.1%

 
Kaynak: IDC, Turkey IT Services, 2005-2009 
 
Bankacılık sektörü, düşen faiz oranları, kamu finansmanındaki iyileşmeler ve 
artan rekabet nedeniyle servis yetkinliklerinde artış yoluna girmiştir. 2004 yılı 
başta olmak üzere yurt dışı finans kuruluşlarının yerel bankalara olan talebi ve 
satın almalar neticesinde pazardaki rekabet daha da artmıştır. Alternatif kanal 
yatırımları, yenilenen kart sistemleri ve iş akış sistemleri 2004 yılındaki 
yatırımların temelini oluşturmuştur. 2010 yılına kadar sistem yenileme ve 
güncelleme ağırlıklı ilerlemesi beklenmektedir. 
 
Kamu sektöründe, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yapılan çalışmalar ve 
e-Devlet uygulamalarının başı çektiği görülmüştür. 2010 yılına kadar da kamu 
alanındaki yatırımların öncelikli olarak Avrupa Birliği inisiyatifleri doğrultusunda ve 
e-Devlet yatırımları etrafında şekillenmesi beklenmelidir. 
 
İmalat sektöründeki BT yatırımları, iş çözümleri alanında görülmektedir. İşletme 
kaynak yönetimi modüllerinin zenginleştirilmesi, paket programlar ve entegrasyon 
hizmetleri öne çıkmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde de benzer 
yazılımların fiyat rekabeti daha yüksek olan yerli, küçük çaplı üreticiler tarafından 
sağlandığı görülmektedir12.  
 
Telekomünikasyon sektörü, Türk Telekom’un özelleştirme sürecindeki 
beklentilerle göreceli olarak yavaşlamış, Türk Telekom’un hizmetler alanında 
lisans dağıtan şirketlerle rekabeti ve pazardaki serbestleşmenin sağlanamamış 
olması nedeniyle beklenen gelişmeyi henüz gösterememiştir. GSM pazarında ise, 
Avea’nın kamu çalışanları ile başlayan fiyat ve hizmet politikaları ile farklı müşteri 

                                                 
12 IDC, “Turkey IT Services 2004-2009” 

Bankacılık sektörü 
mevcut altyapısı, 
kamu, 
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artan potansiyel 
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güçlenme 
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segmentlerinde gelişme görülmüş, ancak TMSF yönetimindeki Telsim’in 
satışındaki beklenti ile tam rekabet ortamı 2004 yılında sekteye uğramıştır.  

5.4.4. Hizmetler Pazarındaki Eğilimler 

5.4.4.1. Gelişen ve Değişen Müşteri Beklentileri 
Paket programların yaygınlaşması ve son kullanıcıların gereksinimlerini daha 
etkin tanımlayabilmeleri sonucunda hizmetler alanında daha karmaşık çözümler 
sunulurken sistem entegrasyonu, danışmanlık ve uygulama özelleştirme gibi 
alanlarda büyüme görülmektedir. 

5.4.4.2. Ortaklık ve İşbirlikleri 
Yerli oyuncuların dikey pazarlarda sınırlı gelişim ortamı, artan rekabet ve yabancı 
oyuncuların farklı alanlarda geliştirmiş oldukları tecrübe ve servisler karşısında 
konsolidasyon ve çözüm ortaklıklarında artış görülmektedir. Yurt dışı satın alma 
ve birleşmeler OECD ülkeleri ile kıyaslandığında çok sınırlı kalmakla birlikte, iç 
pazarda ortaklıklar ve işbirlikleri yoluyla birliktelikler kurulmaya çalışılmaktadır. 

5.4.4.3. Büyük Ölçekli Kamu Projeleri 
2004 yılı içerisinde MERNİS ve VEDOP gibi büyük ölçekli projelerin yanında, 
Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları başta olmak üzere gündemde olan 
kamu projeleri sektöre bu alanda 2010 yılına kadar önemli fırsatlar yaratacaktır. 
Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından fonlanan projelerin başlatılması ile 
sektöre para girişi sağlaması beklenmektedir. Diğer taraftan 

- Kamu projelerinin başlama sürelerindeki belirsizlik 
- Uygulanan sıkı bütçe ve mali politika 
- Yıllık olarak planlanan harcama bütçeleri 

nedeniyle yatırım amaçlı planlamalarda sektör içerisinde güçlük yaşanmaktadır. 

5.4.4.4. Müşteri Odaklı İş Stratejilerin Gelişmesi 
Bankacılık, dağıtım, lojistik ve perakende sektörleri artan rekabetle beraber 
müşteri odaklı stratejiler oluşturmakta ve iş çözümleri uygulamaya yönelmektedir. 
İş akışı otomasyonu, tedarik zinciri, müşteri ilişkileri yönetimi, portal ve temas 
noktası yönetim çözümleri alanlarında yatırımlar artmaktadır. 
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5.5. Türkiye Yazılım Pazarı 
IDC tarafından yapılan BT sektör sınıflandırmasında, yazılım sektörü paket 
yazılım başlığı altında ele alınmaktadır. Bu tanım altında doğrudan kurulan kutu 
ürünler veya belli seviyede özelleştirme gerektiren ya da diğer hizmetlerle ilişkili 
yazılımlar bulunmaktadır. 
 
Türkiye yazılım pazarı, 2004 yılında 316,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
2005 yılında pazarın %23,4’lük artışla 390,5 milyon dolara ulaşması 
beklenmektedir. 
 
Tablo 16 Türkiye Yazılım Pazarı, 2004-2009, milyon ABD Doları 

Paket Yazılım  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Sistem altyapı yazılımı  107,7 138,8 162,3 181,3 202,0 226,9 

Uygulama geliştirme ve kurulum 42,0 58,0 66,6 75,2 83,6 92,5 

Uygulamalar 166,8 193,8 215,0 237,6 263,0 289,6 

Toplam  316,4 390,5 444,0 494,1 548,6 608,9 
Kaynak: IDC Black Book, Temmuz 2005 
 
Dünya’da paket yazılım pazarının %84’ü ABD menşeli şirketler tarafından 
oluşturulmaktadır. Küresel yazılım şirketlerinin en büyük 10’undan 7’si, ikinci en 
büyük 10 şirketten de 9’u (ilk 20 şirketin 16’sı) Amerikan şirketleridir.  
 
Şekil 17 Dünya Paket Yazılım Üreticileri 

 
Kaynak: IDC 
 
Türkiye yazılım pazar verileri içerisinde de ithal yazılım ağırlığı yüksektir. Tüm bu 
pazar içerisinde yerli yazılım payı net olarak belirlenememekle birlikte 100 milyon 
ABD Doları (belirtilen pazarın yaklaşık %30’u) civarında tahmin edilmektedir.13 
 
Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe 7000 dolayında firma olduğu, 
bunların da 500 kadarının yalnızca yazılım alanında faaliyet gösterdiği tahmin 
edilmektedir.14 Yerli yazılım şirketleri, temel olarak ana faaliyet alanı sistem 

                                                 
13 “Yazılımın 20 Yerli Devi”, Capital, 1 Aralık 2004. Hande D. Süzer 
14 Kızıltan, L. “Sektör Standartlarının Oluşturulması ve Yapılacak Düzenlemeler”, Sunum 
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entegrasyonu olan büyük yerli firmalar ile yazılım üreten firmalarından 
oluşmaktadır. Çalışma kapsamında, gelirlerinin önemli kısmını yazılım alanından 
sağlayan, Türk sermayeli15 en büyük 20 yazılım şirketine16 ek olarak en büyük 5 
yerli sistem entegratörü17 incelenmiştir. 
 
Tablo 17 Türkiye’nin En Büyük 5 Yerli Sistem Entegratörü 
 Ciro (2004) Çalışan sayısı 
Meteksan Sistem 227,3 971 
Koç Sistem 116,3 557 
Probil 41,5 262 
Servus 37,5 378 
I-Bimsa 24,4 90 

Kaynak: Şirket web siteleri, Interpro Bilişim 500, şirket görüşmeleri 
 
Sistem entegratörlerinin toplam gelirleri içerisinde donanım, paket yazılım, 
uygulama geliştirme ve entegrasyonun da dahil olduğu geniş bir ürün ve hizmet 
yelpazesi mevcuttur. 
 
2004 yılında yapılan bir araştırma18, yerli yazılım firmalarının sektörel çözümlere 
yöneldiğini göstermektedir. Bu yazılımlar arasında da kurumsal yönetim 
çözümleri, ERP yazılımları öne çıkmaktadır. En büyük 20 yerli şirket listesindeki 
şirketlerin büyük bölümü, ERP ve kurumsal otomasyon alanlarında faaliyet 
göstermektedir. Bahsedilen şirketlerin ürün portföyü, Rekabet Avantajı ve 
Yetkinlikler bölümünde detaylı olarak incelenmiştir. 

5.5.1. Yazılım Pazarındaki Eğilimler 

5.5.1.1. Kurumsal Çözümlerde Talep Artışı 
Genel ekonomik yapıdaki iyileşmeler, düşen reel faizler ve enflasyon muhasebesi 
gibi yasal düzenlemeler neticesinde şirketlerin operasyonel verimlilik ve karlılığa 
yönelmesi beklenmektedir. Kurumsal çözümler, özellikle yerli şirketlerin bu alanda 
bilgi teknolojileri yatırımlarını yoğunlaştıracakları bir alan olarak görülmektedir. 
Kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi 
gibi çözümlere yatırım beklenmektedir. 
 
Pazardaki uluslararası şirketlerin (SAP, Oracle) çözümlerinin maliyeti dolayısıyla 
bu alanda pazarın üst segmentindeki doygunluk yerli firmalara bu alanda fırsatlar 
sunmaktadır. KOSGEB tarafından KOBİ’lere verilen yazılım destek teşviklerinin, 
kurumsal kaynak planlaması, malzeme ihtiyaç planlaması, bilgisayar destekli 
tasarım ve bakım onarım yazılımları alanında verilmesi de, bu alanda pazarın alt 
segmentlerinde yerli oyunculara pazar fırsatları vermektedir. 

5.5.1.2. İşbirliği Arayışları 
Özellikle 2001 ekonomik krizi ile finansal ve sermaye yapısı kırılgan oyuncuların 
pazardan ayrılmaları, mevcut firmaların da bu alanda güçlenme ve büyüme 
arayışlarını kuvvetlendirmiş görünmektedir. Dünya’daki konsolidasyon eğilimini de 

                                                 
15 İncelenen firmalardan bazıları yıllar içerisinde yabancı firmalarla hisse ortaklıkları yapmışlardır. Ancak Türk 
sermayesiyle kurulmuş, halihazırda ağırlıklı hisseleri yerli sermayede bulunmaktadır. 
16 Çalışma dahilinde incelenen firmalar: Bilişim, Bizitek, Coretech, Cybersoft, Docuart, Havelsan, IAS, Infina, 
Infotech, Innova, Likom, Login, Logo, Mikro Yazılımevi, Netsis, Nevotek, Obase, SFS Grup, Tepe Teknoloji, 
Veripark 
17 Meteksan Sistem, Koç Sistem, Probil, Servus, I-Bimsa 
18 Yazılımın 20 Yerli Devi, Capital, Aralık 2004 

Yerli firmaların 
ürün gamında, 
kurumsal 
çözümler ön plana 
çıkmaktadır. 
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göz önünde bulundurarak, yerli şirketlerin yerli ve yabancı şirketler ile uzun 
dönemli ortaklıklara girmesi beklenmelidir. 
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5.6. Rekabet Avantajları ve Yetkinlikler 
Türkiye’nin öncelikle bölge, daha sonra küresel bir bilişim oyuncusu olma 
yolundaki yetkinliklerinin anlaşılması amacıyla, dış kaynak kullanımında hizmet 
sağlayıcı seçiminde öne çıkan, kritik başarı faktörleri incelemesi Türkiye’nin bu 
alanda gelişmeye açık noktalarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 
 
Yapılan bir araştırmada19, dış kaynak kullanımına yönelen şirketlere tedarikçi 
seçiminde aşağıdaki kriterleri baz almaları önerilmektedir. Dış kaynak 
kullanımında kritik başarı faktörleri başlıklı araştırmada sıralanan yetkinlikler 
şunlardır; 
 
• Deneyim 
• Finansal güç 
• Teknik uzmanlık 
• İletişim yönetimi tecrübesi 
• Dikey pazar tecrübesi 
• Ölçek (boyut) 
• Kalite değerlendirmesi (örneğin SEI CMM, ISO) 
 
Türkiye BT sektörü, yazılım ve hizmetler alanının dış pazarlarda rekabetçi bir 
oyuncu olabilmesi firma ve sektör bazında yukarıdaki gereksinimleri sağlamasına 
bağlıdır. Bu yetkinliklerin değerlendirilmesi, yapılan analizler yanında sektör ile 
sürdürülen görüşmeler ve STK görüşleri başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan 
alınan görüşler de kullanılmıştır. 

5.6.1. Deneyim 
Türkiye pazarının boyut olarak darlığı nedeniyle şirketlerin benzer projeleri farklı 
müşterilerde uygulayacağı derinlik ve buna bağlı yetrerli deneyim elde 
edilememektedir. Ortalama yönetici yaşı 30-35 arasında değişen genç ve 
girişimci şirketler, uzun dönemli ve sürekli gelişimi sağlamakta güçlük 
çekmektedir.  
 
Türkiye’nin en büyük 20 yerli firmasının ortalama şirket yaşları 13 olarak 
hesaplanmıştır. Bu firmaların yaşları 5 ila 23 arasında değişmektedir. 
 
Şekil 18 Türkiye’nin En Büyük 20 Yazılım Firması Şirket Yaşı 

 
Kaynak: Telefon görüşmeleri, firma web sitesi analizleri 

                                                 
19 « Critical Success Factors in Offshore Outsourcing », Giga Information Group, Aralık 2002 
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Kamu sektöründeki yıllık bütçeler ile belirlenen yatırım politikaları, uzun dönemli 
proje planlarının kamu alanında yapılmasını zorlaştırmakta ve sektör içerisinde 
geliştirilemeyen deneyimin Ar-Ge ve uzun dönemli yatırım ile geliştirilmesini 
zorlaştırmaktadır. 
 
Finansal olarak gerekli yeterliliği sağlayamayan şirketler, dışa açılım konusunda 
kendi kendilerini finanse edemediklerinden dış pazarlarda deneyim yaratma 
fırsatları sınırlı kalmaktadır. 
 
Sektör içi işbirlikleri ağırlıklı olarak yabancı oyuncuların çözüm ortaklığı şeklinde 
oluşmakta, teknoparklar gibi sinerji alanlarında sınırlı kalan işbirlikleri tamamlayıcı 
deneyim işbirliklerinin oluşamamasına neden olmaktadır. 

5.6.2. Finansal güç 
BİT pazarı, tüm Dünyada olduğu gibi krizlerden kolay etkilenir bir yapı 
sergilemektedir. Şekil 20’de, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında OECD ülkelerinde BİT 
malları ticaretindeki değişim görülmektedir. Kimi ülkeler 2001 yılındaki İnternet 
balonunun patlaması başta olmak üzere gerçekleşen sektörel daralma ve 
gerilemeyi 2002 yılında toparlarken, bazı ülkelerde krizin etkisi devam etmiştir. 
 
Türkiye pazarı da, yurt içindeki ekonomik krizin de etkisiyle OECD ülkeleri 
içerisinde en hızlı düşüşü yaşamış ancak akabinde toparlanmayı başarmıştır. 
 
Şekil 19: BİT Malları Ticaretinin Yıllar Bazında Değişimi, OECD Ülkeleri 
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Kaynak: OECD ITS Veritabanı 
 
BT sektöründe, kırılganlık Dünya genelinde de kendini göstermektedir. Yapılan bir 
araştırmada, BT alanında hizmet gösteren küresel oyuncuların 2000 yılından 
itibaren düşen marjları görülmektedir. Düşen marjlarla beraber konsolidasyon 
eğiliminin artması da doğaldır.  
 

Düşük sermaye 
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odaklı rekabet, 
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oluşmasına neden 
olmaktadır. 
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Şekil 20: Şirketler Bazında Vergi ve Faiz Öncesi Kar Oran Dağılımı 
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%100 = ABD NASDAQ borsasında işlem gören 193 küresel şirket 
Kaynak: Thomson Financial Compustat 
 
Türkiye pazarı da, dış kaynak kullanımı gibi düzenli nakit akışı sağlayan hizmetler 
alanında gelişmediği ve proje bazlı yapısı nedeniyle şirketleri sıklıkla dönemsel 
finansal sorunlar yaşadığı kırılgan bir pazar görüntüsü çizmektedir. Nakit akışı ve 
gelir baskısıyla pazarda “fiyat odaklı” rekabet gelişmekte bu da küçük ve orta 
ölçekli şirketler başta olmak üzere sektörde sürekliliği ve güçlü büyümeyi 
engellemektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, pazarın alt segmentlerindeki kırıcı 
rekabet, şirketler üzerinde hem marj baskısı yaratmakta hem de büyüme çabası 
içindeki şirketlerin rekabet alternatiflerini ciddi yönde sınırlamaktadır. 

5.6.3. Teknik Uzmanlık 
Uzun dönemli yatırımların sınırlılığı ve dikey pazarlardaki sınırlı gelişim nedeniyle 
teknik uzmanlık geliştirmekte zorluk çekilmekle birlikte, yazılım pazarındaki kaliteli 
iş gücü bu alanda Türkiye’nin fırsatlarından biridir. 
 
Üniversite giriş ve yerleştirme sistemi incelendiğinde, lise ve dengi okullardaki fen 
ve matematik ağırlıklı bölümlerin, fen liselerinin üniversite seviyesinde teknik 
bölümlere yöneldiği, bu bölümlerin yüksek puanlı ve tercih edilen bölümler olduğu 
görülmektedir. 

5.6.4. İletişim Yönetimi Tecrübesi 
Türkiye BİT ihracat hacmi çok sınırlı olmakla birlikte, ihracat yapılan öncelikli 
pazarlar incelendiğinde, Türkiye’nin ihracat hacminin yakın bölge ülkeleriyle 
olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği başta olmak üzere, 10 yeni katılımcı ülke, 
üyelik dışı Avrupa Birliği ülkeleri ile yakın ve Orta Doğu ülkeleri 2005 yılında 
Türkiye ihracatının %78.2’sini oluşturmaktadır. Bu rakamlar, BİT alanında hızlı 
gelişme gösteren bölgesel pazarların farklı sektörlerde de olsa tanındığını 
göstermektedir. Bölge pazarlarıyla ilişkiler, hem batı hem de doğu kültürüne 
yakınlık Türkiye için pazarlara giriş ve entegrasyon sürecinde bir fırsat olarak 
değerlendirilmelidir. 
 

Yakın bölge 
pazarlardaki 
ticaret tecrübesi 
güçlü bir yön 
olurken, bu 
pazarlarda inşaat, 
tekstil gibi 
sektörlerce 
bilinmemiz zayıf 
bir yönümüzü 
oluşturmaktadır. 
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Şekil 21: Türkiye’nin İhracat Bölgeleri Bazında İhracat Hacmi, Ocak - Mayıs 2005 

İhracat Bölgesi 
İhracat (milyon 

ABD Doları) % 
 
Avrupa Birliği Ülkeleri (AB) 15.512 53,5 
Avrupa Birliği Ülkeleri (15) 14.555 50,2 
Avrupa Birliği Ülkeleri (10) 958 3,3 
 
Türkiye Serbest Bölgeleri 1.174 4,1 
 
Diğer Ülkeler 12.286 42,4 
Diğer Avrupa Ülkeleri 3.217 11,1 
Afrika Ülkeleri 1.517 5,2 
      Kuzey Afrika Ülkeleri 1.086 3,7 
      Diğer Afrika Ülkeleri 430 1,5 
Amerika Ülkeleri 2.315 8,0 
      Kuzey Amerika Ülkeleri 2.033 7,0 
      Orta Amerika ve Karayip Ülkeleri 162 0,6 
      Güney Amerika Ülkeleri 120 0,4 
Asya Ülkeleri 5.091 17,6 
      Yakın ve Ortadoğu  Ülkeleri 3.943 13,6 
      Diğer Asya Ülkeleri 1.148 4,0 
Avustralya ve Yeni Zelanda 112 0,4 
Diğer Ülke ve Bölgeler 35 0,1 
 
Genel İhracat Toplamı 28.973 100,0 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı, Haziran 2005 

5.6.5. Dikey Pazar Tecrübesi 
Sektör içerisindeki büyük yerli yazılım firmalarının kurumsal çözümlere yöneldiği 
görülmektedir. 20 firmanın 12’sinin kurumsal kaynak planlaması çözümleri 
bulunmaktadır.  
 
Şekil 22 Yazılım Firmaları Ürün Gamı 

 
Kaynak: Interpro Bilişim 500 Araştırması, firma web siteleri, telefon görüşmeleri 
 
Türkiye’deki başarılı yurt dışı örnekleri, yurt içindeki dikey pazar tecrübelerinin 
dışa açılımı ile sağlanmıştır. Yazılım ihracatında başarılı olmuş firmalar 
incelendiğinde bölge pazarlarında yatay çözümler sunmak yerine dikey pazar 
ürünleri ile kendilerine yer buldukları görülmektedir. Meteksan Sistem’in sağlık 
yazılımları ile dışa açılımı, Telenity’nin mobil çözümlerini ihracı buna örnek olarak 
gösterilebilir. Cybersoft, VEDOP projesinin ardında Azerbaycan Vergiler Bakanlığı 
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Otomasyon Projesini almış, aynı konuda Pakistan’daki ihale sürecine dahil 
olmuştur. Sonuç olarak, büyük yazılım firmalarının sektör bağımsız kurumsal 
çözümler geliştirmeleri büyüme gösteren sektörel çözümler alanında yatırım 
anlamına gelmekle birlikte, şirketleri niş pazarlarda endüstrilere özel çözümler 
sunulması yönünde gelişmekten uzaklaştırmaktadır. 
 
Sektörün önde gelen şirket üst düzey yetkilileri ile yapılan mülakatların tümündeki 
ortak görüş, yerli pazarda geliştirilmiş dikey pazar çözümleri ile yurt dışına 
açılmanın en uygun alternatiflerden biri olduğudur. 
 
Dış pazarlara çıkış kanallarından önemli bir tanesi de, uluslararası firmalarla yurt 
içindeki uzun dönemli işbirlikleridir. Bu işbirlikleri, çözüm ortaklığı yada doğrudan 
tedarikçi-müşteri ilişkisi boyutunda olabilmektedir. Bilişim sektöründe faaliyet 
gösteren bazı uluslararası firmalar yerli iş ortaklarını bölge pazarlarındaki diğer 
fırsatlara erişim konusunda doğrudan (şirket içi paylaşım alanlarını kullanarak20) 
yada dolaylı (fırsatlar konusunda bilgilendirme ve ilişki kurma21) yollarla 
desteklerken, bazı uluslararası firmalar da yerli üreticilerden aldıkları hizmetlerin 
diğer ülke pazarlarındaki operasyonlarda uygulanması için tedarikçilerini 
yönlendirebilmektedir. 

5.6.6. Ölçek 
Türkiye’de halen faal teknoparklarda kurulu bilişim firma sayısı 431’dir. Bu 
firmaların 341 tanesi mevcut firmalar, 91 tanesi ise teknopark içerisinde kurulmuş 
firmalardır. Aynı firmalar için kayıtlı toplam çalışan sayısı ise 4.605’tir. Bu veriler 
ışığında, teknoparklarda kurulu şirketlerin ortalama çalışan sayısı 10 ila 11’dir. 
 
Tablo 18 Teknoparklarda Kurulu Şirketlerin Boyut Analizi 

Firmalar  Adet 
 Toplam 

Çalışan Adet 
Firma başına 

çalışan 
Mevcut 340  Ar-Ge 3.600 8,4 

Yeni 91  Destek 1.005 2,3 

Toplam  431  Toplam 4.605 10,7 
Kaynak: Teknoparklarla yapılan görüşmeler 
 
Mevcut kurulu teknoparklardaki şirket büyüklükleri ile İrlanda yerli yazılım 
şirketleri karşılaştırıldığında Türkiye’de kurulu şirketlerin boyut olarak küçük 
olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Özellikle 25 kişi ve üzerindeki şirket 
dağılımlarında farklılık daha net ortaya çıkmaktadır. 
 

                                                 
20 Örnek: Microsoft 
21 Örnek: Oracle 
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Şekil 23 Teknopark Şirketlerinin İrlanda Teknopark Şirketleri ile Çalışan Sayısı 
Bazında Ölçek Karşılaştırması 

 
Türkiye teknopark verileri, teknopark yönetimleri ile yapılan ikili ve telefon görüşmeleri ile toplanan veriler ile 
yapılmıştır. 
Kaynak: Arora, A. Gambardella, A. “From Underdogs to Tigers”, Oxford Press, 2005. s 57 
 
Yazılım sektörü bölümünde, ABD pazarının Dünya paket yazılım pazarındaki 
baskın konumu ortaya konulmuştu. ABD yazılım şirket boyutları, küresel oyuncu 
olmak ve sektör içerisindeki boyutlar konusunda daha net fikir verecektir. Yapılan 
bir araştırmaya göre, ABD paket yazılım sektöründe çalışan firmaların %58’i 500 
çalışanın üzerindeyken, yalnızca %8’i 20 çalışanın altındadır. Türkiye’de ise 100 
kişi boyutunu geçen firma sayısı oldukça sınırlıdır. 
 
Yazılım sektörü bölümünde, ABD pazarının Dünya paket yazılım pazarındaki 
baskın konumu ortaya konulmuştu. ABD yazılım şirket boyutları, küresel oyuncu 
olmak ve sektör içerisindeki boyutlar konusunda daha net fikir verecektir. Yapılan 
bir araştırmaya göre, ABD paket yazılım sektöründe çalışan firmaların %58’i 500 
çalışanın üzerindeyken, yalnızca %8’i 20 çalışanın altındadır. Türkiye’de ise 100 
kişi boyutunu geçen firma sayısı sınırlıdır. 
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Şekil 24 Çalışan Bazında Yazılım Firma Ölçek Karşılaştırması 

 
Kaynak: IDC, firma web siteleri (12 firma), İnsan Kaynakları / Yönetim ile telefon görüşmeleri (8 firma) 
 
Çin yazılım pazarı kıyaslaması da Türkiye pazarı ve firma ölçekleri konusunda 
aydınlatıcı olacaktır. 2002 yılında Çin pazarında 6282 yazılım firması 
bulunmaktaydı; bu firmalardan 4.500 adedi ile yapılan bir anket çalışması sonucu 
en büyük 19 firmanın cirolarının 120 milyon doları geçtiği tespit edilmiştir22. Aynı 
pazardaki en büyük 10 firmanın (yazılım firmaları ve sistem entegratörleri de 
dahil) ortalama cirosu 159 milyon ABD Doları iken, aynı yıl Hindistan’da en büyük 
10 firmanın ortalama cirosu 303 milyon ABD Doları düzeyindeydi. Türkiye yerli 
sistem entegratör firma gelirleri de dahil edildiğinde (ciro içerisinde yazılım, 
donanım ve hizmet gelirleri dahildir) bahsedilen boyutlarda firmalar 
bulunmamaktadır. 
 
Şekil 25 En Büyük 5 Yerli Sistem Entegratörleri 

 
Kaynak: Interpro, firma web siteleri 
 
                                                 
22 Arora, A. Gambardella, A. “From Underdogs to Tigers”, Oxford Press, 2005. s 133 
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Projelerde artan rekabet, Türkiye’de pazarında konsolidasyon eğilimini artırmıştır. 
Yerli oyuncular ortaklık ve stratejik yatırımcı arayışına girmiş görünmektedir. 
Birçok yerel oyuncunun dikey pazarlarda oluşturdukları sınırlı tecrübelerin diğer 
alanlara aktarımındaki zorluklar konsolidasyon gereksinimlerini artırmaktadır. 
Yurtdışı pazarlarda küresel tecrübe edinmiş uluslararası rakiplerle rekabet 
baskısı, büyük yerli oyuncuları ortaklıklara yöneltirken, daha küçük oyuncuların 
donanım satışına ek olarak hizmet alanlarına yönlenmesine sebep olmaktadır23. 
 
Bu tip işbirliklerine en yakın örnek, Platform 360 adında değişik alanlarda hizmet 
sunumu yapan ülkemizin önde gelen sekiz firmasının (GVZ, Infotech, Koçsistem, 
Mobilera, Netsis, Obase, Prizma, Soft) bir araya gelmesiyle oluşturulan 
konsorsiyumdur. 
 
Ulusal sektör, konsolidasyon ve birleşmeler yoluyla büyümede de Dünya 
standartlarının gerisindedir. Şekil 9’da, 1995 yılından 2003 yılına kadar BİT 
alanında sınır ötesi satın alma ve birleşmeler görülmektedir. Türkiye’nin bu 
alanda çekici bir ülke olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bu noktada, sektöre alıcı 
olarak yabancı girişi olmamasının, Türkiye’nin genel doğrudan dış yatırım 
çekiciliği ile de (ekonomik istikrar, hukuki sistemler, mevzuat vb.) doğrudan ilişkili 
olduğu unutulmamalıdır. Yine de mevcut istatistiklere bakılarak bu tip engeller 
ortadan kalktığı takdirde bile, yabancıların pazara girişi ve konsolidasyon ağırlıklı 
birleşme ve satın almaların yoğun yaşanmayacağını beklemek yanlış 
olmayacaktır. 
 
Şekil 26: Hedef Ülke Bazında, BİT Sektöründe Sınır Ötesi Satın Alma ve Birleşmeler, 
1995-2003 - Anlaşma Değeri, Milyon Dolar 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ABD 2,099 11,879 11,340 27,737 103,193 57,649 77,566 13,329 10,797
Almanya 1,041 14,244 2,028 3,396 6,682 97,189 22,454 6,805 13,274
Avustralya 2,522 475 12,044 664 14,710 1,836 9,125 1,313 1,245
Avusturya 0 22 771 5,586 36 1,645 184 785 17
Belçika 323 2,485 46 31 1,092 6,089 4,729 589 159
Çek Cumhuriyeti 1,469 34 0 285 214 969 503 109 1,053
Danimarka 1 4 263 3,519 1,479 3,855 551 1,411 37
Finlandiya 3 541 7 1,491 324 2,461 748 8,519 266
Fransa 1,045 996 13,342 9,324 6,551 8,164 11,881 1,849 5,726
Hollanda 500 132 4,000 11,756 13,598 22,565 926 7,061 7,961
İngiltere 6,718 2,987 2,980 5,604 67,456 104,381 25,105 5,471 6,034
İrlanda 30 294 1,031 168 6,201 3,963 5,803 682 149
İspanya 1,982 294 7,862 173 3,423 16,342 2,780 2,490 3,099
İsveç 0 843 607 343 2,425 12,279 925 1,751 1,397
İsviçre 180 23 613 8,802 703 6,792 8,449 96 2,716
İtalya 1,843 2,031 11,431 2,188 9,403 6,428 439 1,671 1,136
İzlanda 0 0 0 0 0 0 7 56 9
Japonya 263 761 556 18,442 17,795 15,040 13,198 647 6,962
Kanada 1,976 281 390 1,996 13,450 75,617 5,422 2,300 2,019
Kore 0 0 0 2,294 1,538 3,002 7,642 9,861 635
Lüksemburg 0 1,140 0 277 911 2,399 1 8,176 314
Macaristan 852 12 1,205 162 402 4,001 64 920 405
Meksiko 86 23 867 400 11 20,701 1,192 1,810 19
Norveç 0 0 279 36 1,327 6,258 588 213 275
Polonya 56 14 9 932 877 6,275 1,487 272 520
Portekiz 1,016 1,115 2,073 0 1,545 1,169 924 276 769
Slovak Cumhuriyeti 0 0 0 0 41 911 180 8 0
Türkiye 24 0 23 0 1,942 0 1
Yeni Zelanda 6 141 32 411 145 42 142 825 156
Yunanistan 0 528 0 2,231 2,936 16 89 315 683
OECD üyesi olmayan 3,081 6,886 15,261 34,582 31,229 86,398 27,751 19,617 10,592
Belirsiz 39 228 772 1,399 2,232 5,942 2,676 3,115 2,886
Total World 27,153 48,414 89,809 144,250 311,928 582,319 233,529 102,341 81,309
Total OECD 24,033 41,300 73,776 108,269 278,466 489,979 203,102 79,609 67,830  
Not: Belirsiz olarak işlenmiş kayıtlar, belirli bir ülke hedeflenerek yapılmayan birleşmeleri göstermektedir. 
Kaynak: OECD Information Technology Outlook 2004 

                                                 
23 Türkiye BT Hizmetleri Raporu, IDC, 2005 
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5.6.7. Kalite değerlendirmesi 
Dünya’daki başarılı ülke örnekleri incelendiğinde, rekabetçiliğin kaynağı olarak 
fiyattan kaliteye geçişte endüstriyel yapılanmada bir değişim gerektiği sonucu 
çıkarılabilir. Yüksek kalite beklenen dış pazarlardaki önemli imaj sorunlarının 
çözümü için büyük firmaların bu tip bir değişim sürecine girmesinin daha kolay 
olması beklenebilir. 24 
 
Hindistan firmalarının dış pazarlardaki müşterilerin kalitelerini kanıtlamak için, ISO 
9001 yada CMM gibi kalite sertifikasyonları almaları konusunda net kanıtlar 
vardır.25 
 
Kalite standartları, uzun ve önemli ölçüde yeniden yapılanma ve değişim 
gerektiren süreçleri nedeniyle şirketler içerisinde hızlı bir adaptasyon ve gelişim 
göstermeyebilmektedir. Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 
Enstitüsü’nün (SEI26) tarafından yapılan bir çalışma, Dünya’da halen CMMI ve 
SCAMPI çalışmalarının hizmetler alanı başta olmak üzere belli bir segment 
tarafından alındığını göstermiştir. Ayrıca 1987 ile 2001 yılları arasında yapılan 
1970 değerlendirme çalışmasına katılan şirketlerin %37.1’inin seviye 2, 
%29.4’ünün seviye 3 ve %27.1’inin seviye 1’de olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 
Seviye 4 ve 5’teki şirket sayıları yalnızca %5.6 ve %4.8 seviyesindedir. 
 
Yerli yazılım pazarında sertifikasyona yönelim konusunda bilinçlenme ve 
yatırımın yeni oluştuğu çıkarımı yapılabilir. En büyük 20 yazılım firması içerisinde 
ISO 9001:2000 sertifika sahibi firma sayısı, 2001 yılında yalnızca 2 iken, 2005 
ikinci çeyreği itibariyle 15’tir. Bu firmaların 12 adeti de akreditasyonu 2003 yılı ve 
sonrasında tamamlamıştır. 
 
Şekil 27 En Büyük 20 Yazılım Firması, ISO Sertifikasyon Sahipliği 

 
Kaynak: Firma Görüşmeleri, Firma Web Siteleri, PRG Analizi 
 
Likom Yazılım, 2001 yılında ISO sertifikası alan ilk yerli yazılım firmasıdır. Yazılım 
sektörünü desteklemek amacıyla kurulmuş, TÜBİSAD yönetimindeki TR-Software 
sitesine kayıtlı 235 firmanın sertifikasyon durumları incelendiğinde, yerli firmaların 
bu alanda son 4 yılda dikkate değer aşama kaydettiğini göstermektedir. 
 
                                                 
24 Commender, S., (2003) “What explains the growth of a Software Industry in some Emerging Markets” 
25 Arora, Ashish and J. Asundi, (1999), ‘Quality certification and the economics of contract software: A study of 
the Indian software industry’, NBER Working Paper 7260, Cambridge, Mass, July 
26 Software Engineering Institute 
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Şekil 28 Yerli Firmalar Yazılım Geliştirme Sertifikasyonları 

 
* Kayıtlı 235 firma incelenerek çıkarılmıştır. DTM çalışma dışında tutulmuştur. 
Kaynak: www.tr-software.com 
 
Bu tip sertifikasyonların, Dünya örneklerinde olduğu gibi yurtdışı ihracat öncelikli 
şirketler tarafından edinildiği görülmektedir. En büyük 20 yerli firma içerisinde ISO 
9001:2000 sertifika sahibi firmalarının tümünün (sınırlı da olsa) yazılım ihracatı 
bulunmaktadır.  
 
Önemli alıcıların şirketleri kalite sertifikasyonuna yönlendirmelerine iyi bir örnek 
savunma sanayidir. Savunma sanayi ağırlıklı çalışmaları ve yüksek ihracat 
gelirlerine sahip Havelsan, bu tip standardizasyon ve sertifikasyon çalışmalarına 
en fazla yatırım yapmış şirketlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Koç Sistem 
de bu alanda rekabete girmek amacıyla, T.S.K. tarafından zorunlu tutulan NATO 
Certified akreditasyonunu almak üzere çalışmalarına başlamıştır.27 
 
Sonuç olarak Türkiye pazarında; 
• Kalite standardizasyonu bilinç ve devamındaki çalışmaların henüz yeni 

oluşmaya başladığı 
• Diğer taraftan bu konuda büyük firmalar başta olmak üzere sınırlı da olsa bir 

aşama kaydedildiği 
• Dış pazar odaklı çalışan firmaların bu konuya öncelik verdiği 
• Savunma sanayi gibi büyük kamu alıcılarının teknik gereksinimleri zorunlu 

kılmasının bir giriş engeli oluşturmakla birlikte şirketlere bu konuda yön verdiği 
sonuçları çıkarılabilir. 

                                                 
27 Mülakat, Gökhan Akça, Koç Sistem Gn. Md. 20 Temmuz 2003. 
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5.7. Türkiye BİT Dış Ticareti28 

5.7.1. Elektronik Sanayi Dış Ticareti 
Türk Elektronik sanayi, son 10 yıl içerisinde hem üretim ve ihracat, hem de ithalat 
alanında büyümesini sürdürmüştür. Bu süre içerisinde elektronik sanayindeki 
üretim %21,6, ithalat %16,7, ihracat ise %26 oranında büyüme kaydetmiştir. 
 
Şekil 29 Türkiye Elektronik Sanayi, Üretim ve Dış Ticaret Rakamları, 1995-2004, 
(milyar ABD Doları) 

 
Kaynak: Tesid, 2005 
 
İhracatın üretime oranı, sanayinin dış pazar odaklılığının bir göstergesidir. 1995-
2000 yılları arasında %50’ler seviyesinde seyreden elektronik sanayi ihracatı, 
2001 krizi ile dış pazarlara odaklanmış ve 2002 yılında üretiminin %90,5’ini dış 
pazarlara satmıştır. Canlanan iç pazara bağlı olarak 2004 yılına kadar tekrar iç 
pazar satışları artış göstermiştir. 
 
2000 yılından itibaren ihracatın ithalatı karşılama oranında da dikkate değer 
gelişmeler görülmektedir. 2000 yılında %21,2 olan ihracatın ithalatı karşılama 
oranı 2004 yılında %45,1 düzeyine gelmiştir. Ancak bu artışın gelişim sürecinin 
anlaşılması, elektronik sanayi ihracat kalemlerinin incelenmesi ile 
belirlenebilecektir. 
 

                                                 
28 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi “Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Yazılım Sektörü ve Dış Kaynak Kullanımı” Raporundan derlenmiştir. 
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Şekil 30 Elektronik sanayi ihracatının, üretimi ve ithalatı ile karşılaştırılması 
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Kaynak: Tesid, Peppers & Rogers Group Analizi, 2005 
 
2004 yılı elektronik sanayi ihracatının %72,3’ünü tüketim cihazları, %15,0’ını 
telekomünikasyon cihazları oluşturmaktadır; bu iki alt bileşen toplam elektronik 
sanayi ihracatının %87,3’ünü teşkil etmektedir. Tüketim cihazları ihracatının 
%95,8’inin renkli televizyon; telekomünikasyon cihazları ihracatının da 
%92,4’ünün kablo ihracatından oluştuğu dikkate alınırsa Türkiye elektronik sanayi 
ihracatının temel olarak bu iki kalemden oluştuğu sonucuna varılacaktır. 
Elektronik sanayi ihracatımızın %80’i renkli televizyon (%69,3) ve kablo (%10,7) 
ihracatından teşekküldür. 
 
Şekil 31 Elektronik sanayi ihracatı payları, 2004 

 
Kaynak: Tesid, 2005 

5.7.2. Yazılım Dış Ticareti 
Gümrük tarife istatistik pozisyonlarının tanımlanamaması nedeniyle yazılım dış 
ticaretinde net resmi rakamlara erişilememektedir. Gümrüklerden CDROM veya 
disketlere yüklenmiş programlar halinde geçebildiği ve fiziki malzemelerin fiyatları 
esas alınabildiği için ticaret değeri düşük olarak kayda geçmesi söz konusudur. 
Ayrıca yazılım ürünlerinin bilgisayar donanım ürünleriyle beraber paketlenmesi 
sebebiyle ayırt edilememesi ve tam anlamıyla istatistiklerinin tutulamaması 
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dolayısıyla takibinin yapılamaması ise yazılım istatistiklerinin tam olarak ortaya 
çıkarılmasını engelleyebilmektedir. 
 
Dış ticaret müsteşarlığı tarafından yapılan bir çalışmada29, yazılımda kullanılan 
kodlar belirlenerek gümrük verileri incelenmiştir. Bu çalışma sonrasında Türkiye 
yazılım dış ticaret hacmi şu şekildedir: 
 
Tablo 19: Türkiye Yazılım Sektörü, Dış Ticaret Dengesi, ABD Doları (DTM tahmini) 

Kaynak: IGEME 
 
Sektör şirketleri ise, Türkiye’nin yazılım dış ticareti 20 ila 25 milyon ABD doları 
seviyesinde tahmin etmektedir30. 2004 yılındaki yazılım ihracatındaki artışa 
paralel olarak ihracatın toplam yazılım dış ticaretindeki oranı %17 seviyelerine 
çıkmıştır. 
 
Şekil 32 Yazılım Dış Ticaret Rakamları ve Toplam İçindeki Pay 
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Kaynak: IGEME 

                                                 
29 Türkoğlu, Y. “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yazılım Sektörü ve Dış Kaynak Kullanımı”, IGEME, Haziran 2005  
30 Sektör görüşmeleri, basın derlemesi 

 2002 2003 2004 
İhracat 5.468.535 8.406.077 15.030.070 
İthalat 57.897.388 55.447.524 75.154.577 
Toplam 63.365.923 63.853.601 90.184.647 
İhracat (Değişim %) %54 %79 
İthalat (Değişim %) %-4 %36 
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5.8. Bilgi Teknolojileri Bazında Bölge Pazarlar 

5.8.1. Avrupa’da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı 
Avrupa pazarı (Batı ve Doğu Avrupa dahil) Dünya bilişim pazarının yaklaşık 
%32’sini oluşturmaktadır. Yalnızca bilgi teknolojileri pazarına bakıldığında ise 
2004 yılı payı ve 2005 yılı tahmini olan %33.8’lik pazar payı ile ABD’nin gerisinde 
kalırken, Japonya pazarının yaklaşık 2.5 katı büyüklüğe ulaşmaktadır. 
 
Batı Avrupa pazarı, 2004 yılı sonundaki 594 milyar Euro’luk pazar büyüklüğü ile 
GSMH içerisinden ortalama %6.39 pay almıştır. Bilgi teknolojileri pazarının 
büyüklüğü (büro cihazları, elektronik veri işleme ve veri iletişimi cihazları, yazılım 
ve hizmetler) toplam 286 milyar Euro olurken, telekomünikasyon piyasasının 
büyüklüğü 308 milyar Euro’ya ulaşmıştır. 
 
Batı Avrupa pazarındaki en hızlı büyüme %6,3’le BT donanımı alanında 
beklenirken paket yazılımda %5,1, BT hizmetlerinde ise %5,3 büyüme 
öngörülmektedir31. Bu oranlarla donanımda Dünya ortalamasının üzerinde 
büyüme beklentisine karşılık yazılım ve hizmetlerde geride kalması 
beklenmektedir. 

5.8.2. Orta ve Doğu Avrupa Bilgi Teknolojileri Pazarı 
2004 yılında da Doğu Avrupa ülke ekonomilerinde güçlenme eğilimi devam 
etmiştir. Ekonomik büyümeye paralel olarak BİT alanında da gelişmeler 
sürmektedir. AB’ye yeni katılan Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Estonya, Letonya, 
Litvanya, Polonya ve Slovakya hem genel, hem de BİT sektörü öncelikli fon akışı 
sayesinde gelişmelerini sürdürecektir. 
 
Doğu Avrupa’da bilgi teknolojileri harcamaları, dikey piyasa çeşitlenmesi, 
ekonomik serbestleşme, sermaye yatırımlarındaki artış, kamu yönetimi reformu, 
verimlilikteki yükselme ve doğrudan yabancı yatırım yapısındaki düzenlemeler 
sebebiyle açık şekilde görülmektedir. 
 

                                                 
31 IDC, Black Book, 2005 
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Şekil 33 Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, Bölge Pazar Payları, 2004 (Yüzde) 
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Kaynak: IDC, Black Book, Temmuz 2005 
 
Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyet ve Macaristan bu bölgedeki en önemli 
pazarlardır. Yüksek korsan oranlarına32 rağmen bölge pazarının %37,1’ini 
oluşturmaktadır. 
 
Doğu Avrupa pazarında bulunan ülkeler, BİT sektöründeki gelişmişlik düzeyine 
göre 4 gruba ayrılmıştır33: 
 
Birinci ve ikinci grupta yer alan ülkeler, alt yapı olarak en gelişmiş ve sektör 
potansiyeli en yüksek ülkeleri göstermektedir. Üçüncü grupta yer alan ülkeler, bu 
alanda rekabetçi olma çabası içerisinde yer alanlardır. Dördüncü gruptaki ülkeler 
ise, pazarın alt segmentlerini oluşturan ve uluslararası tedarikçiler açısından 
sınırlı fırsatlar sunan ülkelerden oluşmaktadır. 
 
Tablo 20: BİT Sektörü Gelişmişlik Düzeyine Göre Doğu Avrupa Ülkeleri 
Sınıflandırması 
Grup Ülkeler 
1 Önde Gidenler Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya, 

Slovakya 
2 Bilinmeyenler Rusya 
3 Umut Verenler Bulgaristan, Hırvatistan, Latviya, Litvanya, 

Romanya, Slovenya 
4 Geriye Gidenler Belarus, Kazakistan, Makedonya, Ukrayna, 

Yugoslavya, Arnavutluk, Ermenistan, 
Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, 
Kırgızistan, Moldavya, Tacikistan, 
Türkmenistan, Özbekistan 

Kaynak: Gartner, 2005 

                                                 
32 BSA, Nationmaster, Map & Graph: Crime: Software piracy rate, 2004. http://www.nationmaster.com/graph-
T/cri_sof_pir_rat 
33 Kaynak: Gartner, Eastern Europe: Country Segmentation, 2001. (HARD-WW-DP-0146) 
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Şekil 34 Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, BT Pazarları GSYH Payı ve Büyüme 
Tahminleri 

 
 
Orta ve Doğu Avrupa BT pazarı içerisindeki yüksek büyüme oranları içerisinde 
Rusya pazarı büyüme tahminleri dikkat çekicidir. %17,8’lik 5 yıllık büyüme 
tahmininin arkasında yazılım ve hizmetler pazarındaki büyüme oranları 
yatmaktadır. Donanımın payı büyük kalmakla beraber, hizmetler alanı 5 senede 3 
katına çıkacaktır. 
 
Şekil 35 Orta ve Doğu Avrupa BT Pazar Tahminleri, 2005-2009 

 
Kaynak: IDC, Black Book, Temmuz 2005 
 
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa pazarı için önemli bir dış kaynak 
hizmet sağlayıcısıdır. Bu bölge ülkeleri, nitelikli ve dil bilen iş gücünü, Batılı 
komşularından daha ucuza sunabilmektedir. Avrupa Birliği giriş sürecinde artan 
ekonomik ve politik istikrar ortamı, azalan riskler ve sadeleştirilen iş kurma 
prosedürleri ile bölgeyi daha çekici bir dış kaynak hizmet bölgesi haline 
getirmiştir. Adaylık sürecinde yapılan altyapı yatırımları ise bugün yaygın İnternet 
altyapısı, İnternet ve mobil telefon kullanımı olarak geri dönmüştür. 
 
Çek Cumhuriyeti, Doğu Avrupa ülkeleri arasında genel risk seviyesi olarak en 
düşük, GSYH’ya göre de en zengin ülke konumundadır. Yüksek altyapı yatırımı 
ve kurulu BİT şebekesinin modernizasyonu yüksek mobil ve İnternet 
penetrasyonu sağlamıştır. 
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Slovakya, çalışan alımı gibi iş süreçlerindeki bürokrasiyi azaltmak gibi metriklere 
yansıdığı gibi iş ortamının daha çekici hale getirilmesini sağlayacak politikaları 
uygulama yoluna girmiştir. En düşük maaş seviyeleri de dahil olmak üzere Doğu 
Avrupa ülkeleri arasında en düşük maliyetleri sunmaktadır. 
 
Macaristan, Çek Cumhuriyeti ile birçok alanda rekabet etmektedir. Kısmen 
yüksek iş maliyetlerine karşılık, benzer boyut ve zenginlik seviyesindedir. 
Bölgenin en şeffaf iş ortamına sahip ülkesi olarak değerlendirilmektedir. Tüm 
Doğu Avrupa ülkeleri arasında en düşük kurumsal vergi oranlarına sahiptir. 
 
Polonya, Doğu Avrupa ülkeleri arasında en büyük nüfus ve GSYH’sı ile geniş bir 
işgücü havuzu sunmaktadır. Bölgedeki en yüksek yüksekokul mezun oranına 
sahip, görece genç bir nufüsu vardır. Öğrenciler farklı dillerde eğitim görmekte, bu 
da ülkeye birçok dil bilen bir iş gücü avantajı sağlamaktadır. 
 
Polonya hizmetler pazarı, 2004 yılında önemli bir momentum kazanmış, %28,6’lık 
artış ile 1,28 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu seneki (2005) büyüme 
beklentisi de %14,6 seviyesindedir. Bankacılık sektörü hizmet alımında ilk 
sıradayken bu sektörü, telekomünikasyon ve kamu hizmetleri takip etmektedir. Bu 
üç sektör 2004 yılında toplam BT harcamalarının %48’ini oluşturmuştur. 
 
BİT alanında yaratılan katma değerler incelendiğinde, üretim alanında Asya 
Pasifik ülkelerinin bu alanda öncü oldukları görülmektedir. Türkiye ile benzer 
gelişim süreçlerinde ve Avrupa Birliği girişimleri uygulama sürecinde bulunan AB 
aday ve yeni katılan ülkelerde ise üretim katma değerinin34 görece düşük olduğu 
görülmektedir. (Macaristan Doğu Avrupa ülkeleri arasında üretim alanında en çok 
öne çıkan ülke konumundadır.) Hizmetler alanına bakıldığında ise, üretim 
rakamlarının aksine Doğu Avrupa ülkelerinin bu alanda oransal olarak Avrupa 
Birliği seviyesinde katma değer yaratır duruma geldikleri görülmüştür. 
 
Şekil 36 BİT Alanında Yaratılan Katma Değer, Toplam Üretim Katma Değer Yüzdesi 
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Kaynak: Gröningen Growth and Development Centre 60 - Industry Database (www.ggdc.net) 
 
Hizmetler alanındaki bu yoğunlaşmanın etkileri, sektörde çalışan işgücüne 
yansımaktadır. Şekil 3’te görülen BİT istihdam rakamları incelendiğinde, üretim 
ağırlıklı BİT katma değeri yaratan Asya Pasifik ülkelerinin aksine, hizmetler 
ağırlıklı katma değer yaratan Doğu Avrupa ülkelerinde BİT sektör istihdamının 
çok daha yüksek olduğu görülmektedir. 

                                                 
34 Katma değer, brüt üretim eksi ara tüketim olarak tanımlanmaktadır. (OECD Factbook 2005, Definitions) 
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Şekil 37 Seçilmiş Ülkelerde Yıllar Bazında BİT Sektör İstihdamı (Toplam İstihdam 
İçindeki Oranı) 
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Kaynak: Gröningen Growth and Development Centre 60 - Industry Database (www.ggdc.net) 

5.8.3. Orta Doğu ve Afrika Bilgi Teknolojileri Pazarı 
Orta Doğu ve Afrika pazarındaki Bilgi Teknolojileri alanında en önemli ülkeler 
Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’dir. Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden aldığı %30,50’lik payla en büyük 
pazarı oluştururken Türkiye %11,70’lik payla İsrail’den sonraki 3. büyük pazarı 
oluşturmaktadır. 
 
Şekil 38 Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri, Bölge Pazar Payları, 2004 (Yüzde) 
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Kaynak: IDC, Black Book, Temmuz 2005 
 
Aynı ülkelerin büyüme tahminleri ise, en büyük iki pazar olan Güney Afrika ve 
İsrail dışındaki ülkelerde %10’un üzerinde büyüme öngörmektedir. Bu tahminler 
tüm Orta Doğu ve Afrika pazarı için 2009 yılı sonuna kadar %11,3’lük oranda 
büyümeye karşılık gelmektedir35. 
 

                                                 
35 Tahmin, Gartner 
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Şekil 39 Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri, BT Pazarları GSYH Payı ve Büyüme 
Tahminleri 

 
Kaynak: IDC, Black Book, Temmuz 2005 
 
ABD’de yaşanan 11 Eylül saldırıları, ABD’nin Irak’a müdahalesi başta olmak 
üzere bölgedeki siyasi gelişmelere bağlı artan petrol fiyatlarına paralel olarak Orta 
Doğu pazarında ciddi nakit artışları yaşanmıştır. Bireysel ve kurumsal nakit 
fazlası, kurumsal bazda da pazarı ciddi şekilde çekici hale getirmektedir. Özellikle 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin bilişim sektörünü geliştirilmesi amacıyla yapmış 
olduğu yatırımlar, sektörel gelişim bölgeleri kurulumu gibi çalışmalar sektörün 
devlerinin, bu ülkede daha etkin konumlanmalarına ve Orta Doğu pazarına daha 
hızlı giriş yapmalarına fırsat tanımaktadır. Bu anlamda, Dubai bu şirketlerin Orta 
Doğu merkezi olma rolü üstlenme çabası ile Türkiye için dikkat edilmesi gereken 
bir rakiptir. 

5.8.4. Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Hizmetleri 
Dünya dış kaynak hizmetlerinin %78’i Kuzey Amerika ülkeleri (ABD ve Kanada) 
tarafından kullanılmaktadır. Batı Avrupa ülkeleri, ABD’den sonra 1,764 milyon 
dolarlık dış kaynak kullanımıyla ikinci büyük pazar konumundadır. 
 
Tablo 21 Alıcı Bölgeler Bazında BT Dış Kaynak Kullanımı, Milyon Dolar 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 BYBO 
ABD 7,509 9,151 11,041 12,436 13,638 14,684 14,4 
Kanada 135 140 144 149 151 155 2,8 
Batı Avrupa 1,764 2,125 2,548 2,975 3,361 3,778 16,5 
Orta ve Doğu 
Avrupa 83 90 98 107 121 127 8,8 
Orta Doğu, Afrika 98 105 112 121 135 141 7,6 
Asya Pasifik 214 305 434 608 777 990 35,9 
Toplam 9,803 11,916 14,378 16,397 18,183 19,874 15,2 

Kaynak: IDC, Worldwide Offshore IT Services Forecast, 2005-2009 
 
Deniz aşırı dış kaynak hizmet arzında ise, Hindistan’ın ciddi farkla öncülüğü söz 
konusudur. Filipinler ve Çin’in de Asya Pasifik bölgesinden dış kaynak hizmet 
sunumundaki rollerine dikkat edilmelidir. 
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Şekil 40 Bölgeler Bazında BT Dış Kaynak Hizmet Arz Dağılımı 

 
Kaynak: IDC, Worldwide Offshore IT Services Forecast, 2005-2009 
 
Görüldüğü gibi, deniz aşırı BT hizmetleri alanında Hindistan’ın, alıcı olarak da 
Amerika’nın payı %75’ler düzeyindedir. 
 
ABD pazarından sonraki en büyük alıcı olan Batı Avrupa pazarında da Hindistan 
%84,3’ü payla en büyük hizmet sağlayıcı konumundadır. İngiltere (büyük ve orta 
ölçekli şirketler) baskın olarak Hindistan’dan hizmet alım yapmaktadır. İskandinav 
ülkelerinde, büyük ölçüde tarihi ve kültürel sebeplerden Rus ve Baltık Ülke 
kaynaklarına yönelim vardır. Hollanda, hem Hindistan, hem de yakındaki Batı 
Avrupa ülke kaynaklarının kullanmaktadır. Shell ve Wipro gibi büyük kontratlar ise 
Hindistan profilli şirketleri tercih etmektedir. Almanya da yine tarihi ve kültürel 
sebeplere ek olarak Almanca’nın sıkça konuşulduğu Rusya ve Doğu Avrupa 
ülkelerini tercih etmektedir. Ancak yakın zamanda Almanya’da da Hindistan’a 
doğru bir yönelim görülmektedir. Fransa’da ise ağırlıklı olarak Kuzey Afrika (Fas, 
Cezayir ve Tunus) ve Romanya’dan hizmet alınmaktadır.36 
 
Bölge pazarlarında BT hizmet alımlarında ağırlığın uygulama yönetimi37, 
uygulama geliştirme38 ve sistem entegrasyonu alanında olduğu görülmektedir. 
2004 yılında her iki bölgede de benzer oran ve tutarlarda deniz aşırı BT hizmet 
harcaması yapılmıştır. Her iki bölgede de 2009 yılına kadar denizaşırı BT hizmet 
harcama büyümesi sırasıyla %8,8 ve %7,6 olarak tahmin edilmektedir. 
 
Tablo 22 Orta ve Doğu Avrupa, Denizaşırı BT Hizmetler Harcaması (milyon ABD 
Doları) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 BYBO 
(%) 

Uygulama Yönetimi 22,8 25,0 27,4 30,6 35,5 37,0 10,1 
Uygulama Geliştirme 35,1 38,3 41,7 45,2 50,5 53,6 8,8 
BT Danışmanlığı 5,3 5,8 6,2 6,7 7,5 7,8 8,0 
Hizmet olarak yazılım 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 9,1 
Bilgi sistemleri dış kaynak 
hizmetleri 3,0 3,2 3,4 3,7 4,1 4,3 7,5 
Sistem Entegrasyonu 16,6 17,7 18,9 20,3 22,5 23,3 7,0 
Toplam 83,2 90,3 98,1 107,1 120,7 126,6 8,8 

Kaynak: IDC, Worldwide Offshore IT Services Forecast, 2005-2009 
 

                                                 
36 McNeill, R. “Trends 2005, Infrastructure Outsourcing”, Forrester, Aralık 2004 
37 Application Management 
38 Customer application development 
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Tablo 23 Orta Doğu ve Afrika, Denizaşırı BT Hizmetler Harcaması (milyon ABD 
Doları) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 BYBO 
(%) 

Uygulama Yönetimi 25,8 28,0 30,4 33,6 38,5 40,0 9,1 
Uygulama Geliştirme 41,1 44,3 47,7 51,2 56,5 59,6 7,7 
BT Danışmanlığı 5,8 6,3 6,7 7,2 8,0 8,3 7,4 
Hizmet olarak yazılım 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 3,1 
Bilgi sistemleri dış kaynak 
hizmetleri 3,9 4,1 4,3 4,6 5,0 5,2 6,0 
Sistem Entegrasyonu 19,6 20,7 21,9 23,3 25,5 26,3 6,1 
Toplam 97,5 104,6 112,4 121,4 135,0 140,9 7,6 

Kaynak: IDC, Worldwide Offshore IT Services Forecast, 2005-2009 
 
Daha önce özetlendiği gibi, AB’ye giriş çerçevesinde artan ekonomik ve politik 
istikrar ortamı, telekomünikasyon altyapısına yapılan sürekli yatırımlar, iyi eğitimli 
ve görece ucuz ve farklı dilleri konuşabilen işgücü sayesinde Orta ve Doğu 
Avrupa dış kaynak hizmet sunumunda küresel rekabet etme yolundadır. 
 
Tablo 24 Orta ve Doğu Avrupa’nın Hizmet Sağlayıcı Olarak Güçlü ve Zayıf Yönleri 

Kategori Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
İş gücü Teknoloji başta olmak üzere iyi 

eğitim görmüş insan kaynağı 
Batı Avrupa ve ABD’de çalışmayı 
tercih edebilecek çalışanlar 

Maliyet yapısı Kaliteli hizmeti Batı Avrupa 
ülkelerinden daha ucuz fiyata 
sunması 

Maaşların (ve çalışan başına 
artan maliyetler) artması 

Dil Avrupa dilleri konusunda bilgi 
sahipliği. İngilizce norm, yanında 
Almanca, Fransızca, İspanyolca 
ve İtalyanca Yok 

Batı Avrupa’ya yakınlık Bu özellikle hızlı ve yerinde 
destek bekleyen müşteriler için 
bir avantaj Yok 

Kaliteli hizmet konusunda 
referenslar 

Bazı önde gelen BT ve 
uluslararası şirketlerin bu 
bölgede Ar-Ge ve destek tesisleri 
kurması Yok 

Kaynak: IDC, 2005 
 
Bu ülkelerin çalışan maliyetleri bazında Türkiye kıyaslamaları, Slovakya’nın en 
ucuz iş gücünü sunarken Türkiye’nin ortalama çalışan maliyetlerinde pahalı 
kaldığını göstermektedir. 
 
Şekil 41: Çalışan Başına Brüt Maaş Gelirleri, 2004 (ABD Doları) 
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Kaynak: Ulusal İstatistik Enstitüleri, Devlet İstatistik Enstitüleri 
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Orta Doğu ve Afrika bölgesi, İsrail ve Güney Afrika gibi oldukça gelişmiş ülkelerin 
yanında gelişmekte olan ülkelerin tüm özelliklerini taşıyan Afrika’nın diğer ülkeleri 
ile heterojen bir yapıdadır. Denizaşırı hizmet alanında iki ülke öne çıkmaktadır: 
İsrail ve Güney Afrika. Nitelikli yazılım mimarları ve mühendisleri ile İsrail şirketleri 
uygulama geliştirme ve bakım ve -offshore- ürün geliştirme alanında ABD, Asya 
Pasifik, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine hizmet vermektedir.  
 
Güney Afrika’da, rekabetçi işgücü maliyetleri nedeniyle fırsatlar bulunmaktadır. 
Amerika ve Avrupa kaynaklı tedarikçiler için Güney Afrika, geliştirme maliyetlerini 
düşürmek için iyi bir alternatif konumundadır. Mısır da bu alanda fırsatlar 
sunarken, ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi Arap ülkelerini 
hedeflemektedir. 
 
Tablo 25 Orta Doğu ve Afrika’nın Hizmet Sağlayıcı Olarak Güçlü ve Zayıf Yönleri 

Kategori Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
İş gücü İyi eğitilmiş ve Ar-Ge konusunda 

referansları sağlam İsrail 
Diğer Körfez ülkeleri ve Afrika’nın 
kalanı için tam tersi 

Güvenlik 
Yok 

Güvenlik bölge için bir zayıflık 
olarak değerlendirilmektedir 

Maliyet 
Güney Afrika mali avantajlar 
sunmaktadır 

Geliştirilen ekonomik göstergeler 
İsrail’de çalışan maliyetlerini 
yükseltecektir 

Kalite İsrailli geliştiricilerin kalitesi 
oldukça yüksektir 

Bölgedeki birçok ülkede gerçek 
tecrübe eksikliği vardır 

Hükümet BAE hükümeti, ve kısmen Mısır 
hükümeti, ülkelerini dış kaynak 
için çekici yerleşimler olarak 
konumlamaya çalışmaktadır Yok 

Kaynak: IDC, 2005 
 
Sonuç olarak, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği’ne yakınlık, dil ve kültür 
birliği, yetişmiş eğitimli işgücü gibi nitelikleriyle bu alanda rekabet ederken, İsrail 
ve Güney Afrika ise gelişmiş BT sektörleri ve teknolojik gelişimleri ile kendilerine 
yer edinmektedir. 

5.8.5. Dış Kaynak Kullanımında Mesafelerin Önemi39 
Hindistan’ın deniz aşırı dış kaynak hizmetleri pazarında parlamasının ardından 
bugün, küresel dış kaynak hizmetleri hızla çoğalmaktadır. İnsan ve teknolojik 
altyapı ve deneyim her zaman düşük maliyet ve düşük riskli iş ortamı anlamına 
gelmemekte, farklı bölgeler farklı yetkinlikler sergilemektedir. Dış kaynak 
kullanımında mesafeler, işin durumuna ve şirket perspektifine göre değişmektedir. 
 
Deniz aşırı dış kaynak kullanımı, halen yakın bölgelerden dış kaynak hizmeti 
alınmasına göre maliyet avantajlı durumdadır. Deniz aşırı hizmet sağlayıcıları, 
süreçlerdeki olgunluk ve saat dilimi farklılıkları ile 24x7 hizmet fırsatları ile 
Hindistan hala en büyük ve durağan hizmet sağlayıcı rolündedir. Çin ve Hindistan 
en büyük insan kaynağı havuzu sağlayıcısıdır. 
 

                                                 
39 Bu bölümde, deniz aşırı hizmetler (offshoring) ile nearshoring hizmetlerinin kısa bir karşılaştırması 
yapılmaktadır. 
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Diğer taraftan uzak ülkeler, doğru proje yönetimi ve iletişim yetkinlikleri 
kullanılmadığı takdirde kullanıcılar için daha fazla risk içermektedir. Yakın ülkelere 
dış kaynak hizmeti sunumu 
• Kültür yakınlığı 
• Hizmetlerin yönetilebilirliği ve düşürülen risk 
• Zaman farklarının aranmadığı alanlarda uyum 
konularında avantajlı konuma gelmektedir. 
 
Tablo 26: Bölgelerin Dış Kaynak Hizmet Sunumundaki Konumları, Özet Tablo 

 
Çalışan 
maliyeti 

Genel 
altyapı İş ortamı 

Vergi ve 
yasal 
düzenlemeler

Çalışan 
kaynağı 
(nitelik ve 
nicelik) 

Hindistan Düşük İyi İyi İyi İyi 
Çin Düşük Karışık Karışık Zayıf Karışık 
Rusya Düşük İyi Karışık Zayıf Karışık 
Meksika Orta Karışık İyi İyi Karışık 

Kanada Yüksek İyi İyi İyi İyi 
İrlanda Yüksek İyi İyi İyi İyi 
Filipinler Düşük Karışık Karışık Karışık Karışık 
Türkiye* Orta İyi Karışık Karışık Karışık 
* Türkiye, tabloya ayrıca eklenmiştir. 
Kaynak: Forrester, Offshore Outsourcing 
 
Yukarıdaki tabloya bakıldığında, Türkiye’nin iş ortamı ve yasal düzenlemelerini 
doğru sağladığında bölge ülkelerinde hizmet ihraç şansının olduğu görülecektir. 
Diğer taraftan deniz aşırı hizmetlerde Türkiye’nin çalışan maliyet avantajı ortadan 
kalkmakta ve rekabetçi gücü daha sınırlı kalmaktadır. 

Deniz aşırı dış 
kaynak 
hizmetlerinde 
Hindistan ve Çin 
gibi rakipler öne 
çıkarken, yakın 
çevre hizmet 
sunumunda 
Türkiye’nin 
avantajları 
bulunmaktadır. 
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6.  Türkiye Telekomünikasyon Pazarı 
Türkiye telekomünikasyon pazarı, bilgi teknolojileri pazarı ile kıyaslandığında 
pazar büyüklüğü olarak daha gelişmiştir. 2004 yılında yazılım ve hizmetler 
pazarının GSMH’ye oranı OECD ortalamasının 1/5’i düzeyinde,  donanım 
pazarının GSMH’ye oranı OECD ortalamasının ½’si düzetyindeyken 
Telekomünikasyon pazarının GSMH’ye oranı OECD ortalamalarını yakalamıştır. 
 
Şekil 42: Türkiye ve OECD 2840 Ülkeleri Karşılaştırması, BİT Alt Sektörlerinin 
Büyüklüğünün GSMH’ye Oranıı 
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Donanım Yazılım Diğer BİT hizmetleri Telekom
 

Kaynak: OECD Information and Technology Outlook, 2004 
 
Şekil 43: Türkiye Telekomünikasyon Hizmetleri Pazarı Serbestleşme Ölçeği 

0 1 2 3 4 5

Sabit - Ses

Sabit - Veri

Sabit - İnternet

Mobil

 
1- Monopol Yapı, 2- Başlangıç, 3- İlerleme Var, 4- Geçiş, 5- İleri,  
Kaynak: Gartner Dataquest (Haziran 2005) 
 
Sabit hat hizmetlerinde 2004’de UMTH lisanslarının verilmesi ve 2005 yılının 
sonu itibariyle Türk Telekom özelleştirmesinin tamamlanacak olması ile sabit hat 
hizmetleri pazarı serbestleşmenin ilk safhalarına geçmektedir. Türkiye sabit hat 
sektörü serbestleşme ölçeğinde en düşük seviyede olmakla beraber bu 
uygulamaların başarılı olması ile bir sene içerisinde bir üst seviyeye 
geçebilecektir, Özelleştirme sürecinde Kablo TV altyapısının Türk Telekom’un 
bünyesinden ayrılması özellikle veri ve İnternet pazarında rekabetin artmasını 
tetikleyecek unsurlardan birisi olmuştur. Özellikle sabit hat telekomünikasyon 
                                                 
40 Ortalamalar OECD 30 ülkeleri içinden Lüksembourg ve İzlanda analiz dışında tutularak hesaplanmıştır. 
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hizmetleri sektöründe etkin rekabetin sağlanamamış olması sektörün gelişmesi ve 
büyümesi önündeki en büyük engellerden biri olarak gözükmektedir. 
 
Önümüzdeki iki sene içerisinde uygun düzenlemelerle sektörde etkin rekabetin 
sağlanması ile; 

− veri ve İnternet pazarının büyümesi, geniş bant hizmetlerin kullanımının ve 
çeşitliliğinin artması 

− mobil operatörlerin sabit hat operatörlerine oranla 15 kat daha fazla yeni 
abonelik almaları 

− sabit hat İnternet, veri ve ses pazarında Türk Telekom dışındaki 
operatörlerin ve servis sağlayıcıların da etkisiyle fiyatların düşmesi 

beklenmektedir. 
 
Şekil 44: Telekomünikasyon Hizmetleri Sektörü Gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasılaya 
Oranı, 2003 (%) 
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Kaynak: OECD Communications Outlook 2005 
 
Şekil 45: Gayri Safi Milli Hasıla (ABD Doları) - Telekomünikasyon Hizmetleri Sektörü 
Gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasılaya Oranı (%), 2003 
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Kaynak: OECD Communications Outlook 2005 
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Türkiye telekomünikasyon sektörü parasal büyüklük olarak diğer ülkelerle 
kıyaslandığında ülkelerin gayri safi milli hasılalarına göre ortalarda yer alırken 
sektörün toplam istihdam içerisindeki payı %0.29 ile diğer ülkelerden daha 
düşüktür. Bunun sebepleri bazı teknolojilerin Türkiye’de henüz kullanılmıyor 
olması, sektördeki vergilerin yüksek olması ve bazı alanlarda etkin rekabetin 
henüz sağlanamamış olması sebebiyle son kullanıcılara yansıyan fiyatların 
yüksek olmasıdır. 
 
Türkiye’de halen bazı mobil teknolojiler ile hizmet verilmemektedir ya da limitli 
olarak verilmektedir. Sabit hat hizmetlerinde ise yeterli ve etkin lisanslama 
yapılmamış olması sebebiyle pazara sonradan giren işletmeciler pazar paylarını 
büyütememişlerdir. 
 
Şekil 46: Telekomünikasyon Hizmetleri İstihdamının Toplam İstihdama Oranı, 1993-
2003, Yüzde (%) 
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Kaynak: OECD Communications Outlook 2005 
 
Sektörde 1999 yılında İzmit depreminden sonra alınmaya başlanan özel iletişim 
vergisi (ÖİV) halen çoğu hizmetten %15-25 arasında alınmaktadır. Bu da bitim 
maliyetleri artırmakta ve telekomünikasyon hizmetlerinin kullanımını azaltıcı etki 
göstermektedir. 
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Şekil 47: Kişi Başı Ortalama Telekomünikasyon Harcaması, 2003 (ABD Doları) 
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Kaynak: OECD Communications Outlook 2005 
 
Diğer yandan Türk Telekom’un bazı alanlarda tekel konumunda olması ve diğer 
oyuncuların fiyat rekabeti şanslarının olmaması Türk Telekom’un fiyat rekabeti 
yaşamaksızın tarifelerini belirlemesine imkan vermektedir. 
 
Bunlar, kullanım yoğunluğunun ortalamaların altında kalmasına bunun sonucu da 
sektördeki istihdamın toplam istihdama oranın düşük olması yol açmaktadır. 
 
Tablo 27: Türkiye Telekomünikasyon Pazarı Oyuncularının Büyüklükleri, 2004 

Türk Telekom

Turkcell

Telsim

Avea

Superonline

Turksat

Sabancı Tel.

Atlas Online

Deksar

Comsat

Equant

Ericsson

Alcatel-Teletaş

Siemens

Nortel Netaş

Telekom 
Ekipmanı

Uydu 
Hizmetleri

Mobil 
Hizmetler

Kablo TV 
(Yayın)

Kiralık 
Devre

Servis 
Sağlayıcılar

Sabit Hat 
Ses

Türk Telekom

Turkcell

Telsim

Avea

Superonline

Turksat

Sabancı Tel.

Atlas Online

Deksar

Comsat

Equant

Ericsson

Alcatel-Teletaş

Siemens

Nortel Netaş

Telekom 
Ekipmanı

Uydu 
Hizmetleri

Mobil 
Hizmetler

Kablo TV 
(Yayın)

Kiralık 
Devre

Servis 
Sağlayıcılar

Sabit Hat 
Ses

 
Büyük Orta Küçük Çok KüçükBüyük-OrtaBüyük Orta Küçük Çok KüçükBüyük-Orta  
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Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Türkiye telekomünikasyon sektörü alt 
sektörlerinde genellikle bir oyuncunun pazarı domine etmesi ve diğer oyuncuların 
kalan pazarın geri kalan küçük kısmını doldurdukları bir görüntü çizmektedir. 
Pazardaki bu dengesiz dağılım bazı oyuncuların başarılı pazarlama ve hizmet 
faaliyetlerinin yanında sektörde etkin rekabet koşullarının tam olarak tesis 
edilememiş olması ve bazı oyuncuların özellikle sahiplik yapılarının değişim 
sürecinde olmasıdır. 
 
Sabit hat ses ve servis sağlayıcılar pazarında Türk Telekom neredeyse tek hakim 
konumundadır. Bu pazarlarda diğer işletmeciler hem Türk Telekom’la ara bağlantı 
yapmak hem de telekomünikasyon altyapısı hizmeti almak durumundadır. 
Telekomünikasyon Kurumu tarafından denetlenen pazarda Türk Telekom’un 
uyguladığı fiyat politikaları diğer işletmecilerin Türk Telekom ile fiyat rekabeti 
yapmasının önünde engel oluşturmaktadır. 
 
Altyapının sahibi işletmecisi olarak Türk Telekom Kiralık devre pazarında tek 
hakimdir. Kiralık devreler diğer operatörler tarafından kendi şebekelerinin 
altyapısı olarak artan bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer işletmeler tarafından ana 
omurga oluşturmak amacıyla kullanılan kiralık devrelerdeki fiyatlama politikası 
tüm diğer perakende telekomünikasyon hizmetlerindeki rekabet koşullarını 
etkilemektedir. 
 
2005 yılına kadar Türk Telekom tarafından işletilen Kablo TV şebekesi, Türk 
Telekom’un özelleştirilme sürecine girmesiyle Türksat’a devredilmiştir. Türksat şu 
anda tek lisanslı işletmecidir. 
 
Etkin rekabet koşullarının görece sağlandığı pazar mobil hizmetler pazarıdır. Bu 
pazarda Turkcell açık ara hakim operatördür. Pazarda faaliyet gösteren Telsim ve 
Avea geçiş sürecindedir. Telsim sahiplerinin yaşadığı finansal problemlerin 
ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiş ve sattığı için hazırlıklar 
yapılamaya başlanmıştır. Avea yakın geçmişte Aycell ve Aria’nın birleşmesi ile 
kurulmuş ve Türk Telekom’un özelleşme süreci ardından dolaylı sahiplik yapısı 
tekrar değişecek olan diğer operatördür. Bu iki operatörün sahiplik yapılarının ve 
belirginleşmesinin de etkisiyle pazarda rekabetin daha etkin bir şekilde tesis 
edilmesi söz konusudur. 
 
Uydu hizmetlerinin sunumunda uydu sahibi bir şirket olarak Türksat diğerlerinden 
ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Şirket 2004 yılında Türk Telekom’un elindeki 
uyduları devretmesiyle kurulmuştur. Bu ayrım Türk Telekom’un sunduğu altyapı 
hizmetlerine alternatif oluşturması sebebiyle sektörde etkin rekabetin tesis 
edilmesi açısından olumlu bir gelişmedir. 
 
Telekomünikasyon hizmetleri kadar düzenlemeye ihtiyaç duyulmadığı 
telekomünikasyon ekipmanları pazarında etkin rekabetten söz etmek 
mümkündür. 
 
Telekomünikasyon sektörünün analizinde bu dokümanın ikinci bölümünde 
açıklanan pazar kırılımı kullanılmıştır. Sektör büyüklük ve rekabet açılarından 
analiz edilmiştir. Büyüklük ile ilgili olarak şirket ciroları, abone sayıları ve 
penetrasyon oranları kullanılmıştır. Türk Telekom’un tek oyuncu olduğu veya 
pazarın %100’üne yakın hakim olduğu alt segmentlerde Türk Telekom’un gelirleri 
pazarın boyutu olarak değerlendirilmiştir. Rekabet açısından, etkin rekabetin 
sağlanmadığı alt sektörlerde hizmet fiyatları Dünya’daki örnekler ile kıyaslanmak 
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suretiyle ve düzenlemelerin durumu değerlendirilmiştir. Düzenlemeler ile ilgili 
olarak dokümanın “Hukuksal Düzenlemeler” bölümünde detaylı bilgiler verilmiştir. 
 
EK-2’de Türkiye telekomünikasyon sektöründeki oyuncular hakkında daha detaylı 
bilgi verilmiştir. 
 

6.1. Sabit Hat Ses Hizmetleri 
 
Tablo 28: Sabit Hat Ses Pazarı – Önemli Oyuncuların 2004 Sabit Ses Hizmetleri 
Gelirleri (milyon ABD Doları) 
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Kaynak: İnterpro 
 
2004 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 19.125.163 adet sabit telefon hattı abonesi 
bulunmaktadır. Bu da nüfusa oranla %26.6‘lık bir penetrasyon düzeyine tekabül 
etmektedir. Abonelerin tümü Türk Telekom abonesidir. Diğer operatörler Türk 
Telekom ile ara bağlantı yapmak suretiyle sabit hat abonelerine hizmet 
verebilmektedir. 2004 yılı sonu itibariyle sabit ses pazarındaki oyuncuların 
cirolarının toplamı 4.455.672.048 ABD Doları’dır. 
 
Yasal olarak 1.1.2004 tarihinde telekomünikasyon sektöründe başlayan 
serbestleşme sürecinin devamında 17.5.2004 tarihinde ilk UMTH (Uzak Mesafe 
Telefon Haberleşmeciliği) lisansları verilmiştir. Bugün UMTH lisansı almış 44 adet 
işletmeci bulunmaktadır. İletmecilere üç tip lisans verilebilmektedir. Bunlar; 
A Tipi: Bu lisansı alan operatörlerin aboneleri telefon ahizesi kaldırıldığında, 
sinyal alıp arama yapabileceklerdir. 
B Tipi: Bu lisansı alan operatörlerin aboneleri 4 haneli numara çevrildikten sonra 
telefon görüşmesi yapabileceklerdir. 
C Tipi: Bu lisansı alan operatörlerin aboneleri 11 haneli erişim numarası 
çevrildikten sonra arama yapabilmektedir. 
 
Lisansların verilmesinin ardından UMTH işletmecileri Türk Telekom ile ara 
bağlantı fiyatlarında anlaşamadığı için ara bağlantı anlaşmaları imzalanmamıştır. 
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Telekomünikasyon Kurumu Eylül 2004’de ara bağlantı referans fiyatlarını (vergiler 
hariç) açıklamıştır. Buna göre referans fiyatlar Ekim – 31 Aralık 2004 için alan içi 
0,41 YTL/dk, alan dışı 0,59 YTL/dk, 1 Ocak – 30 Eylül 2005 arası alan içi 0,34 
YTL/dk, alan dışı 0,51 YTL/dk, 1 Ekim 2005 sonrası için alan içi 0,20 YTL/dk, alan 
dışı 0,37 YTL/dk olarak belirlendi. Bu fiyatlar AB ülkelerinde uygulanan ara 
bağlantı fiyatlarının ortalaması olan alan içi 0,14 YTL/dk ve alan dışı 0,18 YTL/dk 
değerleri ile kıyaslandığında yüksektir. Bunun yanında Türk Telekom Eylül 2004 
içerisinde ara bağlantı fiyatlarını alan içi 0,411 YTL/dk ve alan dışı 0,591 YTL/dk 
olarak belirlemiş ve Ağustos 2005’e kadar uygulamıştır. Ağustos 2005’de 
Telekomünikasyon Kurumu’nun yayınladığı referans teklife göre UMTH 
işletmecileri Türk Telekom ile üç yıllığına anlaşma imzalayacak, yayınlanan 
referans fiyatlar Telekomünikasyon Kurumu’nun Ekim 2004’de yayınladığı ile aynı 
olacaktır. Buna göre aylık tüketici fiyatları endeksine (TÜFE) göre enflasyon artış 
oranın %5’i geçmesi halinde fiyatlar Telekomünikasyon Kurumu tarafından 
gözden geçirilebilecektir. 
 
Tablo 29: OECD’nin Sabit Hat Telekomünikasyon Sepetinin Maliyeti, Ağustos 2004 
(Vergi Hariç – Bin ABD Doları) 
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Not: Sepet, şehir içi, şehirler arası, uluslararası ve mobil şebekelere aramaları ihtiva etmektedir., 
Kaynak: OECD Communications Outlook 2005 
 
Diğer ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye, sabit telefon hattı, sabit ve kullanım ile 
ilgili abone maliyetlerinde OECD ortalamasının biraz üzerindeyken satın alma 
gücü paritesine göre en yüksek ikinci ülkedir. Fiyatların diğer ülkelere oranla 
yüksek olmasına rağmen etkin piyasa gücüne sahip operatörün pazarda %99.93 
pazar payına sahip olması diğer operatörlerin hizmet maliyetlerinin yüksek 
olduğunun bir diğer göstergesidir. Yakın gelecekte, Telekomünikasyon 
Kurumu’nun duyurmuş olduğu ara bağlantı tarifesinin uygulamaya geçmesi ve en 
kısa zamanda da ara bağlantı fiyatlandırmasının maliyet bazlı yapılmaya 
başlanması ile ara bağlantı fiyatlarının makul seviyeleri düşmesi ve diğer 
operatörlerin Türk Telekom ile fiyat rekabeti yapabilir hale gelmesi 
beklenmektedir. Bunun sonucu son kullanıcıya yansıyan fiyatların düşmesi ve 
UMTH işletmecilerinin pazar paylarını büyütmeleri beklenmektedir. 
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6.2. Servis Sağlayıcılar 
 
Tablo 30: Servis Sağlayıcılar (İnternet ve Veri) – Önemli Oyuncuların 2004 İnternet 
ve Veri Hizmetleri Gelirleri (Milyon ABD Doları) 
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Kaynak: İnterpro 
 
Servis sağlayıcılar geniş bant ve dar bant İnternet ve veri hizmetlerini 
kapsamaktadır. Bu hizmetler çevirmeli erişim, ISDN ve DSL ile yerel ağ, DSL, 
Kablo TV şebekesi, Frame Relay erişim, ATM erişim, kiralık hat erişimi ve X.25 
erişim ile sağlanmaktadır. Avrupa direktifleri uyarınca 144 Kbit/sn’nin üzeri 
hızlardaki erişimler geniş bant erişim kabul edilmiştir. 2004 yılı sonu itibariyle 
servis sağlayıcıların İnternet ve veri hizmetlerinden gelirlerinin toplamı 
269.956.150 ABD Doları olmuştur. 

6.2.1. DSL Teknolojileri ile İnternet Hizmeti 
 
Tablo 31: DSL ile İnternet Erişimi Fiyatları, Kasım 2004 (Aylık Vergi Dahil Abonelik - 
Satın alma Fiyat Paritesine Göre, ABD Doları ) 
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Kaynak: OECD Communications Outlook 2005 
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DSL hizmetleri Türk Telekom tarafından verilmekte ve diğer servis sağlayıcılar 
Türk Telekom’un verdiği hizmeti satın alıp kendi müşterilerine satmaktadırlar. 
DSL hizmetlerinin sunumunda Telekomünikasyon Kurumu’nun benimsemiş 
olduğu yöntem tekrar satış (resell) modelidir. Buna göre Türk Telekom son 
kullanıcıya verdiği DSL hizmetinin fiyatının %80’i kadar bir fiyata diğer servis 
sağlayıcılara vermekle yükümlüdür. Telekomünikasyon Kurumu’nun DSL 
hizmetlerinin sunumuyla ilgili planladığı üç aşamalı bir uygulama süreci 
bulunmaktadır. Bunlar; 
 
• Tekrar Satış (Resell): Yerleşik operatörlerin sunduğu hizmetleri yerleşik 

operatörden toptan fiyatına satın alıp, perakendeci gibi satışını yapmaktır. 
• Veri Akış Erişimi Modeli (Bitstream Access): Erişim şebekesinin kontrolü 

yerleşik operatörde kalmakla beraber, diğer operatörler İnternet erişiminde 
kendi ana omurgalarını kullanabilmektedirler. Bu sayede verilen servisin 
kalitesini kendileri ayarlama imkanına sahip olabilmektedirler. 

• Erişim Şebekesinin Paylaşıma Açılması (Local Loop Unbundling): Bu 
yaklaşımda diğer operatörler yerleşik operatörün tüm altyapısını 
kullanabilmekte ve kendi cihazlarını lokal santrallere yerleştirebilmektedirler. 
Burada kritik konu bu paylaşımın maliyet esaslı yapılıyor olmasıdır. 

 
Tablo 32: DSL Hizmetlerinin Sunumu – Uygulama Zorluğu / Etkin Rekabet 
 

 
Bazı ülkeler bu süreçte etkin maliyete dayalı yöntemle erişim şebekelerinin 
paylaşıma açılmasını sağlamışlardır. Etkin maliyete dayalı olarak erişim 
şebekesinin paylaşıma açılması, uygulanması en güç olan model olmakla 
beraber etkin rekabetin tesisi için gereklidir. Paylaşımın maliyet esaslı yapılmıyor 
olması ya yerleşik operatörün ya da diğer operatörlerin haksız rekabet avantajı 
sağlamalarına sebep olmaktadır. 
 
İnternet erişiminde Kablo TV şebekesi sabit telefon şebekesine bir alternatif ve 
rakip olabilmektedir. Bu iki şebekenin yönetsel olarak ayrılması, farklı kuruluşlar 
tarafından yönetiliyor olmaları bu rekabetin tesis edilmesi için önemlidir. Türk 
Telekom’un özelleştirilmesi süreci tamamlanmamış olmakla beraber, Kablo TV 
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şebekesinin transmisyon hariç kısmı, mevcut gelir paylaşımı sözleşmeleri ile 
beraber Türksat’a devredilmiştir. Türksat ile yapılan görüşmelerde, şirketin Kablo 
TV şebekesini ilk planda dijital platforma taşıma ve en kısa zamanda elinden 
çıkarma eğiliminde olduğu bilgisi alınmıştır. Bu vesile ile Türkiye’de geniş bant 
hizmetlerin sağlanabileceği şebekeler olan sabit telefon, Kablo TV ve uydu 
şebekelerinin sahipliği ayrıştırılmış olacaktır. 
 
Temmuz 2005 itibariyle kurulu DSL kapasitesi 1.236.400 ve abone sayısı 
888.191’dir. DSL teknolojileri ülkemizde en az 256 Mbit/sn hızında sunulması 
sebebiyle abonelerin tümü geniş bant erişim hizmeti almaktadırlar. Abonelerin 
erişim hızlarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 
Tablo 33: Türk Telekom DSL ile İnternet Erişimi Sağlayan Abonelerin Dağılımı, 
Temmuz 2004 

Hız Aralığı (Kbit/sn)  Abone Sayısı  
256/64  768.309 
512/128  94.895 
1024/256 15.986 
2048/512 9.001 
Toplam 888.191

Kaynak: Türk Telekom 
 
DSL teknolojileri üzerinden İnternet'e erişim fiyatları aşağıdaki gibidir: 
 
Tablo 34: Türk Telekom, ADSL ile İnternet’e Erişim Fiyatları (Vergiler Dahil), 
Ağustos 2005 

Hız (Kbit/sn)  Bağlantı Ücreti (YTL) Aylık Ücret (Sınırsız-YTL) 
256/64  60,20 50,00 
512/128  60,20 101,00 
1024/256 60,20 172,43 
2048/512 60,20 274,46 

Kaynak: www.turktelekom.com.tr 

6.2.2. Kablo İnternet 
Kablo TV şebekesi Türk Telekom’un özelleştirme sürecine girmesi ile beraber 
Türksat’a devredilmiştir. Şu an Türksat, Kablo TV şebekesi üzerinden 512 Kbit/sn 
hıza kadar İnternet hizmeti sunmaktadır. Kablo TV şebekesinin kurulu kapasitesi  
Temmuz 2005 itibariyle 2.659.620’dir. Kablo TV abone sayısı 1.225.622’dir. Kablo 
TV şebekesi üzerinden İnternet hizmeti alan abone sayısı ise 32.282’dir. Bu 
abonelerin hızlar bazında dağılımı şu şekildedir: 
 
Kablo TV şebekesi üzerinden İnternet’e erişim fiyatları aşağıdaki gibidir: 
 
Tablo 35: Türksat, Kablo TV Şebekesi’nden İnternet’e Erişim Fiyatları (Vergiler 
Dahil), Ağustos 2005 

Hız (Kbit/sn)  Bağlantı Ücreti  Aylık Ücret (Sınırsız) 
128/32  37,00 36,00  
256/64  37,00 49,00 
512/128  37,00 99,00 

Kaynak: www.turksat.com.tr 

6.2.3. Çevirmeli Erişim 
Çevirmeli İnternet hizmetleri aboneleri, Türk Telekom’un sağladığı 0800’lü telefon 
numaralarını çevirerek İnternet’e ulaşabilmektedir. Bu hizmeti Türk Telekom’dan 
alan aboneler ise 145 ve 146’yı çevirerek İnternet’e ulaşabilmektedir (146 
numaralı hattan İnternet’e erişmek için abonelik gerekmemektedir); Türk 
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Telekom, İnternet kullanıcılarının erişim tercihlerini dar banttan geniş banda 
kaydırmak amacıyla 145, 146 ve 0800’lü telefon hatlarının dakika başı arama 
fiyatlarını yükseltmiştir. Buna göre 145 ve 0800’lü telefon hatlarını aramanın 
dakika fiyatı 0,020839 YTL ve 146 numaralı telefon hattını aramanın dakika fiyatı 
0,083356 YTL’dir. Bu da son kullanıcının fiyat avantajından dolayı çevirmeli 
hizmetlerde Türk Telekom’u tercih etmeleri sonucunu doğurmaktadır. Bunun 
yanında bir defaya mahsus bağlantı ücretleri ihmal edildiği takdirde Türk 
Telekom’dan alınan sınırsız 256 Kbit/sn DSL aboneliğinin aylık abonelik fiyatı, 
145 çevirmeli hizmetin kullanımının 31,3 saatinin fiyatı ve 146 çevirmeli hizmetin 
kullanımının 8,7 saatinin fiyatına denk gelmektedir. (Hesaplamalarda Türk 
Telekom Standart Paket aboneliği göz önüne alınmıştır) Teorik olarak ADSL 
hizmetinin minimum hızı çevirmeli hizmetten 4 kat daha fazla hızlıdır. Bunun 
yanında maliyetlerde temel bir değişiklik olmamakla beraber 0800’lü hatları arama 
fiyatlarının artması İSS’lerin son kullanıcıya çevirmeli İnternet hizmeti vermesinin 
maliyetini artırmış ve Türk Telekom’un diğer İSS’lerin çevirmeli İnternet hizmeti 
vermesinden dolayı olan gelirlerini artırmıştır. 

6.2.4. Veri Hizmetleri 
Türkiye’de veri hizmetinin sunulduğu çeşitli teknolojiler bulunmaktadır. Bu 
teknolojiler bazında kayıtlı abone sayıları aşağıdaki gibidir: 
 
Tablo36: Türk Telekom ISDN ile Erişim Sağlayan Abonelerin Dağılımı, Temmuz 2005 

Hizmet Abone Sayısı  
ISDN BRI 8.403 
ISDN PRI 6.303 

Kaynak: Türk Telekom 
 
Bu teknolojiler dışında Frame Relay erişim teknolojisi ile 12.747 ve ATM erişim 
teknolojisi ile 175 abone veri erişimi hizmeti almaktadır. Bu teknolojiler ile az 
sayıda abone İnternet erişimi hizmeti almaktadır (Frame Relay – 364, ATM – 83). 
 
Tablo 37: OECD Ülkelerinde 2 Mbit/sn Hatlar için Kiralık Hat Fiyatları, Ağustos 2004 
(Vergi Hariç – Bin ABD Doları) 
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Kaynak: OECD Communications Outlook 2005 
 
Türkiye’de kiralık hat hizmetlerinin fiyatı OECD ülkeleri arasında Kuzey Avrupa 
ülkeleri dışındaki ülkelerden düşüktür. 
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6.3. Kiralık Devre Hizmeti 
Halihazırda kendi altyapısını kurup işletmek suretiyle hizmet sunma imkanına 
sahip tek işletmeci Türk Telekom’dur. Türk Telekom’un 2004 yılı kiralık devre 
gelirleri yaklaşık 398 milyon ABD doları olmuştur. Öte yandan, 2 Mbit/sn’ye kadar 
kiralık devrelerin sunumunda genellikle bakır kablolar, daha üst seviyedeki bant 
genişliklerinde ise fiber altyapı kullanılmaktadır. 
 
Sabit telefon şebekeleri dışındaki telekomünikasyon şebekelerinin ve 
hizmetlerinin gelişmiş olması bu hizmetleri ve altyapıları sağlayan operatörlerin 
yüksek kapasitelerde altyapıya ihtiyaç duymalarına sebep olmuştur. Günümüzde 
Türkiye’de bu altyapı ihtiyacı telekom operatörlerinin Türk Telekom’dan kiralık 
devre hizmeti almasıyla karşılanmaktadır. Diğer telekom operatörlerinin 
altyapısını oluşturması sebebiyle Türk Telekom’un verdiği kiralık devre hizmetinin 
fiyatı doğrudan servis sağlayıcıların maliyeti olmaktadır. 
 
Türk Telekom’un sunduğu 2 Mbit/sn hıza kadar olan kiralık devre hizmetinin 
abone dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 
Tablo 38: Türk Telekom Kiralık Devre Abonelerinin Dağılımı, Temmuz 2005 

Hız (Kbit/sn)  İl İçi İller Arası Aynı Santral Metropolitan 
Alan 

Toplam 

64 3.834 1.957 4.168 9.911 19.870 
128 695 1.296 731 4.154 6.876 
256 137 616 425 1.464 2.642 
512 63 346 175 929 1.513 
1,024 42 177 75 531 825 
2,048 3.471 2.164 2.581 5.159 13.375 
Toplam 8.242 6.556 8.155 22.148 45.101 

Kaynak: Türk Telekom 

6.4. Kablo TV (Yayın) 
Kablo TV şebekesi temel olarak televizyon yayıncılığı için kullanılmaktadır.  
 
Tablo 39: Hane Sayısı Bazında Kablo TV Şebekesi Erişimi (%) 
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Kaynak: OECD Communications Outlook 2005 
 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 73 / 228 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

Temmuz 2005 itibariyle Kablo TV şebekesinin 2.659.620 abonelik kurulu 
kapasitesi ve 1.225.622’lik kayıtlı abonesi bulunmaktadır. 2004 yılında Türk 
Telekom’un Kablo TV yayın gelirleri 89,4 milyon ABD Doları kadar olmuştur.  
Kablo TV şebekesinin erişimi diğer OECD ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça 
düşüktür. Kablo TV şebekesinin sahipliği ve işletmeciliği halen Türksat’ta olmakla 
beraber Kablo TV operatörlüğü ile ilgili lisanslarla ilgili altyapı Telekomünikasyon 
Kurumu tarafından hazırlanmış Bakanlar Kurulu’nun onayını beklemektedir. Yeni 
lisansların verilmesi ve etkin rekabet yapısının tesis edilmesiyle Kablo TV 
pazarının canlanması beklenmektedir. 

6.5. Mobil Hizmetler 
 
Tablo 40: Mobil Hizmetler Pazarı – Önemli Oyuncuların 2004 Mobil Hizmetleri 
Gelirleri (Milyon ABD Doları) 
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Not: Avea’nın 2004 yılı gelirleri bilgisine erişilememiştir. 
Kaynak: İnterpro 
 
GSM hizmetler pazarında üç ana oyuncu bulunmaktadır. Bunlar Turkcell, Telsim 
ve Avea’dır. Turkcell ve Telsim 900 MHz’de yayın yaparken Avea 1800 MHz’de 
yayın yapmaktadır. Turkcell ve Telsim 1994’de operasyona başlamıştır. Avea, 
önce Aria ve Aycell olmak üzere iki ayrı şirket olarak 2001 yılında operasyona 
başlamış ve bu iki şirketin birleşmesi sonucu doğmuştur. Türk Telekom halen 
NMT 450 üzerinden mobil iletişim hizmeti vermektedir. 2004 yılı sonu itibariyle 
sektördeki oyuncuların tahmini cirolarının (2004 yılı sonu abone dağılımları baz 
alınarak Avea’nın cirosu tahminlenmiştir) toplamı 5.288.926.253 ABD Doları 
olmuştur. 
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Tablo 41: Mobil Hizmetler Pazarı – Abone Payları (2004 Yıl Sonu İtibariyle) 
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Kaynak: Telekomünikasyon Kurumu 
 
Türkiye GSM hizmetler pazarı, 2001-2002 yıllarındaki ekonomik krizin etkilerinden 
yeni yeni çıkmaktadır. Turkcell %67’lik abone payı ile pazarı domine etmektedir. 
Haziran 2005 şirket açıklamalarına göre Turkcell 25,6 milyon aboneye ulaşmıştır. 
Turkcell bölge pazarlardaki operasyonları ile de faaliyet alanını genişlemektedir. 
Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Moldova ülkelerindeki mobil telefon 
operatörlerinin hisselerine ve Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Telekom’da %100 hisseye 
sahiptir. 2003 yılının sonunda, Turkcell, kurduğu Astelit şirketi ile Ukrayna’da 
ortaklı operasyone başlamıştır. En son İran pazarına ikinci operatör olma hakkını 
kazanmış, ancak parlamento yabancı bir şirketin bu operasyonda %49’dan fazla 
hissesinin olmasına karşı çıkmıştır. Süreç devam etmektedir. 
 
2’nci operatör olan Telsim sahiplerinin finansal durumlarının bozulması sebebiyle 
devlete olan borçlarından dolayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’na 
devredilmiştir. Telekomünikasyon Kurumu’nun yaptığı açıklamalara göre şirketin 
satılması ile ilgili adımlar 2005 yılı içerisinde atılacaktır. Telsim’in Haziran 2005 
itibariyle yaklaşık 8,2 milyon abonesi bulunmaktadır. 
 
Avea’nın ortaklık yapısı birleşme sonrasında %40 Türk Telekom, %40 Telecom 
Italia Mobile (TIM) ve %20 Türkiye İş Bankası şeklinde olmuştur. Türk Telekom’un 
özelleşmesi sürecinde TİM’ın Türk Telekom’un %55 hissesinin satış sürecinin 
sona ermesi halinde TIM Avea’nın çoğunluk hissesine sahip olma şansını 
yakalayacaktır. Avea’nın 2004 yılı sonu itibariyle yaklaşık 4,8 milyon abonesi 
bulunmaktadır. 
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Tablo 42: Abone Başına (GSM) Ortalama Yıllık Gelir, 2003 (ABD Doları) 
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Kaynak: OECD Communications Outlook 2005 
 
1999’da ön ödemeli abonelik servislerinin hizmete girmesiyle sektör hızlı bir 
şekilde büyümüştür. Toplam abone bazının yaklaşık %75’i ön ödemeli 
abonelerden oluşmaktadır. Penetrasyon oranı %50’inin üzerindedir. Türkiye’de 
abone başına aylık ortalama konuşma süresi 60 dakika civarında ve abone 
başına aylık gelir de 10 ABD Doları dolaylarındadır. Bu değerler kişi başı gayri 
milli hasılası benzer olan ülkelerden daha düşüktür. Bunun da önemli 
sebeplerinden bir tanesi %18 katma değer vergisi ve %25 özel iletişim vergisi 
olmak üzere son kullanıcının faturasına gelen toplam %43’lük verginin abonelerin 
kullanımını azaltıcı yönde etki göstermesidir. 
 
Üçüncü jenerasyon (3G) mobil hizmetlerin lisanslarının verilmesi ile ilgili henüz 
net bir plan ortaya konmamıştır. 
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6.6. Uydu Hizmetleri 
 
Tablo 43: Uydu Hizmetleri Pazarı – Önemli Oyuncuların 2004 Uydu Hizmetleri 
Gelirleri (Milyon ABD Doları) 
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Not: Türksat ve Türk Telekom’un 2004 yılı uydu hizmetleri gelirlerine erişilememiştir 
Kaynak: İnterpro 
 
Türk Telekom’un özelleştirilmesi sürecinde Türk Telekom’un elindeki uydular 
Türksat’a devredilmiştir. Türksat, uydu üzerinde TV yayıncılığı, veri iletişimi, 
İnternet, ses ve taşıyıcı altyapı hizmetleri vermektedir. Ayrıca Türkiye’nin yurt dışı 
çıkışlarında Türksat uyduları alternatif şebeke olarak kullanılmaktadır.  
 
Uydu işletmecileri; uydu telekomünikasyon hizmeti veren işletmeciler ve uydu 
platform işletmecileri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Uydu telekomünikasyon 
hizmetleri; uydular ve yer istasyonları aracılığıyla tek yönlü veya çift yönlü veri 
iletişiminin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. 31 Aralık 2004 itibarı ile bu hizmeti 
veren 23 adet işletmeci bulunmaktadır. 
 
Uydu Platform İşletmeciliği ise değişik transmisyon ortamlarından gelen analog 
veya sayısal sinyallerin birleştirilip çoklanarak sayısal paketler halinde, uydu 
üzerinden abonelere iletilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Uydu Platform 
İşletmeciliğinde sunulan hizmetler arasında yüksek hızda İnternet erişimi, geniş 
bant veri aktarımı, sayısal TV ve radyo yayını, multimedya uygulamaları 
bulunmaktadır. 
 
Türk Telekom’un özelleştirilmesi ile beraber uydu şebekesi de Türksat’a 
devredilmiştir. Bununla beraber Türksat uydu şebekesi üzerinden İnternet 
sunumu ile ilgili etkin pazarlama faaliyetleri yürütmeye başlamıştır. Bunun sonucu 
olarak Adalet Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu UYAP projesi kapsamında Türkiye 
üzerindeki 600 noktanın uydu üzerinden İnternet’e bağlanması sağlanacaktır. 
Türksat’ın diğer devler kuruluşları ile de görüşmeleri devam etmektedir. Şirket bu 
görüşmelerin büyük ölçüde sonuç vermesini beklemektedir. 
 
Pozisyonu ve çalışma frekansları Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 
tarafından belirlenmiş ve tahsis edilmiş, uydu kümesi üzerinden kullanıcılara 
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doğrudan telekomünikasyon hizmeti olarak tanımlanan GMPCS Mobil Telefon 
Hizmeti konusunda 31.12.2004 tarihi itibariyle bu hizmeti veren 5 adet işletmeci 
bulunmaktadır. 2004 yılı sonu itibariyle uydu operatörlerinin bu hizmetlerden 
gelirleri 29.464.813 ABD Doları olmuştur. 
 
 

6.7. Telekomünikasyon Ekipmanları 
 
Tablo 44: Telekomünikasyon Ekipmanları Pazarı (milyar ABD Doları) 
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Kaynak: İnterpro 
 
Telekomünikasyon ekipmanları hem uç birim tarafında hem de altyapı tarafında 
kullanılan cihaz ve tesisatlardır. Telekomünikasyon hizmetlerine olan talepteki 
değişim kendisini telekomünikasyon ekipmanları pazarında da göstermektedir. 
Örneğin 2001-2002 yıllarında Türkiye’de yaşanmış olan ekonomik kriz 
neticesinde telekomünikasyon hizmetleri sektörü olumsuz etkilenmiş ve 
hizmetlerin kullanımı azalmıştır. Bunun sonucu telekom ekipmanları pazarının 
büyüklüğü 2001 yılında 1,45 milyar ABD Doları’ndan 1,15 milyar ABD Doları’na 
gerilemiştir. 
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Tablo 45: Telekom Altyapı Donanımı Pazarı – Önde Gelen Tedarikçilerin Gelirleri 
(Milyon ABD Doları) 
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Kaynak: İnterpro 
 
Ericsson telekom altyapı donanımı pazarında lider konumda bulunmaktadır. 
Bunun sebeplerinden bir tanesi en büyük mobil operatör olan Turkcell’in altyapı 
ile ilgili alımlarını yoğun olarak Ericsson’dan yapmasıdır. Bunun yanında Alcatel-
Teletaş ve Nortel-Netaş şirketleri Türkiye’de önemli Ar-Ge çalışmaları 
yapmaktadırlar. Bu şirketlerin Türkiye Ar-Ge operasyonları sadece Türkiye için 
değil şirketlerin küresel ağları için de çözümler geliştirmektedir. 
 
Tablo 46: Telekomünikasyon Ekipmanları İhracatı ve İthalatı (Milyon ABD Doları) 
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Kaynak: TESİD Almanağı 
 
Altyapı donanımı ihracatı ithalatına oranla yüksektir. Ancak veriler donanım 
ithalatının yıllar bazında hızlı bir şekilde artmakta ve ihracat rakamlarına 
yaklaşmaktadır. 
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Tablo 47: Telekomünikasyon Ekipmanları İthalatı 2002-2004, (Milyon ABD Doları) 
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Kaynak: TESİD Almanağı 
 
Donanım İthalatının en önemli iki kalemi transmisyon cihazları ve fiber optik harici 
telekom kablolarıdır. 
 
Tablo 48: Telekomünikasyon Ekipmanları İhracatı 2002-2004, (Milyon ABD Doları) 
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Kaynak: TESİD Almanağı 
 
Telekom altyapı donanımlarında en önemli ihraç kalemi ise fiber optik kablolar 
dışında kalan telekom kabloları segmentidir. 
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6.8. Telekomünikasyon Pazarı Büyüklüğü 
 
Tablo 49: Telekomünikasyon Pazarı Büyüklüğünün Alt Sektör Dağılımı, 2004 (%) 

 
Kaynak: İnterpro, Türk Telekom, Peppers & Rogers Group Analizi 
 
Telekomünikasyon sektörünün tek tek alt sektörleri ele alındığında pazarın toplam 
büyüklüğü 11.106 milyon ABD Doları olarak hesaplanmaktadır. Bu değer 
dokümanın “Pazar Büyüklükleri” bölümünde Türkiye Telekomünikasyon pazarı 
için belirtilmiş olan 9.706 milyon ABD Doları’ndan daha büyüktür. Bunun nedeni 
alt sektör analizinde farklı kaynaklardan verilerin toplanması ve temel olarak 
şirketlerin ciro bilgilerinin kullanılmış olmasıdır. Şirketler arası işlemler ihmal 
edilmiş ve bunlar toplam rakamı büyütmüştür. 
 

6.9. Etkin Piyasa Gücü Tanımı 
Telekomünikasyon Kurumu, 03.06.2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Etkin Piyasa Gücüne (EPG) Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde ilgili piyasaların 
tanımlanması ve EPG’ye sahip işletmecilerin belirlenmesine ilişkin bir çalışma 
başlatmıştır. Piyasa analizleri neticesinde ilgili piyasalarda bir veya daha fazla 
işletmecinin EPG’ye sahip olarak belirlenmesi durumunda Telekomünikasyon 
Kurumu söz konusu işletmecilere yönelik spesifik yükümlülükler getirilebilecektir. 
Buna göre EPG, ilgili telekomünikasyon pazarında bir veya birden fazla 
işletmecinin diğer işletmeci ve kullanıcılara sunduğu hizmetlerin alım ya da satım 
fiyatını, arz ya da talep miktarını, piyasa şartlarını, telekomünikasyon hizmetlerini 
vermek için kullanılan ana telekomünikasyon şebekesi unsurlarını ve kullanıcılara 
erişimi kontrol etme gibi ekonomik parametreleri etkileyebilme gücünü ifade 
etmektedir. 
 
Telekomünikasyon Kurumu, ilgili telekomünikasyon pazarında faaliyet gösteren 
işletmeci veya işletmecilerin; 

a) Pazar payı, 
b) Piyasa şartlarını etkileyebilme gücü, 
c) Satış miktarları ile piyasa büyüklüğü arasındaki ilişki, 
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d) Son kullanıcıya erişim araçlarını kontrol gücü, 
e) Mali kaynaklara ulaşabilme gücü, 
f) Piyasada ürettiği ve verdiği hizmetleri sunması ile ilgili konulardaki 

tecrübesi, 
gibi özelliklerini dikkate alarak EPG’ye sahip olduğuna karar vereceğini 
açıklamıştır. 
 
Bu tariflere göre Türk Telekom’un sabit hat ses, İnternet ve veri hizmetleri 
pazarında, Turkcell’in GSM pazarında ve Türksat’ın Kablo TV hizmetleri 
pazarında EPG sahip işletmeci olarak tanımlanması beklenmektedir. 
 
Telekomünikasyon sektörünün serbest rekabete açılması, bilgi iletişim sektöründe 
etkin rekabetin sağlanması ve yeni teknolojilerin hayata geçmesi açısından büyük 
önem arz etmektedir. Bu alanda Türkiye AB’ye üyelik sürecinde Türk mevzuatının 
AB mevzuatı ile uyumlaştırılması çalışmalarını hızla sürdürmektedir. 26 Haziran 
2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Evrensel 
Hizmetlere ilişkin Kanun’a ek olarak, Telekomünikasyon Kurumu’nun hazırladığı 
Tarife Yönetmeliği 2001 yılında, Yetkilendirme Yönetmeliği, Yerel Ağa Erişim 
Yönetmeliği, Numaralandırma Yönetmeliği ve Tüketici Hakları Yönetmeliği 2004 
yılında ve Hizmet Kalitesi Yönetmeliği 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Elektronik 
Haberleşme Kanunu, Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik ve Hesap Ayrımı ve 
Maliyet Muhasebesine ilişkin Usul ve Esaslar halen taslak halindedir. Taslak 
mevzuatın yürürlüğe girmesi sonucunda, Türk telekomünikasyon AB mevzuatında 
telekomünikasyon paketi olarak adlandırılan 7 Mart 2002 tarihli yönergeler ve 
karar ile büyük ölçüde uyumlu olacaktır. Ancak, mevcut sistemimizde 
Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmeksizin telekomünikasyon 
alanında hizmet sunulamayacağı esasının, diğer bir deyişle bireysel izin ve 
ruhsatlandırma esasının benimsenmiş olması, AB’de 2002/20/EC sayılı 
Yetkilendirme Yönergesi ile benimsenen bireysel izin sistemi yerine genel izin 
sistemi esasına uyumlu değildir. Genel olarak bakıldığında mevzuat açısından AB 
mevzuatına yaklaşıldığı görülmekle birlikte, sabit telefon şebekesine ilaveten 
kablo tv şebekesinin de rekabete açılması konusunda Türkiye’nin AB’nin henüz 
gerisinde olduğunu söylemek mümkündür. 
 
Telekomünikasyon sektörünün serbest rekabete açılmasında uygulamada 
karşılaşılan en önemli sorunlar, etkin piyasa gücüne sahip şirketlerin ara bağlantı 
yükümlülüklerine uymamaları yada bunları etkinleştirmemeleri, çapraz 
sübvansiyon uygulamaları, ADSL hizmetlerinde ortak yerleşim sorunu ve özel 
iletişim vergisidir. Telekomünikasyon sektöründe etkin rekabet ortamını sağlamış 
olan İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki serbestleşme süreci incelendiğinde, 
sorunların aşılmasında yasal düzenlemeler kadar denetleyici ve düzenleyici 
kurumların  büyük etkisi olduğu görülmektedir. 

6.10. Bölge Telekomünikasyon Pazarları 
Avrupa telekomünikasyon sektörü büyüklük, gelişmişlik, penetrasyon ve kullanım 
açılarından yakın bölgede lider konumundadır. Ayrıca Avrupa Topluluğu 
Komisyonu’nun hazırladığı düzenlemeler Dünyadaki diğer ülke pazarlarına da yol 
gösterici olarak yön vermektedir.  
 
Avrupa’da birçok ülkede ses hizmetleri pazarının büyümesi azalmıştır. Sektörde 
büyüme daha çok mobil telefon ve geniş bant İnternet hizmetlerinde 
sağlanmaktadır. 
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerin dinamikleri üye ülkeler bazında farklılık 
göstermektedir. Telekomünikasyon pazarında AB ile AB dışı ülkeler ile kuzey ve 
güney ülkeleri arasına farklılıklar bulunmaktadır. Almaya, İngiltere, Benelüks ve 
İskandinav ülkeleri mobil hizmetlerde önemli gelişmeler sağlamışlardır. Kuzey 
Avrupa ülkeleri İskandinav ülkelerinin liderliğinde geniş bant İnternet’in yaygınlığı 
ve kullanımı konusunda lider durumdadır. Buna karşın, Yunanistan ve kısmen 
İtalya gibi Güney Avrupa ülkeleri pazar potansiyelini yakalamakda başarılı 
olamamışlardır. Diğer taraftan İspanya, iyi bir performans sergilemiş ve 
Avrupa’daki büyük pazarlarından biri haline gelmiştir. 
 
Telekomünikasyon pazarı içinde geniş bant kullanımının artması, sabit ve mobil 
alanlardaki veri hizmetleri, video diğer çeşit dijital içeriklerin artması ile artmıştır  
Bunun yanında, DSL ve 3G ve belli ölçüde Dijital Televizyon (DTV) alanındaki 
altyapı yatırımları telekomünikasyon sektörünün gelişmesinde itici güç olmaktadır.  
   
AB‘deki gelişmiş ülkelerde İnternet kullanımının yaygınlığının, 2007 yılında 
%70’lere  ulaşması beklenmektedir (Bileşik büyüme oranı %9.3 olarak 
hesaplanmıştır). 
 
2004 yılında, AB15’te %10 olan geniş bant yaygınlığı, AB25’de %8.6 olarak 
gerçekleşmiştir. Geniş bant yaygınlığının artışı, güçlü rekabet baskısı ve sabit 
operatörlerin eriyen ses gelirlerini dengeleme istekleri sonucu sağlanmıştır. Geniş 
bant sektörünün %80’ini oluşturan DSL, geniş bant pazarında hakim teknoloji 
olmuştur.  
 
Hükümetler ve telekomünikasyon hizmet sağlayıcıları geniş bant hizmetlerin 
kullanımının artması için çaba göstermektedirler. Hizmet sağlayıcıların hedefi 
bundan sonraki dönemde telekomünikasyon hizmetleri gelirlerini ağırlıklı olarak 
geniş bant hizmetlerden sağlamak olmuştur. 
 
AB telekomünikasyon mevzuatında yer alan anahtar düzenlemelerden bir tanesi 
yerel ağın paylaşıma açılmasıdır. Yerel ağın paylaşıma açılması tüm operatörlerin 
son kullanıcılara ulaşmasına ve kendi servislerini müşterilere sunmalarına olanak 
vermektedir. Pratikte yerel ağın paylaşıma açılması konusunda, önceden tekel 
olan operatörler, rakipleri ile son kullanıcılar arasındaki bariyeri kaldırmakta 
isteksiz davranmaktadır.   
 
Yerel ağın paylaşıma açılması, rekabetin artırılması ve özellikle yerel ağı 
kullanıldığı DSL hizmetlerinin yaygınlaştırılması açısından önemli bir etkendir. Ağ 
erişiminde karşılaşılan problemler birçok operatörün kendi DSL hizmetlerini 
sunmasını engellemiştir. Rekabetin olmaması geniş bant hizmetinin büyümesini 
potansiyel olarak engellemektedir.  Birçok durumda Avrupa Birliği Komisyonu ve  
ulusal düzenleyici kuruluşlar, yerel ağın paylaşıma açılmasını operatörlere 
başarılı bir şekilde dikte etmişlerdir. Alınan önlemler sonucu AB15 ülkelerinde 
Temmuz 2003 yılındaki 1.8 milyon olan paylaşıma açılmış hat sayısı Temmuz 
2004'te 3.8 milyon olmuş, %110 oranında artış göstermiştir. 
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Tablo 50: UMTS Abone Sayıları, 2004 
Ülke Abone 
Avusturya 209.780 

Belçika 1.500 

Danimarka 130.000 

Finlandiya 4.500 

Fransa 24.000 

Almanya 85.200 

Yunanistan 12.260 

İrlanda 3.500 

İtalya 2.121.000 

Lüksemburg 3.810 

Hollanda 1.100 

Potekiz 29.700 

İspanya 68.400 

İsveç 334.500 

İngiltere 2.800.000 
Kaynak: Paul Buddle Communıcations 
 
Üçüncü jenerasyon, 2003 başlarında beklentilerin çok altında gelişmiştir. Bunun 
en önemli nedeni, müşterilerin 3. Jenerasyonun 2 ve 2.5. Jenerasyonlar üzerinde 
sağladığı avantajı algılayamamasıdır. Avrupa’da 2003 yılında 601.600 olan abone 
sayısı 2004 yılı sonunda 5.857.600‘e ulaşmıştır. Bu artışın sebepleri üçüncü 
jenerasyon mobil telefonların çeşitlenmesi ve üçüncü jenerasyon operatörlerinin 
rekabetidir.  
 
Ortadoğu telekomünikasyon pazarları da yavaş yavaş kapalı pazarlar olmaktan 
çıkmaya başlamıştır. Bölgede değişik ekonomik gelişmişlik ve rekabet 
seviyelerinde ülkeler bulunmaktadır. Bölge monopol statüsünü değiştirmek 
yönünde herhangi bir girişimi olmayan Katar’dan, sektörde daha ileri seviyede 
rekabeti tesis etmiş İsrail’den mobil tarafında tüketicinin karşılanmamış 
ihtiyaçlarını karşılamak için tereddütlü girişimlerde bulunan İran’a kadar çeşitlilik 
göstermektedir. 
 
İlk rekabette artış dalgası mobil pazarlarda sağlanmıştır. Bugün 11 ülkede iki 
veya daha fazla mobil operatör faaliyet göstermektedir. Bunu takip eden ikinci 
dalga Lübnan ve Suudi Arabistan’da olduğu gibi servis sağlayıcılar (veri ve 
İnternet) pazarının rekabete açılmasıdır. Üçüncü dalga da sabit hat pazarının 
rekabete açılması olmuştur. Bu konuda hali hazırda İsrail, Bahreyn ve Ürdün 
pazarı rekabete açmış olup, Suudi Arabistan’ında yakında sabit hat pazarını 
rekabete açması beklenmektedir. 
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Tablo 51: Ortadoğu Pazarı Ülke Bazında Sabit Hat Penetrasyonu, 2003 
Ülke 2003 (%)
Bahreyn 26,7 

İran 26,0 

İrak 4,5 

İsrail 46,7 

Ürdün 11,4 

Kuveyt 19,8 

Lübnan 19,9 

Umman 10,0 

Katar 28,9 

Suudi Arabistan 15,5 

Suriye 17,4 

Birleşik Arap Emirlikleri 28,1 

Yemen 2,8 

Dünya Ortalaması 18,7 
Kaynak: ITU 
 
Ortadoğu’daki ülkelerde telekomünikasyon pazarlarının gelişmişliği ülkenin refah 
seviyesi ile doğru orantılıdır. 
 
Afrika telekomünikasyon pazarı düzgün bir büyüme içerisindedir. Afrika halen 
Dünyada sabit hat penetrasyonu en düşük olan bölgedir ve bazı bölgelerde 
telefon hizmetleri ihtiyacı karşılanamamaktadır. Bununla beraber mobil telefon 
abone sayısı sabit hat telefon abone sayısını geçmiştir. 
 
Tablo 52: Afrika ve Dünya Telekomünikasyon Pazarları Karşılaştırması 
 Afrika Dünya 
Nüfus (milyon) 808 6.097 

Kişi Başına Milli Gelir (ABD Doları) 686 5.388 

Toplam Telefon Abonesi 59.416 2.250.220 

Penetrasyon %5,4 %21,6 

Telefonu Olan Hane Oranı %13,0 %49,8 

Mobil Abone Sayısı 37.080 1.162.675 

Mobil Abone Sayısı/ Toplam Abone Sayısı %62,4 %51,5 

ISDN Abonesi (milyon) 60 36.686 

ADSL Abonesi (milyon) 4,3 37.270 

Telekom Gelirleri (milyon ABD Doları) 14.478 997.582 

İnternet Kullanıcısı (milyon) 9.845 623.023 

İnternet Penetrasyonu %1,2 %10,2 
Kaynak: ITU World Telecommunications Development Report,2003 
 
2003 yılı itibariyle 45’den fazla Afrika ülkesi telekomünikasyon pazarlarını etkin 
rekabete açmayı başarmıştır. Afrika kıtasındaki en büyük pazar Güney Afrika 
pazarıdır. 
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Tablo 53: En Büyük 5 Afrika Pazarı, 2003 
 Abone Penetrasyon (%) 
Güney Afrika 13.195.000 30,2 

Fas 6.627.400 21,3 

Mısır 4.689.600 6,6 

Nıjerya 2.006.300 1,5 

Kenya 1.673.000 5,3 
Kaynak: Paul Buddle Communıcations 
 
 
EK-1’de yakın bölgedeki ülkelerin telekomünikasyon pazarları için sabit ve mobil 
operatörler, İnternet kullanımı, yeni lisanslar, pazar büyüklükleri ve rekabet yapısı 
hakkında daha detaylı bilgi verilmiştir. 
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7. Türkiye’nin Rekabetçi Konumu 
Dünya pazarında, yazılım alanı öncelikli olmak üzere bilişim teknolojilerini 
kullanarak atılım yapan ülkeler incelendiğinde, bazı ortak özellikler görülecektir. 
Diğer taraftan Türkiye’nin yerinin ve rekabet avantajlarının ölçülebilmesi için 
coğrafi, ekonomik ve siyasal benzerlikler gösteren ülkeler ile karşılaştırma 
yapılması çok daha anlamlı olacaktır. 
 
Türkiye’nin öncelikli olarak bölgesel pazarlarda bir oyuncu olması hedefi 
doğrultusunda, bu pazarlara hitap eden ülkelere göre durumunun tespiti 
gereklidir. 
 
Dünya genelinde yapılan sıralamada, Türkiye 60 ülkenin yer aldığı rekabetçilik 
sıralamasında 2004 yılı itibariyle 55’inci konumundan, 2005 yılında 48’inci sıraya 
yükselmiştir41. Bu değerlendirmede dikkate alınan kriterler şunlardır: 
• Ekonomik performans 
• Devletin verimliliği 
• İş hayatının verimliliği 
• Altyapı 

o İş sistemlerinin ve bilgi teknolojilerinin gelişkinliği 
o Mevcut teknolojilerin etkin ve yaratıcı kullanımı 
o Araştırma ve yaratıcılık ile ilgili faaliyetlerin desteklenmesi 
o Araştırma ve geliştirmeye uzun vadeli yatırım 
o Ekonominin bilgiye dayalı olması 

 
World Economic Forum tarafından yayınlanan 2003 Rekabet Endeks raporunda 
ise, Türkiye’nin yeri aşağıdaki gibidir: 
 
Tablo54: Endeks ve Alt Endeksler 
 

Türkiye 
Değerlendirmedeki 
Toplam Ülke 

Büyüme Rekabet Endeks Sıralaması 69 80 
Teknoloji Endeks Sıralaması 54 80 

BİT 49 80 
Yenilikçilik 66 80 
Teknoloji Aktarım 43 56 

Mikro ekonomik Rekabet Sıralaması 50 82 
Hazırlık Endeks Sıralaması 50 82 

İş Ortam Endeksi 56 82 
Pazar Koşulları 69 82 
Siyasi / Düzenleyici Kurumlar 50 82 
Altyapı 45 82 

Hazırlık Endeksi 59 82 
Bireysel  47 82 
İş Ortamı 47 82 
Kamu 70 82 

                                                 
41 Kaynak: IDC 
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Kullanım Endeksi 40 82 
Bireysel Kullanım 37 82 
İş Dünyası Kullanım 38 82 
Kamu Kullanım 42 82 

Kaynak: World Economic Forum, 2003 
 
Bu bilgiler ışığında görülen, Türkiye’nin altyapı sıralamasının genel ortalamasının 
görece üstünde olduğudur. İş Ortamı endeksinde genelde 56. olan Türkiye, 
altyapı alt endeks sıralamasında 45. sırada yer almaktadır. Benzer şekilde 
büyüme rekabet endeks sıralamasında 80 ülke arasında Türkiye, teknoloji endeks 
sıralaması alt endeksi olan BİT alanında 49. sıraya kadar yükselmektedir. 
 
Altyapı sıralamasında 45. sırada yer alan Türkiye’nin büyüme rekabet endeks 
sıralamasında 69. sırada yer almasından çıkarılacak sonuç, Türkiye’nin bilgi ve 
iletişim teknoloji altyapısı olarak karşılaştırılabilir ülkeler içerisinde görece iyi bir 
noktada olmasına karşılık, bu teknolojilerin kullanılarak rekabet avantajı 
yaratmakta geri kaldığıdır. 
 
 

Türkiye, güçlü 
altyapısını rekabet 
avantajına 
dönüştürmekte 
yeterli etkinliği 
gösterememiştir. 
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8. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri 
Tablo 55: Ar-Ge Harcamalarının GSYH oranı, AB25, İsviçre, Aday Ülkeler, Çin, 
Japonya ve ABD, 2003 
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Kaynak: Eurostat 
 
Türkiye’nin Ar-Ge yatırımlarının GSYH’ye oranı, %0.62 ile Avrupa ortalaması olan 
%2’ler seviyesinin çok altında kalmaktadır. Bu yatırımların finansörleri 
incelendiğinde ise yüksek öğrenim kurumlarının halen temel Ar-Ge yatırımcısı 
olduğu görülecektir. 
 
Tablo 56: OECD ülkelerinde Ar-Ge Faaliyeti Finansörleri 
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Kaynak: OECD Information Technology Outlook 2004 
 
Ar-Ge yatırımlarının finansör dağılımı incelendiğinde, Ar-Ge yatırımlarının 
GSYH’ye oranı yüksek ülkelerin tümünde özel sektör yatırımlarının toplam 
yatırımların %60’ından fazlasını oluşturduğu görülmektedir. Türkiye’de is bu oran 
%35’ler seviyesindedir.  
 
Özel sektör Ar-Ge yatırımlarının toplam Ar-Ge yatırımları içerisindeki oranı %50 
seviyesinin altındaki ülkelerde ise temel yatırımcının hükümetler olduğu 
görülmektedir. Diğer taraftan, Türkiye’de en büyük Ar-Ge yatırımcısı bugün 
yüksek öğrenim kurumlarıdır. 
 

Özel sektör ve 
hükümet kaynaklı 
yatırımların Ar-Ge 
geliştirilmesi 
gereklidir. 
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9. Teşvikler 
Türkiye’de verilen teşvik ve desteklerden BİT sektörünün gelişmesini sağlayacağı 
düşünülenler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 
 
• BİT sektörüne (Yazılım, Donanım, Ar-Ge, Hizmetler, Dış Kaynak Kullanımı) 

verilen direkt teşvikler/destekler  
• BİT sektörü hizmet ve ürünlerinin kullanımını teşvik etmeye yönelik kullanıcı 

şirketlere verilen dolaylı teşvikler/destekler 
• Patent ve sertifikasyon sahipliği ile ilgili teşvikler/destekler  
• Nitelikli insan kaynağı ile ilgili istihdam etme ve eğitim teşvikleri/destekleri  
• İhracata yönelik teşvikler/destekler (Tanıtım ve Markalaşma, Yatırım, 

İstihdam, Pazar Araştırması) 
 
Teşvik veren çok sayıda organizasyon bulunmaktadır. Aynı nitelikteki bazı 
teşvikler farklı organizasyonlar tarafından ayrı ayrı verilmektedir. Örnek olarak Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ve KOSGEB ayrı ayrı KOBİ’lere eğitim ve fuarlara 
(uluslararası faaliyetlere) katılım desteği sağlamaktadır.  
 
Yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmalar yazılım üretiminin de mal üretimi 
gibi değerlendirilmemesi nedeniyle bazı teşviklerden (finansman gider kısıtlaması, 
telekomünikasyon ve enerji tarifelerinde indirim yada uzun vadeli ödeme planları 
gibi) yararlanamamaktadır. 
 
BİT sektörü ile ilgili teşvikler aşağıda belirtilmiştir: 

9.1. KOSGEB42 
Yeni girişimcilerin destek sözleşme tarihinden itibaren en fazla üç yıllık süre 
içerisinde iş kurma giderleri ile makinE-Teçhizat ve donanım giderleri 
karşılanmaktadır. İş kurma desteği için 4.000 YTL destek ve %100 destekleme 
oranı sağlanmaktadır. Sabit yatırım için geri ödemeli desteğin üst limiti 40.000 
YTL, geri ödemesiz desteğin üst limiti 10.000 YTL’dir. Değişik bölgeler için farklı 
destek oranları mevcuttur. 2003 yılında verilen destek miktarı 46.595 YTL’dir.  
 
Bilgisayar Yazılım Desteğine göre imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim, Üretim Planlama Takip ve 
Kontrolü, Kurumsal Kaynak Planlaması, Bakım-Onarım yazılımları satın alımı için 
8.000 YTL’ye kadar %50 oranında destek sağlanmaktadır. 2003 yılında verilen 
destek miktarı 4.357.805 YTL’dir. 
 
E-Ticarete yönlendirme desteği ile işletmelerin E-Ticarete yönelmeleri için 
altyapı(donanım ve yazılım) ve E-Ticaret desteği sağlanmaktadır. Donanım ve 
yazılımlar için üst limit 3.000YTL, olup, %100 oranında desteklenir. İşletmelerin e-
Dış ticaret portallarında yer almaları için verilen destekte üst limit 4.000 (dört bin) 
YTL, ulusal E-Ticaret portallarında yer almaları için ise 2.000(iki bin) YTL olup, 
%50 oranında desteklenir. 
 
Nitelikli Eleman Desteği ile işletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, ürün 
kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, verimliliğin ve yurtiçi-yurtdışı pazarlarda 
rekabet gücünün arttırılması için  nitelikli eleman temini sağlanması 
hedeflenmektedir. Aylık üst limit 1.000 YTL olup elemanın 4 yıllık yüksekokul 

                                                 
42 Belirtilen tüm destekler KOBİ’ler içindir 
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mezunu olması şartı bulunmaktadır. 2003 yılında verilen destek miktarı 3.395.006 
YTL’dir.  
 
Genel Eğitim Programları desteği çerçevesinde imalat sanayisinde faaliyet 
gösteren işletmelerin KOSGEB tarafından düzenlenen eğitim programlarına 
katılımları için destek verilir. Değişik bölgelerde farklı destek oranları 
uygulanmaktadır. 
 
Özel Eğitim Desteği ile imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 
6.000 YTL üst limite kadar eğitim harcamaları desteklenir. Değişik bölgelerde 
farklı destek oranları uygulanmaktadır. Aynı eğitim konusu için destekten üç yıllık 
dönemde tek kez yararlanılabilir. 
 
Yurtiçi Sanayi İhtisas Fuarları, Yurtiçi Genel Sanayi Fuarları, Yurtiçi Uluslararası 
Sanayi İhtisas Fuarları ve Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara katılım için 
değişik üst limitlerde ve oranlarda çeşitli destekler sağlanmaktadır. 
 
İşletmelerin ürünlerini özellikle yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri 
faaliyetlerine destek verilmesi amacıyla tanıtım desteği kurulmuştur. İşletme ve 
ürün tanıtımı amaçlı; broşür, ürün katalogu giderleri için üst limit 3.000 YTL, etiket 
baskılı bandrollü CD giderleri için üst limit 6.500 YTL, web sayfası hazırlama 
giderleri için üst limit 500 (beş yüz) YTL olmak üzere verilecek desteğin toplamı 
10.000 (on bin) YTL yi geçemeyecektir. 
 
Markaya Yönlendirme Desteği ile işletmelerin kendi markaları ile ulusal ve 
uluslararası pazarlarda marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi amacı 
güdülmektedir. Yurtdışı Marka Tescil Belgesi için ilgili kuruma yapılan ödemeler, 
yurtdışındaki üretim işkolu ile ilgili periyodik dergilere reklam verme giderleri, 
uluslararası havayollarına ait periyodik dergilere reklam verme giderleri ile yurtiçi 
ve yurtdışındaki hava limanlarındaki panoların kira bedeli giderleri destek 
kapsamındadır. Her bir destek alanı için üst limit 10.000 YTL, toplamda ise üst 
limit 20.000 YTL’dir.  
 
Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği’nden teknoloji geliştirme merkezleri, 
duvarsız teknoloji inkübatörleri, teknoloji yenilik merkezleri ve benzeri nitelikteki 
Ar-Ge projelerine yönelik işbirliği protokolleri çerçevesinde oluşturulan kurullarda 
desteklenmesine karar verilen işletmeler yararlanabilir. Buna göre; 
 
• Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı 

hammadde temini,  
• Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan işletmelere 

verilecek olan kalite geliştirme ve teknolojik donanım temini,  
• Danışmanlık desteği, 
• Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği,  
• Teknopark kira desteği,  
• İşletmelere, Ar-Ge projelerini gerçekleştirebilmeleri için KOSGEB birim 

binalarında 24 aya kadar işlik tahsisi,  
• İşletmelerin, Ar-Ge konusuna ilişkin yurtdışı kongre, konferans, panel, 

sempozyum, teknoloji fuarları ile teknoloji transfer amaçlı yurtdışı toplantılara 
katılım ve ziyaret desteği sağlanmaktadır.  

Destek oranları ve miktarları destek türüne göre değişmektedir. 2003 yılında 
verilen Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği miktarı 4.678.459 YTL’dir.  
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Danışmanlık Desteği için işletme başına sağlanan üst limit 15.000 YTL'dir. 
Değişik bölgelerde farklı destek oranları uygulanmaktadır. 2003 yılında verilen 
destek miktarı 618.955 YTL’dir.  

9.2. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 
Teknoloji Geliştirme Projesi (TGP) Desteği ile ilgili personel, teçhizat, sarf 
malzemesi, seyahat, hizmet alımı harcamaları proje bütçesinin en fazla %50'sine, 
alt sınır olmaksızın en fazla 1 Milyon ABD Doları tutarında geri ödemeli olarak 
karşılanır. Bu destek, Türk sanayi kuruluşlarının ve yazılım geliştirme şirketlerinin 
teknoloji geliştirme projelerine verilmektedir. 2004 yılında verilen destek miktarı 
14.897.707ABD Doları’dır. 
 
TTGV Girişim Fonu Başlangıç ve büyüme aşamalarındaki yüksek teknoloji 
firmalarına Erken Aşama Risk sermayesi kapsamındaki gerçekleştirilen faaliyetler 
için firma başına 100.000-400.000 ABD Doları arasında yatırım yapılarak uzun 
dönem aktif ortaklığı sağlamaktadır. Desteğin pilot çalışması 2004 yılında 
başlamıştır. 

9.3. Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Türkiye ürünlerinin uluslararası pazarlarda karşılaştıkları çevre, kalite ve insan 
sağlığına yönelik teknik mevzuata uyulması amacıyla kalite güvence sistemi ve 
çevre yönetim sistemi belgeleri ile CE işaretinin alınması halinde KOBİ’lere, 
devlet desteği sağlanmaktadır. Alınan belge veya işaretin belgelendirme, test ve 
tetkik harcamalarının %50'si hibe niteliğinde karşılanmaktadır. 2004 yılında 
verilen destek miktarı 280.000 ABD Doları’dır. 
 
İhraç ürünleri açısından, yeni ihraç pazarları yaratmak ve geleneksel 
pazarlarımızda pazar payımızı arttırmak amacıyla KOBİ’lere, Sektörel Dış Ticaret 
Şirketleri (SDŞ)’ye ve Üretici Dernekleri’ne pazar araştırması ve uluslararası 
düzeydeki faaliyetlere katılım için destek verilmektedir. Bir KOBİ'nin pazar 
araştırması için kullanabileceği azami tutar 75.000 ABD Doları, bir yıl içerisinde 
kullanabileceği azami tutar 15.000 ABD Doları, tek bir proje için kullanabileceği 
azami tutar 7.500 ABD Doları’dır. Uluslararası düzeyde organize edilen 
faaliyetlere katılımlarda, bir firmadan en fazla bir kişinin 500 ABD Dolarını 
geçmemek kaydıyla yol ve günlük 100 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla 
konaklama giderlerinin %70’i karşılanmaktadır. 2004 yılında verilen destek miktarı 
97.000 ABD Doları’dır. 
 
KOBİ ve SDŞ yönetici veya elemanlarının dış ticarete ilişkin eğitimleri 
desteklenmektedir. Eğitim programı başına azami 7.500 ABD Dolarını aşmamak 
ve süresi 3 ayı geçmemek üzere KOBİ’lerin yurt dışı eğitim harcamalarının 
%50’si, eğitim programı başına azami 5.000 ABD Dolarını aşmamak üzere yurtiçi 
eğitim harcamalarının %50’si desteklenir. Yurtiçi programlar için 3, yurtdışı 
programlar için 3 olmak üzere en fazla 6 eğitim programına destek sağlanır. 2004 
yılında verilen destek miktarı 6.000 ABD Doları’dır. 
 
Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden 
şirketlerin, yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunmak üzere şirket 
kurmaları, depo ve mağaza açmaları ve işletmelerinden doğacak kira, demirbaş 
ve tanıtım giderlerinin uluslararası kurallara göre devletçe karşılanması amacıyla 
teşvik verilmektedir. 2004 yılında verilen destek miktarı 1.300.000 Milyon 300 Bin 
ABD Doları’dır. 
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9.4. Maliye Bakanlığı 
31/07/2004 tarihinden geçerli olmak üzere işletme bünyesinde gerçekleştirilen ve 
yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları 
tutarının %40’ı yıllık beyanname ile bildirilen gelirden/kurum kazancından 
indirilebilmektedir. 
 
5281 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle eklenen geçici maddeye göre Millî Eğitim 
Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin 
yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim 
ve ifası 31.12.2010 tarihine kadar KDV’den müstesnadır.  

9.5. TÜBİTAK 
TÜBİTAK Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı işbirliği ile Ar-Ge projelerine teşvik verilmektedir. Kuruluşların Ar-Ge 
Projelerine ilişkin giderlerinin belirli bir oranın karşılanması suretiyle ülkemizde Ar-
Ge kültürünün yaygınlaştırılması amaçtır. Buna göre personel, alet, teçhizat, 
yazılım, danışmanlık, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve 
malzeme alım giderleri karşılanmaktadır. Ar-Ge projeleri, temel destek oranı %50 
ve ilave desteklerle birlikte en fazla %60 oranında hibe şeklinde desteklenebilir 
ve/veya bu projelere proje bütçesinin %50'si oranında ve en fazla 1 milyon ABD 
Doları'na kadar sermaye desteği sağlanabilir.“Stratejik Odak Konuları Projeleri” 
kapsamında yapılan harcamaların 100.000 ABD Doları'na kadar tamamı 
karşılanır. 2004 yılında verilen destek miktarı 45 Milyon 827 Bin ABD Doları’dır. 

9.6. Hazine Müsteşarlığı 
Hazine Müsteşarlığı KOBİ Teşvik Mevzuatı çerçevesinde gümrük vergisi ve toplu 
konut fonu istisnası, yatırım indirimi, katma değer vergisi istisnası, vergi, resim ve 
harç istisnası ile kredi tahsisi gibi destekler sağlanmaktadır. Bu desteklerden 
yararlanabilmek için KOBİ Yatırım teşvik belgesinin alınması gerekmektedir. 
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10. İnsan Kaynakları 
2004 yılı sonu itibariyle sektör içerisinde çalışan sayısı konusunda yapılmış 
çalışmalar bulunmaktadır. TÜBİSAD tarafında yaptırılmış bir çalışma 2002 yılı 
sonunda 80 bin seviyesinde olan çalışan sayısı, 2006 yılı sonunda 130 bin 
seviyesinde tahmin edilmektedir. Sektör içerisinde yapılan görüşmelerde ise 2004 
yılı sonu itibariyle çalışan sayısı 80 ile 100 bin arasında verilmiştir. Meksika 
verileri baz alınarak yapılan tahminde ise Türkiye’de 2004 yılı sonunda BİT 
sektörü çalışan sayısı ise 93 bin olarak hesaplanmıştır.43  
 
Tablo 57 4 Yıllık Lisans Programları, Bilgisayar ve Öğretmenlik Kontenjanları, 2005 
Bölüm44 Kontenjan  
Bilgisayar Bilimleri 570 
Bilgisayar ve Matematik 585 
Bilgisayar Mühendisliği 2543 
Bilgisayar (ve Öğretim Teknolojileri) Öğretmenliği 2336 
 Toplam 6034 

 
Tablo 58 4 Yıllık Lisans Programları, Elektrik ve Elektronik Kontenjanları, 2005 
Bölüm Kontenjan  
Elektrik Elektronik Mühendisliği 2505 
Elektronik Mühendisliği 540 
Elektronik Öğretmenliği 295 
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği 39 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 492 
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği 87 
 Toplam 3958 

 
Tablo 59: 2 Yıllık Ön Lisans Programı Kontenjanları, 2005 
Bölüm Kontenjan  
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 110 
Bilgisayar Teknisyenliği ve Programcılık 8717 
Bilgisayar Teknisyenliği ve Programcılık (İkinci Öğretim) 6500 
Ara Toplam 15327 
Elektronik Haberleşme 1140 
Elektronik Haberleşme (İkinci Öğretim) 745 
Endüstriyel Elektronik 3185 
Endüstriyel Elektronik (İkinci Öğretim) 4330 
Ara Toplam 9400 

Ara elemanlar çalışma alanları dikkate alınarak elektronik haberleşme ve endüstriyel elektronik bölümleri de 
dahil edilmiştir. 
Kaynak: 2005 ÖSYM ÖSS Kılavuzu verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 

                                                 
43 Bkz. Ekler 
44 Belli bir bölüm adı altında 100 öğrencisi bulunan bölümler konsolide edilmiştir. 

Sektörde 2005 yılı 
çalışan sayısı 93 
bin olarak tahmin 
edilmiştir. 
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Tablo 60: Erkek Teknik Liseleri, Bilgisayar Kontenjanları, 2005 
Bölüm Kontenjan  
Bilgisayar 2443 
Bilgisayar (Donanım) 1472 
Bilgisayar (TL Programı) 210 
Bilgisayar (Yazılım) 1746 
Bilgisayar (Yazılım) (TL Programı) 50 
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) 348 
Bilişim Teknolojileri 904 
Telekomünikasyon 159 
 Toplam 7332 

Kaynak: LGS sınav kılavuzu, 2005 
 
Tablo 61: Kız Teknik Liseleri, Bilgisayar Bölümleri Kontenjanları, 2005 
Bölüm  Kontenjan 
Bilgisayar (Kız öğrenci kontenjanı) 1651 
Bilgisayar (Kız/Erkek karışık öğrenci kontenjanı) 2514 
Toplam 4165 

Kaynak: LGS sınav kılavuzu, 2005 
 
Yukarıdaki tablolar incelendiğinde; 
 
• 4 yıllık bilgisayar mühendislik ve bilgisayar bilimlerinin 3.698 
• 4 yıllık bilgisayar (ve öğretim teknolojileri) bölümlerinin 2.336 
• 4 yıllık elektrik elektronik bölümlerinin 3.958 
• 2 yıllık bilgisayar programcılığı ve teknisyenliğinin 15.217 
• Teknik meslek liselerinin ise 11.497 
 
Öğrenci için kontenjanı bulunduğu görülecektir. Burada, teknik lise mezunlarının 
belli bir bölümünün lisans ve ön lisans programlarına giriş yaptığı 
unutulmamalıdır. 
 
Diğer taraftan istatistik, matematik, fizik gibi temel teknik bilimlerden mezun 
öğrenciler de sektöre insan kaynağı yaratmaktadır. Bu bölüm mezun öğrencileri 
sayısı da her sene 10 bini aşmaktadır. 
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Tablo 62 Temel Teknik Bilimler, 4 Yıllık Bölüm Kontenjanları, 2005 
Bölüm  Kontenjan 
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 198 
Toplam 198 

 
Bölüm  Kontenjan 
Fizik 2.725 
Fizik (İkinci Öğretim) 1190 
Fizik Mühendisliği 245 
Fizik Öğretmenliği 505 
Toplam 4.665 

 
Bölüm  Kontenjan 
Matematik 3.917 
Matematik (İkinci Öğretim) 1.430 
Matematik Mühendisliği 180 
Matematik Öğretmenliği 735 
Toplam 6.262 

Kaynak: ÖSYM, ÖSS Tercih Kılavuzu, 2005 
 
Üniversite müfredatları incelendiğinde, üniversiteler ve birimler arası farkların 
önemli ölçüde kesiştiği görülecektir. Örneğin, bilgisayar-enformatik, bilgisayar ve 
ağları, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri adıyla konumlandırılmış bölümler (her 
biri yalnız bir üniversitede vardır) genel bilgisayar mühendisliği bölümlerinden 
yalnızca seçmeli ders seviyesinde ayrılmaktadır. Bunun sonucu olarak, bilgi ve 
iletişim sektörüne giriş yapan mezunlar temel çalışmaları yürütecek teorik 
altyapıya ve görece gelişmiş analitik yetkinliklere sahip, ancak standart bir eğitim 
almış bir iş gücü oluşturmaktadır. 
 
Nitelikli insan gücü açığı konusunda farklı şirketlerin farklı görüşleri olduğu 
görülmektedir. Çalışma kapsamında yapılan görüşmelerdeki uluslararası şirketler 
nitelikli eleman alımı konusunda kaynak bulabildiklerini belirtmişlerdir. Diğer 
taraftan orta segmentte yer alan yerli firmalar bu konudaki eksikliği daha fazla 
gördüklerini belirtmişlerdir. 
 
SmartPro araştırma şirketi tarafından 2005 yılı içerisinde yapılan bir araştırmada, 
araştırmaya katılan firmaların tümünün BT uzmanı aradığı belirtilmiştir.  
 
Tablo 63: Türkiye’de BT Sektörü Firmaları Eleman Talepleri 
Çalışma alanı % Pozisyon % 
Bilişim sistemleri 25 Teknisyen 25 
Yazılım uzmanı 35 Teknik uzman / uzman 20 
Şebeke ve telekomünikasyon 20 Yönetici 10 
Güvenlik 15   
Diğer 5   
Kaynak: SmartPro 
 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 96 / 228 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

 

11. Geniş Bant Erişimin Yaygınlaştırılması 

11.1. Geniş Bant Erişimin Kullanıldığı Alanlar ve 
Faydaları 
İletişim sektörü geçtiğimiz on sene içerisinde diğer sektörlerde verimliliğin artması 
ve teknoloji kullanımın yaygınlaşması ile ilgili pozitif etkileri olmuştur. Özellikle 
İnternet’in yaygın kullanımı şirketlerin iş yapış şekillerini değiştirmiştir. Bu süreç 
içerisinde beklentilerin aşırı yükselmesi sonucu sektöre yapılan yüksek yatırımlar 
ve bu yatırımların iyi yönetilememesi 2001 yılında Dünyada yaşanan ekonomik 
krizin başlıca sebeplerinden biri olmuştur. Günümüzde devletler, artık ekonomik 
ilişkilerin etkinliğinde önemi çok artmış olan geniş bantlı İnternet’in 
yaygınlaştırılmasını öncelikli bir konu olarak ele almaktadırlar. 
 
Geniş bant iletişim altyapısı üzerinden iletilen verinin hızı veya kapasitesini 
tanımlayan bir bilgidir. Telefon hattı kullanılarak çevirmeli (dial-up) İnternet erişimi 
ortalama 33.6 ile 56 Kbit/sn arası hızındadır. OECD’nin geniş bant tanımı (OECD, 
2001a), aşağı akım için 256 Kbit/sn, yukarı akım için 128 Kbit/sn hızın üzerindeki 
İnternet erişimidir. ITU’nun geniş bant tanımı (ITU-T Recommendation I.113) ise 
iletim hızının 2 Mbit/sn hızının üzerinde olduğu İnternet erişimleridir. Avrupa 
Topluluğunun Temmuz 2005’de yayınlamış olduğu az gelişmiş yörelerdeki geniş 
bant erişimi raporunda geniş bant tanımının yere ve zamana göre değiştiği, en 
basit tanımın da en ISDN-BRI bağlantısı ile erişilen hızlardan daha yüksek hızlar 
olduğu ifade edilmiştir. Bu tanıma göre de geniş bandın 144 Kbit/sn’den daha 
yüksek hızlı bağlantılar olduğu düşünülebilir. Genel bir tanım olarak, sürekli 
bağlantının sağlandığı ve İnternet üzerinden yapılan işlemlerin abone tarafında 
memnuniyetsizlik yaratmadan yapılabilmesine imkan veren erişim yöntemlerini 
geniş bantlı erişim olarak kabul edilebilir. Bununla beraber geniş bant tanımının 
daha yüksek kapasitelere ihtiyaç duyan hizmetlerin yaygınlaşması ile 
güncelleneceği ve alt limitin daha yukarıya çıkacağı söylenebilir. 
 
Geniş bant erişimin, dar bant erişimine göre temel ayırt edici özelliği hız ve sürekli 
bağlantıdır. Geniş bant erişim hem servis sağlayıcıların yeni teknoloji, yazılım ve 
hizmetlerini geliştirmek için imkan sağlamakta hem de mevcut servislere erişimin 
kalitesini arttırmaktadır. Yüksek hızlar kullanıcı tecrübesini iyileştirerek 
kullanıcıların İnternet’te daha fazla vakit geçirmelerine ve dolayısı ile daha fazla 
keşif yapmalarını teşvik edebilmektedir. Geniş bant kullanımının 
yaygınlaştırılmasından etkilenen alanlar eğitim, sağlık, e-Devlet uygulamaları, e-
Ticaret uygulamaları ve eğlence başlıkları altında toplanabilir. 
 
Eğitim: Geniş bant aynı anda ses ve veri iletmeye ihtiyaç duyan uzaktan eğitimin 
sağlanması için gereklidir. Okullara geniş bandın eriştirilmesi sonucunda 
günümüzde artmaya başlayan üniversite şirket ilişkileri değerlendirilerek 
şirketlerin üniversitelere eğitim vermelerine de imkan sağlanacaktır. Bu durum 
uzaktan eğitim almanın avantajlı olabileceği diğer kurum, kuruluş ve kişilere de 
fırsat olacaktır. 
 
Sağlık: Sağlık alanında geniş bant uygulamaları yüksek kaliteli video ve görüntü 
iletmeyi gerektiren teletıp uygulamaları alanında gereklidir. Uzman doktorların 
mevcut olmadığı bölgelerdeki görev yapan sağlık görevlilerine uzaktan teşhis ve 

Geniş bant 
İnternet’in temel 
kullanım alanları 
eğitim, sağlık, e-
Devlet 
uygulamaları, E-
Ticaret 
uygulamaları ve 
eğlencedir. 
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çözüm konusunda destek verilebilir. Bu sayede hastalar yerden bağımsız olarak 
ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerini alabilirler. 
 
E-Devlet Uygulamaları: Kamu hizmetlerinin e-Devlet uygulamaları ile vatandaşa 
sunulması bu hizmetlerin etkinliğini ve kalitesini arttırmaktadır. Bunun yanında 
coğrafi konumu itibarıyla bu hizmetlerden faydalanmakta güçlük yaşayan 
vatandaşlara kolaylık sağlanmış olacaktır. 
 
E-Ticaret Uygulamaları: E-Ticaret gün geçtikçe büyük kuruluşların iş süreçlerine 
daha fazla entegre olmaktadır. E-Ticaret uygulamalarının şirketlerin satın alma, 
üretim, satış ve dağıtım süreçlerinin verimliliğini artırmaktadır. 
 
Eğlence: İnternet üzerinden etkileşimli oyun oynama ve video ve müzik 
servislerinden faydalanmak geniş bant İnternet’in popülerliğini artıran diğer bir 
unsurdur. Bu tür hizmetlerin kalitesi bağlanma hızı ile alakalıdır. 
 
 

11.2. Geniş Bantlı Erişim Teknolojileri 
Günümüzde, geniş bant İnternet erişimini sağlamak için çeşitli teknolojiler 
kullanılmaktadır. Aşağıda bu teknolojilerin bugünkü kullanımları yaygınlığı, yatırım 
ve bakım maliyetleri ve hizmet kaliteleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu bilgiler 
İnternet altyapısının mevcut durumunu yansıtabilmesi amacıyla ilgili kuruluşlardan 
mevcut güncel veriler alınarak sağlanmıştır. 

11.2.1. ISDN 
ISDN (Integrated Services Digital Network) sabit hat erişim şebekesindeki bakır 
hatlar üzerinden hem analog hem de dijital veri transferine imkan veren bir 
teknolojidir. ISDN çevirmeli (dial-up) erişimden daha hızlı veri transferine imkan 
sağlayan ve analog teknolojiden dijital teknolojilere geçişte ara bir teknoloji olarak 
tasarlanmıştır. 
 
Genel olarak ISDN’in iki tipi vardır. Bunlar ISDN Primary Rate Interface (PRI) ve 
ISDN Basic Rate Interface (BRI)’dır. ISDN PRI trank hatlarının üzerinden kiralık 
hat hizmeti vermekte kullanılmaktadır ve 2 Mbit/sn civarında hızlara 
erişebilmektedir. ISDN BRI işe küçük işletme ve işyerlerinin kullandığı bükülü 
bakır çifti üzerinden verilmektedir ve hızı teorik olarak tek yönde 128 Kbit/sn’ye ve 
çift yönlü 64 Kbit/sn’ye kadar çıkabilmektedir. Pratikte kullanıcılar 56 Kbit/sn veya 
64 Kbit/sn hızları geçememektedirler. 128 Kbit/sn teorik hız dahi geniş bant kabul 
edilmemektedir. 

11.2.2. DSL (Digital Subscriber Line) 
DSL teknolojileri, ISDN’de olduğu gibi İnternet’e erişimi sabit telefon ağının kurulu 
bükülü bakır hat döşeli erişim ağından faydalanılmasını sağlayan teknolojilerdir. 
DSL servisleri için yeni bir erişim şebekesi kurmaya ihtiyaç yoktur. Mevcut PSTN 
ağının üzerindeki telefon santrallerinde dijital abone hattı erişim çoklayıcı 
(DSLAM) cihazı kullanılması vasıtasıyla DSL hizmetlerini o santrale bağlı sabit 
telefon hattı abonelerine ulaştıracak hale getirilir. DSLAM cihazı ses sinyalini 
geniş bant veri sinyalinden ayırt etmek için kullanılır. Sabit hat telefon aboneleri, 
santrale bağlı telefon hatları üzerinden bir modem ve ayırıcı (splitter) aracılığı ile 
İnternet’e bağlanabilirler. 
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DSL hizmetlerinin hızı abonenin santralden olan uzaklığına ve aboneye ulaşan 
bakır çiftinin kalitesine göre farklılık gösterebilmektedir. DSL’in birçok çeşidi 
bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı ADSL’dir (Asymmetric 
Digital Subscriber Line). Bu teknoloji bükülü tek bakır çifti üzerinden verilmektedir. 
Aşağı akım hızının, yukarı akım hızına göre daha yüksek olması sebebiyle veri 
alışverişi asimetriktir. 
 
Bununla beraber ADSL’in bazı teknik limitler vardır. Bunların en önemlileri mesafe 
ile iletilen sinyal gücünün azalması ve bakır hatların aynı kablo içinden geçtiği 
bölgelerde sinyallerin birbirini sönümlemesidir. Bunlara ilaveten gönderilen 
sinyalin kalitesini kabloların izolasyonu ve şebekenin yaşı da etkilemektedir. 
Aşağıdaki tabloda ADSL ile sağlanan veri hızları gösterilmektedir. 
 
Tablo 64: DSL Bağlantısında Kablo Çapı ve Mesafeye göre İletilebilen Veri Hızı 
Kablo Çapı (mm) Mesafe (km) Veri Hızı (Mbit/sn) 
0,5 5,5 1,5-2,0 
0,4 4,6 1,5-2,0 
0,5 3,7 6,1 
0,4 2,7 6,1 

Kaynak : International Engineering Consortium 
 
5,5-6 km ADSL’in kurulumunda kritik mesafedir. Bu mesafeden sonra alternatif 
teknolojiler ile erişim değerlendirilmektedir. 
 
HDSL (High Data Rate DSL) teknolojisinde aşağı akım hızının, yukarı akım hızına 
eşit olması sebebiyle veri alışverişi simetriktir. Fakat bu teknoloji ile elde edilen en 
yüksek veri hızı 2,3 Mbit/sn düzeyindedir. 
 
SDSL (Symmetric DSL) teknolojisi HDSL benzer simetrik veri alışverişine olanak 
veren bir teknolojidir. Avrupa’da 2 Mbit/sn hızlarında hizmet verilebilmektedir. 
 
VDSL (Very High Data Rate DSL), telefon santraline çok yakın mesafedeki 
abonelere yüksek veri iletim imkanı veren teknolojidir. Santralden 300 metre 
uzaklığa kadar 50 Mbit/sn’nin üzerinde hızlara erişmek mümkündür. 
 
DSL teknolojilerinin avantajı abonelere sürekli İnternet hizmetini sağlamaları ve 
her abonenin kendi erişim hattını kullanması sayesinde erişim şebekesinde ortak 
kullanımdan doğan kapasite sorunları yaşanmamasıdır. DSL teknolojilerinin 
dezavantajı santralden olan mesafe arttıkça daha düşük hızlarda çalışıyor 
olmasıdır. Diğer bir potansiyel dezavantajı da DSL teknolojilerinin geçici olduğu 
görüşüdür. Örneğin Avrupa Topluluğu Komisyonu 2001 tarihli raporunda DSL 
teknolojisinin 2010 yılından itibaren fiber teknolojisi ile yer değiştirmeye 
başlayacağını öngörmektedir. 
 
G.SHDSL, simetrik DSL teknolojilerinden ITU tarafından geliştirilmiş uluslararası 
bir standarttır. Bu teknolojinin diğer DSL teknolojilerine oranla iletim mesafesi 6,5 
kilometreye kadar ulaşabilmektedir. Veri aktarım hızları ile 192 Kbit/sn ile 2,3 
Mbit/sn arasındadır. 

11.2.3. Kablo TV 
Kablo TV şebekesinin temel fonksiyonu, radyo ve televizyon veri sinyallerinin 
birleştirilip çoklanarak sayısal paketler ve analog sinyaller halinde, fiber ve 
koaksiyel kablolar üzerinden abonelere iletilmesidir. Bunun yanında, Kablo TV 
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şebekesi ile abonelere İnternet, multimedya ve VoIP (Voice over İnternet 
Protokol-İnternet Protokolü üzerinden ses iletimi) hizmetleri de verilebilmektedir. 
 
İnternet hizmetlerinin kullanılabilmesi için abone tarafında konan bir modem ile 
Kablo TV erişim şebekesinde kullanılan koaksiyel kablo üzerinden hem İnternet 
verisi hem de yayın verisi geçirilebilmektedir. Kablo TV altyapısı, DSL 
teknolojilerinde olduğu gibi sürekli erişimi mümkün kılmaktadır. Maksimum erişim 
hızları 1-10 Mbit/sn arasında olabilmektedir. Kablo TV teknolojisi DSL 
teknolojisinden farklı olarak, santralden aboneye olan mesafe arttıkça erişim hızı 
azalmamaktadır. Bunun yanında Kablo TV abonelerinin aynı erişim şebekesini 
paylaşmaları sebebiyle yoğun kullanımda erişim şebekesinde kapasite 
problemleri olabilmektedir. 
 
Kablo TV şebekesinin geniş bant İnternet erişimi için kullanılabilmesi için bağlantı 
noktaları (node) iki yönlü iletime imkan verecek şekilde iyileştirilmelidir. 
Şebekedeki bu iyileştirme operatörler için kayda değer ve zaman alan bir 
yatırımdır. 

11.2.4. Kiralık Hat 
Kiralık hat özel kullanım için kiralanan telefon hattıdır. Kiralık hat kesintisiz servis 
sağlayan bir platformdur.  
 
Kiralık hatlar önceleri büyük şirketlerin yerel şebekelerini birbirine bağlamak veya 
noktadan noktaya veri aktarımı için kullanılmaktadır. 
 
Kullanılan erişim yöntemi genellikle trank hattı üzerinden ISDN-PRI ile erişimdir. 
Kullanılan kablonun tipine göre erişim hızları değişebilmektedir. 

11.2.5. Uydu 
Uydu erişim hizmeti genelde, başka şekilde geniş bantlı erişim sağlanamayan 
konumlarda tercih edilen bir teknolojidir. Uydu ile erişim genellikle kırsal kesimlere 
kısa zamanda İnternet erişimini sağlamak için kullanılan bir yaklaşımdır. Uydu 
teknolojilerinin avantajı, sürekli güncelleme ve bakım gerektiren yerel erişim 
ağlarına ihtiyaç duymamasıdır. Bununla beraber hem aşağı hem de yukarı akım 
için kullanılacak uydu teknolojilerine yapılması gereken ilk yatırımın maliyeti 
oldukça yüksektir. Ancak ilk yatırımın yapılmasından sonra her bir yeni kullanıcı 
için ilave maliyet düşüktür. Uydunun kapasitesini etkin kullanmak için kullanıcı 
tarafından geri gönderilen sinyal sabit telefon şebekesi kullanılarak 
gönderilmektedir. Uydu teknolojisinin diğer dezavantajları da hava koşullarından 
etkilenmesi ve sinyalin gecikmeli iletilmesidir. Türkiye’de halen fiziksel erişimin zor 
olduğu bazı bölgelere uydu vasıtasıyla ses verisi iletilmektedir. 

11.2.6. Sabit Kablosuz Erişim 
Sabit kablosuz erişim, radyo teknolojileri için kullanılan genel bir tanımdır. Bu 
teknolojiye geniş bant kablosuz erişim şebekesi de denilmektedir. Sabit kablosuz 
erişim, kullanılan teknolojiden bağımsız olarak, günümüzde kullanılan sabit hatlı 
erişim şebekelerine alternatif oluşturmaktadır. Sabit kablosuz erişim şebekelerini 
kurmak sabit hatlı erişim şebekesi kurmaya göre çok daha kolay ve hızlıdır. 
Kablosuz İnternet erişim teknolojilerinde genellikle daha hızlı erişim ile daha fazla 
mobilite arasında seçim yapılmak durumundadır. Örneğin sabit hat çok hızlı 
erişim sağlarken 3G şebekesi daha fazla mobilite sağlayabilmektedir. Bu 
teknolojiler eriştikleri mesafeye göre sınıflandırılabilirler. Kısa mesafede kullanılan 
Bluetooth, RFID, Zigbee gibi teknolojiler 30 metre mesafede düşük enerji tüketimi 
ile erişim sağlayabilmektedir. Orta mesafe erişim teknolojileri genellikle 150 
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metreden birkaç kilometreye kadar mesafelerde erişim sağlayan Wi-fi gibi 
teknolojilerdir, Wi-Max gibi uzun mesafe erişim sağlayabilen teknolojilerle 50 
kilometre mesafelere erişebilmek mümkün olabilmektedir. Erişim mesafelerine 
göre görece yaygın kullanılan teknolojiler şu şekildedir. 
 
Kısa Mesafe Erişim Teknolojileri 

− Bluetooth 
− RFID 
− Zigbee 

 
Orta Mesafe Erişim Teknolojileri 

− WLAN 
o Wi-fi, IEEE 802.11b 
o IEEE 802.11a 
o IEEE 802.11g 
o IEEE 802.11i 

 
Uzun Mesafe Erişim Teknolojileri 

− Wi-Max, IEEE 802.16 
− IEEE 802.20 
− LMDS 
− MMDS 

 
Sabit kablosuz erişimde kullanılan temel teknolojiler LMDS (Local Multi-point 
Distribution Systems), MMDS’dir (Microwave Multi-point Distribution Systems) ve 
yüksek frekanslı teknolojilerdir. Bu teknolojilerde kullanılan yayın frekansına göre 
ulaşılan mesafe ve kapasite arasında bir ilişki bulunmaktadır (yüksek kapasite 
kısa mesafe veya düşük kapasite uzun mesafe). 
 
LMDS, Avrupa’da 26 GHz frekansında, Amerika’da ise 28-32 GHz frekans 
bandında kullanılan ve birbirini açık alanda gören iletim noktaları arasında veri 
transferinin yapılabildiği teknolojidir. LMDS nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ve 
ilave kablolamanın maliyetli olduğu durumlar için uygun bir çözümdür. Tipik aşağı 
akım hızı 40 Mbit/sn olmakla beraber 2 Gbit/sn hızına kadar çıkabilmektedir. 
 
Bu teknolojiler yüksek bant genişliğinde hizmet sunabilmektedir. Bu erişim 
yöntemi ana omurga ile aboneyi erişim şebekelerindeki dar boğazlara maruz 
kalmadan eriştirebilmektedir. Mesafe arttıkça erişim hızının düşmesi ve 
abonelerin aynı bant genişliğini paylaşmaları yöntemin dezavantajlarıdır. Veri 
alışverişi yapan cihazların birbirlerini görme gereksinimi bu yöntemin kullanımının 
önündeki başlıca engellerdendir. Halen İnternet erişiminde yaygınlaşmış bir 
yöntem değildir. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa’da bazı ülkelerde LMDS teknolojisi 
kullanılarak İnternet erişiminin sağlanması için lisanslar verilmiştir. Erişim 
mesafesi 4 km’ye kadardır. 
 
MMDS Avrupa’da 3.5 GHz frekansında ve Amerika’da 2-3 GHz frekans aralığında 
kullanılmaktadır. MMDS’de de açık alanda alıcı ve verici cihazların birbirini 
görmesine ihtiyaç vardır. MMDS’in menzili, LMDS’e göre daha fazladır ve 48 
km’ye kadar ulaşabilmektedir. MMDS, LMDS’e göre daha düşük kapasiteye 
sahiptir ve kanal başına 10-20 Mbit/sn aşağı akım hızlarına çıkabilmektedir. Bu 
kapasite sisteme aynı anda erişen kullanıcılar arasında paylaşılmaktadır. 
 
Yüksek frekanslı teknolojiler de 32 – 40 GHz frekans kanalını kullanmaktadır. Bu 
teknoloji ile 1-2 km menzilde Gbit/sn mertebelerinde veri transferi 
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sağlanabilmektedir. Ancak bu teknoloji hava koşullarına ve çevredeki elektro 
manyetik sinyallere çok duyarlıdır. 

11.2.7. Metro Ethernet 
Fiber optik verinin taşındığı ortamı ve buna bağlı teknolojileri tarif etmektedir. 
Fiber optik bakır hatlara göre çok daha yüksek kapasitelere çıkabilmekte ve veri 
güvenliği çok daha yüksektir. Günümüzde fiber optik kablodan geçen sinyali 
kesintiye uğratmadan izleyebilmenin yöntemi mevcut değildir. Fiber optik 
kabloların içerisinden teorik olarak 50 Tbit/sn veri iletilebilmektedir. Ancak bu 
yöntemin kıstı ışık sinyalini elektrik sinyaline çeviren cihazlardan 
kaynaklanmaktadır. Bu teknoloji günümüzde 10 Gbit/sn civarında hızlara imkan 
tanımaktadır. Fiber optik teknolojisi ile erişim günümüzde yaygın değildir. Şu anda 
bakır olan tüm erişim şebekesini fiber optik ile değiştirmek yüksel maliyetli bir 
yaklaşım olacaktır. Fiber optik ile geniş bant erişiminde maliyet/ performans 
dengesini yakalayabilmek için her haneye fiber optik kablo çekmek (FTTH – Fiber 
to the Home) dışında alternatifler geliştirilmiştir. Bu alternatifler fiber optik kabloyu 
erişim şebekesinde belli bir noktaya kadar getirilmesini, ve oradan hanelere 
erişimde kısa mesafede mevcut bakır hatların kullanılmasıdır (Ör: Saha dolabına 
kadar fiber optik – Fiber to the Curb, FTTC). Kısa mesafede bakır hatlar 
üzerinden geçirilebilecek hızlar çok yüksek hızlara ihtiyaç duyan uygulamaların 
ihtiyacını karşılamaya yetecek kadardır. Fiber optiğin maliyeti günümüzde yüksek 
olmakla beraber giderek düşmektedir. 
 
Türk Telekom bu hizmeti 2004 Haziran ayında İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Konya'da servise verilmiştir.Türk Telekom 2004 yılı sonu itibariyle deneme amaçlı 
olarak 50'den fazla kurumsal aboneye hizmet vermiştir. Bunu 2005 yılında 100 
yerleşimde 4800 abone kapasitesi ile servis vermeyi planlanmaktadır. 

11.2.8. UMTS 
Mevcut yaygın mobil teknoloji olan GSM teknolojisi ile dar bant seviyelerinde 
İnternet erişim hizmeti verebilmektedir. GSM şebekesine göre farkı devre 
anahtarlamalı iletim yöntemi yerine paket anahtarlamalı iletim yöntemini 
kullanılmasıdır. UMTS teknolojisi ile veri iletimi 384 Kbit/sn seviyelerinde 
sağlanabilmektedir. İleride, özellikle abonenin hareketsiz olduğu hallerde daha 
yüksek hızlara çıkacağı beklenmektedir. 

11.2.9. Elektrik Hatları 
Bu konsept elektrik şirketlerinin bir süredir gündeminde olan bir konu olmuştur. 
Elektrik şirketleri basit kontroller amacıyla elektrik kabloları üzerinde veri 
göndermekteydiler. Günümüzde DPL (Digital Powerline) sinyal işleme algoritması 
sayesinde elektrik şebekesi üzerinden aşağı akımda ve yukarı akımda 1-2 
Mbit/sn hızlarda veri iletilebilmektedir. 

Fiber optik ile 
erişimin geleceğin 
erişim teknolojisi 
olması 
beklenmektedir. 

UMTS teknolojisi ile 
veri iletimi 384 
Kbit/sn 
seviyelerinde 
sağlanabilmektedir. 

Elektrik hatları ile 
erişim 1-2 Mbit/sn 
hızlarda erişime 
imkan veren 
alternatif bir 
erişim 
platformudur. 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 102 / 228 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

11.3. Erişim Teknolojilerinin Günümüzdeki 
Kullanımı 
Geniş bant İnternet erişim hatlarının sayısı Avrupa Topluluğu ülkelerinde 
geçtiğimiz iki yılda yaklaşık iki kat artmıştır. AB1545 ülkelerinde geniş bant 
penetrasyonu %10, AB2546 ülkelerinde ise %8.6 olmuştur. Avrupa Topluluğu 
ülkelerinde DSL teknolojileri ağırlıklı olarak kullanılan teknoloji olmuştur. 2004 
yılında toplam geniş bant erişiminin %74’ünde kullanılan DSL teknolojileri 2005 
yılında %80 oranında kullanılan teknoloji olmuştur. Kablo TV şebekeleri de ikinci 
yaygın erişim teknolojisi olmuştur. Kablo TV kullanım oranı toplam içerisinde 
%18’dir ve düşmektedir. Diğer metro Ethernet, uydu ve kablosuz erişim 
şebekeleri gibi teknolojiler de geri kalan %2’yi oluşturmaktadır. 
 
Tablo 65: AB25’de Teknoloji Bazında Geniş Bant Erişimi 

Geniş Bant Teknolojisinin Büyümesi (Ocak 2005)
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Kaynak: Communications Committee 
 

                                                 
45 AB15 ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, 
İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan’dır. 
46 AB25 ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, 
Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan’dır. 

DSL teknolojileri 
geniş bant 
erişimde en 
yaygın kullanılan 
teknolojilerdir. 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 103 / 228 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

Tablo 66: Geniş Bant Yaygınlığı, Dijital Uçurum 

DSL ve Kablo İnternet Kapsama Alanı (Ocak 2004-2005)
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Kaynak: Avrupa Topluluğu Komisyonu Servisleri – Dijital Uçurum Forum Raporu (Temmuz 2005) 
 
Kablo TV şebekeleri İnternet’e erişimde sabit telefon hattına rakip olabilmektedir. 
Kablo TV şebekesi OECD ülkeleri dikkate alındığında 2001 yılı sonu itibariyle 
nüfusun %51’ini, Avrupa Topluluğu ülkeleri dikkate alındığında 2005 yılı sonu 
itibariyle nüfusun %28’ini kapsamıştır. Ancak ülkeler bazında bakıldığında büyük 
farklılıklar göze çarpmaktadır. Örneğin 2003 yılı itibariyle Yunanistan Kablo TV 
şebekesi kurmamıştır, Türkiye ve İtalya’da kapsama çok düşüktür. Bu oran 
Belçika’da %100 ve Amerika’da %97’dir. 
 
Tablo 67: OECD ülkelerinde Kablo TV’nin Kapsadığı Hane halkı Oranı-2003 
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Kaynak: OECD Communications Outlook 2005 
 
 
Kablo İnternet kullanımının yüksek olduğu ülkelerin, mevcut Kablo TV 
şebekelerinin yaygınlığı yüksek olan ülkeler olduğu görülebilir. Kablo TV’nin ve 
sabit telefon hattı şebekesinin birbirinden yönetsel olarak ayrılması Kablo TV 
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şebekesinin gelişmesinde ve DSL ile İnternet’e erişime bir alternatif 
oluşturmasında bir etken olduğu görülmüştür. 
 
Tablo 68: AB25 Ülkelerindeki Geniş Bant Penetrasyonu – Ocak 2005 
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Kaynak: Avrupa Topluluğu Komisyonu İletişim Komitesi, Temmuz 2005 
 
Geniş bant İnternet erişiminin nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelerde 
yaygınlaşması daha yavaş olmuştur. Bunun nedeni mesafenin uzak olması ve 
nüfus yoğunluğunun az olmasının maliyetlerin yüksek olmasına yol açmasıdır. 
Bunun AB15 ülkelerinde şehirlerdeki geniş bant kapsamı ortalama %90 olurken 
kırsal kesimde %50 civarında olmuştur. Avrupa Topluluğunun e-Avrupa 2005 
kapsamında erişim açısından dezavantajlı bölgelere erişimi sağlamak için Avrupa 
Topluluğu yapısal fonlarının kullanılabileceği belirtilmektedir. Avrupa 
Topluluğu’nun bu desteği sağlamadaki amacı, topluluklar arasında çeşitli 
alanlardaki rekabetin teknolojiden bağımsız hale gelmesini sağlamaktır. 
 
Üye ülkeler e-Avrupa 2005’i uygulamak için ulusal geniş bant stratejilerini 
oluşturmuştur. Bu stratejilerin hepsinde özel yatırımcıyı yatırım yapmaya teşvik 
etmek için gerekli rekabet koşullarının sağlanması ve en geniş yaygınlık için 
devletin bazı destekleri vermesi gerekliliği dikkate alınmıştır. 
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11.4. Erişim Teknolojilerinin Karşılaştırması 

11.4.1. Mevcut Teknolojiler 
Tablo 69 Alternatif Geniş Bant Teknolojilerinin Karşılaştırılması 

 ISDN DSL Kiralık Hat Kablo TV Uydu 
Bant 
Genişliği 

ISDN-BRI: 
56-128 
Kbit/sn 
ISDN-PRI: 2 
Mbit/sn 
(kablo 
kapasitesine 
göre hız 
daha 
artabilmekted
ir) 

ADSL: 1.5-8 
Mbit/sn 

VDSL: 50 
Mbit/sn/ye 

kadar 

Kiralanan 
hattın 

kapasitesi 
kadar 

1-10 Mbit/sn 
Uydunun 

kapasitesi ile 
orantılı 

Veri Akımı 

Asimetrik Asimetrik/ 
Simetrik Simetrik Asimetrik 

Simetrik veya 
tek yönlü (geri 
dönüş telefon 

hattından) 
Özellikler − Çevirmeli 

bağlantıdan 
daha hızlı 

− Çevirmeli 
(dial-up) 
bağlantıdan 
daha 
güvenli 

− Mevcut sabit 
telefon erişim 
şebekesini 
kullanması 

− Geniş bant 
mesafe 
arttıkça 
iletilebilen 
kapasitenin 
düşmesi 

− İhtiyaca göre 
kapasite 

− Yüksek 
güvenlik 

 

− Erişim 
şebekesinin 
uzunluğunun 
kapasiteyi 
etkilememesi 

− Kullanıcıların 
erişim 
şebekesinin 
kapasitesini 
paylaşması 

 

− Geniş 
kapsama 

− Erişim 
şebekesine 
ihtiyaç 
duymaması 

 

Kısıtları − Kapasite − Erişim 
şebekesinin 
paylaşıma 
açılması 

− Erişim 
mesafesi 
sınırı 

− Kapasitenin 
düşük 
kullanılmama
sı halinde 
pahalı 

− Erişim 
şebekesinin 
kapsamının 
az olması 

− Çift yönlü 
veri 
akımındaki 
kısıtlar 

− Gecikmeli 
sinyal iletimi 

Pazar 
Potansiyeli 

Çok 
yaygınlaşma
dı. DSL 
teknolojisi ile 
yer 
değiştirmekte 

En yaygın 
kullanılan 
geniş bant 
teknolojisi. 
Kablo 
İnternet’e göre 
çok daha hızlı 
yaygınlaşmakt
a 

Şirketler 
tarafından 
kullanılan 
güvenli bir veri 
iletim 
yöntemiydi. 
Yerini yeni 
teknolojilere 
bırakmakta 

DSL 
teknolojiler ile 
rekabette 
geride 
kalmakta 

Özellikle 
erişim 
problemi olan 
bölgelerde 
DSL ve kablo 
İnternet’e 
alternatif 
olarak varlığını 
sürdürmekte 

2 Mbit/sn 
hızın 
üzerinde 
erişim 

Hayır Evet Evet Evet Evet 
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11.4.2. Yeni Teknolojiler 
Tablo 70 Yeni Erişim Teknolojilerinin Karşılaştırılması 

 Fiber Optik Sabit Kablosuz UMTS Elektrik Şebekesi 
Bant 
Genişliği 10 Gbit/sn 2-10 Mbit/sn 384 Kbit/sn 1-2 Mbit/sn 

Veri Akımı Simetrik Simetrik Simetrik Simetrik 
Özellikler − Yakın ve orta 

vadede 
öngörülen tüm 
uygulamaları 
karşılayabilecek 
kapasite 

− Çok güvenli 
− Ana omurga ile 

uyumlu teknoloji 
− Düşen maliyetler 

− Hızlı uyarlama 
− Düşük ilk yatırım 

ve genişletme 
maliyeti 

− Katma değerli 
mobil hizmetlerin 
sunumu 

− Mevcut altyapının 
kullanımı 

Kısıtları − Erişim 
şebekesindeki 
bakır hatların 
fiber optik ile 
değiştirmenin 
yüksek maliyeti 

− Standartların tam 
olarak oturmamış 
olması. Gelişen 
teknoloji 

− Yavaş yayılım 
− Düşük kapasite 

− Kısıtlı kapasite 

Pazar 
Potansiyel
i 

Mevcut durumda 
yüksek maliyetli 
olmakla beraber 
gelecekte yaygın 
olarak kullanılacak 
olması 

Pazar 
potansiyelinin 
olması ve giderek 
yaygınlaşması 

Giderek mobil 
teknolojiler 
arasındaki, yerini 
alması 

Düşük veri iletim 
kalitesi, Rağbet 
görmemesi, DSL 
teknolojileri  ile 
rekabet edememesi 

2 Mbit/sn 
hızın 
üzerinde 
erişim 

Evet Evet Hayır Hayır 

11.5. Geniş Bant Hizmetlerinin Gelişimi Beklentileri 
Yukarıda bahsi geçen geniş bant teknolojilerinin kullanımı, gelen talepler 
doğrultusunda çeşitlilik göstermektedir. Zaman içerisinde geniş banda ihtiyaç 
duyan uygulamaların artacağı ve bunu sağlayacak altyapıların yaygınlaşacağı 
beklenmektedir. Aşağıdaki şekilde geniş bant teknolojilerinin yaygınlaşması ile 
ilgili tahminleme bulunmaktadır. 
 

DSL ve Kablo 
İnternet ara 
teknolojilerdir. 
Uzun vadede 
yerlerini Fiber 
optik ile erişim 
teknolojilerine 
bırakacaktır. 
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Tablo 71: İnternet Teknolojilerinin Yaygınlaşması Tahmini - 2001 
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*Diğer sabit kablosuz erişim, Wi-Max, uydu, metro ethernet ve elektrik hatları ile erişimi içermektedir. 
Kaynak: Forrester Araştırması 
 
2000’li yıllarda yapılan tahminlerde geniş bant erişimin çok hızlı bir şekilde 
yaygınlaşacağı ve ADSL ve Kablo İnternet gibi ara teknolojilerin hızlı bir şekilde 
atlanacağı öngörülmüştür. Ancak yaşanan tecrübeler bu öngörülerdeki yanılgıyı 
ortaya koymuştur. Önümüzdeki beş sene içerisinde de bu ara teknolojilerin yoğun 
bir şekilde kullanılması beklenmektedir.  
 
Bununla beraber uydu, sabit kablosuz ve elektrik şebekesi üzerinden İnternet 
erişimi alternatif teknolojiler olarak kendilerine belli ölçüde yer bulacağı 
beklenmektedir. Bu teknolojiler özellikle DSL ve Kablo İnternet erişiminin 
sağlanamadığı bölgelerde kullanılacaktır. DSL ve Kablo İnternet’le sunulan 
hızlardan daha düşük hızlarda erişim sunan ISDN ve çevirmeli (dial-up) erişim 
gibi teknolojilerin kullanımı azalmaya devam etmesi beklenmektedir. 

11.6. Türkiye’de Geniş Bant Erişimin Yaygınlığı 
Türkiye’de halen İnternet’e erişimde hanelerde kullanılan en yaygın yöntem 
çevirme (dial-up) yöntemidir. Geniş bant teknolojileri Türkiye için henüz yenidir. 

Türkiye’de geniş 
bant İnternet 
yaygınlığı %1.2 
seviyelerindedir. 
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Tablo 72: Geniş bant İnternet Penetrasyonu – Temmuz 2005 
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Not: Dial-up listeye dahil edilmemiştir.  
Kaynak: Türk Telekom 
 
Türkiye’de en yaygın kullanılan geniş bant erişim platformu ADSL’dir. Temmuz 
2005 itibariyle kurulu kapasite 1.236.400 ve abone sayısı 888.191’dir. Bununla 
beraber Türkiye genelindeki yaklaşık 19 milyon telefon abonesinden, 15 milyon 
kadarının bağlı bulundukları santrallerde ADSL hizmeti verilebilmektedir. Türk 
Telekom tarafından sunulmakta olan ADSL hızları 256, 512, 1024 ve 2048 Kbit/sn 
olarak dört kategoridedir. 2005 yılı sonuna kadar hedeflenen kurulu ADSL port 
kapasitesi yaklaşık iki milyon civarıdır. 
 
Kablo TV şebekesi Türk Telekom’un özelleştirme sürecine girmesi ile beraber 
Türksat’a devredilmiştir. Şu an Türksat, Kablo TV şebekesi üzerinden 512 Kbit/sn 
hıza kadar İnternet hizmeti sunmaktadır. Kablo TV şebekesi, Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Bursa, Konya, Kayseri, Mersin, İzmit, Eskişehir, 
Zonguldak, Denizli, Balıkesir, Samsun, Adapazarı, Tekirdağ, Çorlu, Erzurum ve 
Yalova’da bulunmaktadır. Kablo TV şebekesinin kurulu kapasitesi 2.659.620’dir. 
Kablo TV abone sayısı 1.225.622’dir. Kablo TV şebekesi üzerinden İnternet 
hizmeti alan abone sayısı ise 32.282’dir. 
 Türk Telekom kablosuz iletişim teknolojisi Wi-Max’i yakından takip etmekte olup, 
test ve deneme sistemleri kurma aşamasındadır. İlk aşamada Wi-Max teknolojisi 
kullanılarak DSL ile ulaşılamayan kırsal alanlara geniş bant İnternet hizmetinin 
sunulması planlanmaktadır. 
 
Ulusal ana omurganın ulaştığı hız 10 Gbit/sn’dir. Kapasite kullanımı %70 
civarındadır. Bu kapasite kullanımının yaklaşık %80’i İnternet için 
kullanılmaktadır. Yurtdışı çıkışı (ses, data, İnternet) için kullanılan kapasite 26 
Gbit/sn’dir. Bu kapasitenin  %84’ü İnternet trafiğini taşımak için kullanılmaktadır. 
Toplam kapasitenin %78’si denizaltı fiber optik kablo sistemleri ile, %19’u karasal 
fiber optik kablo sistemleri ile, %3’ü ise radyo-link ve uydu sistemleri ile 
sağlanmaktadır. 
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11.7. Erişim Teknolojilerinin Maliyet 
Karşılaştırılması 
Avrupa Komisyonu farklı teknolojilerle geniş bant İnternet erişiminin sağlanması 
ile ilgili hem farklı tekil teknolojileri hem de hibrit teknolojileri kıyaslayan bir 
çalışma Dijital Uçurum Forumu raporunda yayınlamıştır. Özellikle kırsal alanda 
İnternet erişimi için üç adet modelleme yapılmıştır. Bu modeller herhangi bir 
bölgeye özgü modeller değildir. Elde edilen veriler jenerik olmasına karşılık 
teknolojileri kıyaslamak için yeterlidir. Bu modellerde kırsal kesimin ele 
alınmasının sebebi şehirsel alanlarda geniş bant İnternet’in yaygın olması ve 
nüfus yoğunluğu sebebiyle yerleşim birimlerinin lokal santrallere mesafesinin 5-6 
km’den çok daha az olmasıdır. Buralarda DSL ve mevcut olduğu ölçüde Kablo TV 
şebekesini kullanmak en ekonomik çözüm olarak gözükmektedir. Şehirsel 
alanlarda etkin rekabet koşulları içerisinde aboneler kendilerine uygun çözüme 
kolaylıkla ulaşabilmektedir. Fakat kırsal alanlarda mesafelerin uzun olması ve 
nüfus yoğunluğunun azlığı bu teknolojilerin maliyet etkinliğini azaltmaktadır. 
Aşağıdaki tablo referans senaryoları özetlemektedir; 
 
Tablo 73: Senaryolar 
  Küçük 

Köy 
Dağıtık İzole 

Bulunulan noktadan ana ağ bağlantı 
noktasına olan noktadan noktaya 
ortalama uzaklık (km) 

10 25 60 

Kullanıcının bulunduğu noktadan erişim 
noktasına (Point of Presence - POP) olan 
ortalama uzaklığı (km) 

1.5 4.5 15 

Servis alan kullanıcı (konut) sayısı 80 40 20 
Kaynak: Avrupa İletişim Komisyonu Çalışması 
 
1-  Küçük Köy Senaryosu: Ana omurganın geçtiği yerleşim biriminden 10 km 
uzaklıkta ve 80 kullanıcının geniş bant İnternet aldığı ve çoğunluğun POP 
noktasına yakın olduğu bir yerleşim birimi. 
2- Dağıtık Senaryo: Ana omurganın geçtiği yerleşim biriminden 25 km uzaklıkta 
ve 40 kullanıcının geniş bant İnternet aldığı ve çoğunluğun POP noktasına yakın 
olduğu bir yerleşim birimi. 
3- İzole Senaryo: Ana omurganın geçtiği yerleşim biriminden 60 km uzaklıkta ve 
20 kullanıcının geniş bant İnternet aldığı ve çoğunluğun POP noktasına yakın 
olmadığı bir yerleşim birimi. 
 
Teknoloji açısından karşılaştırıldığında üç senaryo arasındaki temel fark POP 
noktası ile ana omurga arasındaki transmisyon bağlantısı (Backhaul) ihtiyacından 
doğmaktadır. İzole senaryoda ise buna ilaveten kullanıcıların POP noktasından 
uzak olmaları sebebiyle DSL, WLL ve Kablo TV erişimi gibi çözümler ekonomik 
olmaktan çıkmaktadır. Bunun yanında fiber optik kablo ile erişim de yeni hat 
kazısı ve kablolama gerektireceği için çok ekonomik olmayacaktır. Yapılan 
çalışmaya göre çift yönlü uydu erişimi bu şartlarda en ekonomik çözüm olarak 
gözükmektedir. Wi-Max teknolojisi ile daha ekonomik bir çözüm olarak uyduya 
alternatif yaratabilir. Ancak talebin fazla olması halinde uydu daha ekonomik bir 
çözüm olabilmektedir.  
 
Geniş bant erişimin abonelere iletilmesi sadece erişim şebekesine bağlı değil, 
bunun yanında erişim şebekesinin yüksek kapasiteli uluslararası veya ulusal 
şebekelerin bir parçasını oluşturan ana omurgalara bağlanabiliyor olması ile de 

Şehirlerde geniş 
bant erişimi 
genellikle DSL ve 
Kablo TV 
platformları 
kullanılarak 
yapılmaktadır. 
Alternatif 
şebekelerin 
kullanımı kırsal 
kesimde devreye 
girmektedir. 
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ilişkilidir. Bu bağlantı noktadan noktaya aktarım (backhaul, middle mile) olarak 
adlandırılmaktadır. Yüksek kapasiteli şebekelerin sadece büyük şehirlerde 
bulunması sebebiyle kırsal kesimlerin bu yüksek kapasiteli şebekelere noktadan 
noktaya aktarım ile bağlanması gerekmektedir. Bu bağlantı kırsal alanda geniş 
bant erişiminde erişim şebekesine yapılacak olan yatırıma ek olarak yapılması 
gereken bir yatırımdır. Noktadan noktaya aktarım aşağıda belirtilen teknolojilerle 
yapılabilmektedir; 
• Fiber Optik 
• DSL Teknolojileri 
• Radio-link 
• Uydu Bağlantısı 
 
Tablo 74: Geniş Bant Erişimi ve Noktadan Noktaya Aktarım  
 

 
 
 

 

 
İkincil noktadan noktaya aktarım hibrit geniş bant çözümlerinde sık kullanılan bir 
yöntemdir. Bu yöntem geniş bant İnternet’in yerleşim biriminin lokal santralden 
uzakta dağıtık bir yapıda olması halinde tercih edilmektedir. İkincil noktadan 
noktaya aktarım hattı ile hane arasına ilave bir dağıtım noktası koymaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Aşağıdaki tablolar farklı geniş bant erişim yöntemlerinin kullanıcı başına 
maliyetinin net bugünkü değerini göstermektedir. İndirim oranı olarak %5 
kullanılmıştır. “*” işareti ile gösterilen çözümler hariç diğerlerinde noktadan 
noktaya aktarım kullanıldığı kabul edilmiştir. Hesaplanan değerin içine 
gerekiyorsa noktadan noktaya aktarım maliyetleri de dahil edilmiştir. Her senaryo 
için iki tablo üretilmiştir. Bunlardan; 
 

• Birinci tablo erişimin toplam maliyetini noktadan noktaya erişim 
kullanılması ve kullanılmaması hallerinde göstermektedir. Noktadan 
noktaya erişim kullanılması halinde maliyet açısından en ekonomik çözüm 
tercih edildiği düşünülmüştür.  

• İkinci tablo ise faklı teknolojiler kullanılması halinde noktadan noktaya 
erişimin maliyetini göstermektedir. Wi-Max ile ilgili maliyetlerin kesinliğinin 
çok yüksek olmaması sebebiyle maliyetin en üst ve en alt değerleri 
tanıtılmıştır. 

 

Müşteri 
Geniş bant erişimi Ana Veri 

Şebekesi 
Lokal 

Santral 

Geniş bant 
erişimi 

İkincil noktadan 
noktaya aktarım

Ana Veri 
Şebekesi 

Noktadan noktaya 
aktarım

Lokal 
Santral

Müşteri Dağıtım
Noktası

Noktadan noktaya 
aktarım 
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11.7.1. İzole Senaryo 
Tablo 75: İzole Senaryo: Erişim Çözümleri, Kullanıcı Bazında Beş Yıllık Maliyetinin 
Bugünkü Değeri (€) 
Çözüm Noktadan noktaya 

aktarım olmadan 
kullanıcı başına 5 
yıllık maliyetin 
bugünkü değeri 

Gerekli yerlerde 
noktadan noktaya 
aktarım yapılması 
halinde kullanıcı 
başına 5 yıllık 
maliyetin bugünkü 
değeri 

Elektrik Hatları 3.550 Bilinmiyor 
Uydu (512 Kbit/sn aşağı akım, 128 
Kbit/sn yukarı akım, yüksek 
kapasite ile kullanım halinde)* 

3.008 3:008 

Wi-Max  1.890 - 5.482 7.799 - 11.391 
Geniş bant kablosuz erişim 
şebekesi, 2-10 GHz (lisanslı 
spektrum, MMDS gibi) 

5.482 11.391 

Uydu (512 Kbit/sn aşağı akım, 128 
Kbit/sn yukarı akım)* 

13.465 13.465 

2G/3G hücresel 38.230 44.139 
Uydu (İki yöne de 2 Mbit/sn akım)* 140.579 140.579 
Kullanıcıya kadar fiber (fibre-to-the-
user) 1.575.000 1.582.000 

Hibrit fiber-koaksiyel  Kablo TV ağı 2.401.241 2.407.150 
Kaynak: Avrupa İletişim Komisyonu Çalışması 
 
Tablo 76: İzole Senaryo: Noktadan Noktaya Erişim Çözümleri, Kullanıcı Bazında 
Beş Yıllık Maliyetinin Bugünkü Değeri (€) 
Çözüm Kullanıcı başına 5 yıllık maliyetin 

bugünkü değeri 
Noktadan noktaya radyo link 5.909 
Her iki yöne 2 Mbit/sn akımlı uydu bağlantısı 34.545 
Her iki yöne 10 Mbit/sn akımlı uydu bağlantısı 138.879 
SDH ile fiber optik üzerinden iletim 454.137 

Kaynak: Avrupa İletişim Komisyonu Çalışması 
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11.7.2. Dağıtık Senaryo 
 
Tablo 77: Dağıtık Senaryo: Erişim Çözümleri, Kullanıcı Bazında Beş Yıllık 
Maliyetinin Bugünkü Değeri (€) 
Çözüm Noktadan noktaya 

aktarım olmadan 
kullanıcı başına 5 
yıllık bugünkü değer  

Gerekli yerlerde 
noktadan noktaya 
aktarım yapılması 
halinde kullanıcı 
başına 5 yıllık 
maliyetin bugünkü 
değeri 

Elektrik Hatları 3.550 Bilinmiyor 
Hibrit fiber-koaksiyel Kablo TV ağı 
(mevcut ağın geliştirilmesi)* 2.041 2.041 

Hibrit fiber-koaksiyel Kablo TV ağı 
(yeni kurulum)* 3.241 6.196 

Uydu (512 Kbit/sn aşağı akım, 128 
Kbit/sn yukarı akım, yüksek 
kapasite ile kullanım halinde)* 

3.008 3.008 

Wi-Max 710 - 3.709 3.665 - 6.664 
ADSL 741 3.696 
ADSL (İkinci noktadan noktaya 
erişim SHDSL ile) 1.066 4.021 

Geniş bant kablosuz erişim 
şebekesi, 2-10 GHz (lisanssız 
spektrum) 

1.560 4.515 

Geniş bant kablosuz erişim 2-10 
GHz lisanslı spektrum (lisanslı 
spektrum, MMDS gibi) 

3.709 6.664 

Geniş bant kablosuz erişim 10-40 
GHz (lisanslı spektrum, LMDS gibi) 7.800 10.755 

Uydu (512 Kbit/sn aşağı akım, 128 
Kbit/sn yukarı akım)* 13.465 13.465 

2G/3G 19.365 22.320 
Uydu (İki yöne de 2 Mbit/sn akım)* 140.579 140.579 
Kullanıcıya kadar fiber 472.500 475.450 

Kaynak: Avrupa İletişim Komisyonu Çalışması 
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Tablo 78: Dağıtık Senaryo: Noktadan Noktaya Erişim Çözümleri, Kullanıcı Bazında 
Beş Yıllık Maliyetinin Bugünkü Değeri (€) 
Çözüm Kullanıcı başına  5 yıllık maliyetin bugünkü 

değeri 

Noktadan noktaya radyo link 
2.955 

Her iki yöne 2 Mbit/sn akımlı uydu 
bağlantısı 

17.272 

Her iki yöne 10Mbit/sn akımlı uydu 
bağlantısı 

69.439 

SDH ile fiber optik üzerinden iletim 
95.818 

Kaynak: Avrupa İletişim Komisyonu Çalışması 

11.7.3. Küçük Köy Senaryosu 
Tablo 79: Küçük Köy Senaryosu: Erişim Çözümleri, Kullanıcı Bazında Beş Yıllık 
Maliyetinin Bugünkü Değeri (€) 
Çözüm Noktadan noktaya 

aktarım olmadan 
kullanıcı başına 5 
yıllık bugünkü değer  

Gerekli yerlerde 
noktadan noktaya 
aktarım yapılması 
halinde kullanıcı 
başına 5 yıllık 
maliyetin bugünkü 
değeri 

Elektrik Hatları 3.550 Bilinmiyor 
ADSL 564 2.041 
ADSL (İkinci noktadan noktaya 
erişim SHDSL ile) 726 2.203 

Hibrit fiber-koaksiyel Kablo TV ağı 
(mevcut ağın geliştirilmesi)* 2.041 2.041 

Hibrit fiber-koaksiyel Kablo TV ağı 
(yeni kurulum)* 3.241 4.718 

Uydu (512 Kbit/sn aşağı akım, 128 
Kbit/sn yukarı akım, yüksek 
kapasite ile kullanım halinde)* 

3.008 3.008 

Wi-Max 710 - 2.823 3.665 - 4.300 
Geniş banda kablosuz erişim 
şebekesi, 2-10 GHz (Lisansız 
Spektrum) 

1.312 2.789 

Geniş bant kablosuz erişim 
şebekesi, 2-10 GHz (Lisanslı 
Spektrum, MMDS gibi) 

2.823 4.300 

Geniş bant kablosuz erişim 
şebekesi, 10-40 GHz (Lisanslı 
Spektrum, LMDS gibi) 

6.028 7.505 

Uydu (512 Kbit/sn aşağı akım, 128 
Kbit/sn yukarı akım)* 13.465 13.465 

2G/3G 9.932 11.409 
Uydu (İki yöne de 2 Mbit/sn akım)* 140.579 140.579 
Kullanıcıya kadar fiber 157.500 158.977 

Kaynak: Avrupa İletişim Komisyonu Çalışması 
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Tablo 80: Küçük Köy Senaryosu: Noktadan Noktaya Erişim Çözümleri, Kullanıcı 
Bazında Beş Yıllık Maliyetinin Bugünkü Değeri (€) 
Çözüm Kişi başına 5 yıllık bugünkü değer 
Noktadan noktaya radyo link 1.477 
Her iki yöne 2 Mbit/sn akımlı uydu 
bağlantısı 8.636 

Her iki yöne 10 Mbit/sn akımlı uydu 
bağlantısı 19.784 

SDH ile fiber optik üzerinden iletim 34.720 
Kaynak: Avrupa İletişim Komisyonu Çalışması 

11.7.4. Senaryoların Kıyaslamalı Tablosu 
 
Tablo 81: Erişim Çözümleri, Kullanıcı Bazında Beş Yıllık Maliyetinin Bugünkü 
Değeri (€ - Kıyaslamalı) 
Çözüm Noktadan noktaya aktarım 

olmadan kullanıcı başına 5 
yıllık maliyetin bugünkü 
değeri 

Gerekli yerlerde noktadan 
noktaya aktarım yapılması 
halinde kullanıcı başına 5 yıllık 
maliyetin bugünkü değeri 

  İzole Dağıtık K. Köy İzole Dağıtık K. Köy 
Elektrik Hatları 3.550 3.550 3.550 Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 
ADSL - 741 564 - 3.696 2.041 
ADSL (İkinci noktadan 
noktaya erişim SHDSL 
ile) 

- 1.066 726 - 4.021 2.203 

Hibrit fiber-koaksiyel 
Kablo TV ağı (mevcut 
ağın geliştirilmesi)* 

- 2.041 2.041 - 2.041 2.041 

Hibrit fiber-koaksiyel  
Kablo TV ağı (yeni 
kurulum)* 

2.401.241 3.241 3.241 2.407.150 6.196 4.718 

Uydu (512 Kbit/sn aşağı 
akım, 128 Kbit/sn yukarı 
akım, yüksek kapasite ile 
kullanım halinde)* 

3.008 3.008 3.008 3.008 3.008 3.008 

Wi-Max 
 

1.890 - 
5.482 

710 - 
3.709 

710 - 
2.823 

7.799 - 
11.391 

3.665 - 
6.664 

3.665 - 
4.300 

Geniş bant kablosuz 
erişim şebekesi, 2-10 
GHz (lisanssız spektrum) 

- 1.560 1.312 - 4.515 2.789 

Geniş bant kablosuz 
erişim şebekesi, 2-10 
GHz (lisanslı spektrum, 
MMDS gibi) 

5.482 3.709 2.823 11.391 6.664 4.300 

Geniş bant kablosuz 
erişim 10-40 GHz (lisanslı 
spektrum, LMDS gibi) 

- 7.800 6.028 - 10.755 7.505 

Uydu (512 Kbit/sn aşağı 
akım, 128 Kbit/sn yukarı 
akım)* 

13.465 13.465 13.465 13.465 13.465 13.465 

2G/3G hücresel 38.230 19.365 9.932 44.139 22.320 11.409 
Uydu (İki yöne de 2 
Mbit/sn akım)* 140.579 140.579 140.579 140.579 140.579 140.579 

Kullanıcıya kadar fiber 1.575.000 472.500 157.500 1.582.000 475.450 158.977 
Kaynak: Avrupa İletişim Komisyonu Çalışması 
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11.8. Erişim Teknolojilerinin Seçimi 
Küçük köy ve dağıtık senaryolarda ADSL, Wi-Max ve geniş bant kablosuz erişim 
uygun çözümler olarak gözükmektedir. Aşağıdaki tablo, yerleşim birimindeki 
İnternet’e bağlanacak hane sayısı ve noktadan noktaya aktarım mesafesi kriterleri 
dikkate alındığında tercih edilmesi muhtemel teknolojiler konusunda Avrupa 
Topluluğu İletişim Komisyonu tarafından yapılmış analiz yer almaktadır. 
 
Tablo 82: Yerleşim Birimindeki İnternet’e Bağlanacak Hane Sayısı ve Noktadan 
Noktaya Aktarım Mesafesi Kriterleri Dikkate Alındığında Tercih Edilmesi Muhtemel 
Teknolojiler 

 
Not: Kutularda yazılı ilk teknoloji erişim, ikincisi ise noktadan noktaya aktarım teknolojisidir. Teknolojilerin 
önceliklendirilmesinde ve kıyaslanmasında referans olarak rekabetçi bir piyasada şehirsel alanda DSL kurulumu 
(minimum 200 kullanıcı/ DSLAM) alınmıştır.  
Kaynak: Avrupa Topluluğu İletişim Komisyonu, Dijital Uçurum Forum Raporu, Temmuz 2005 
 
Tek bir teknolojinin tüm durumlarda en iyi çözümü sunması mümkün değildir. En 
etkili çözüm birden fazla teknolojiyi bir arada kullanmak olabilecektir. 
 
Uydu çözümleri çok küçük yerleşim birimleri için en ekonomik çözüm 
olabilmektedir. Uydunun avantajı noktadan noktaya aktarım için ilave bir yatırıma 
gerek duyulmamasıdır. Bununla beraber uydunun toplam maliyeti uydunun 
kullanımındaki doluluk oranı ile ilişkilidir. Bugün uydularla ilgili yaşanan sıkıntı, 
uyduların ilk olarak tek yönlü yayın göndermeye göre tasarlanmış olmaları 
nedeniyle iki yönlü iletim pazarında zorluklar yaşanabilmesidir. 
 
Şehirleşmiş bölgelerin çoğunda ADSL ve Kablo İnternet’in (yaygın olduğu 
takdirde) kullanılacağı ve fiber optik kabloların da hanelere giderek yaklaşacağı 
öngörülebilir. Nüfusun az yoğun olduğu dağlık bölgelere radyo link ile iletişim 
sağlamak alternatif bir çözüm olabilmektedir. 
 
Ürün ve teknolojilerle ilgili yapılan geliştirme çalışmaları gelecekte kullanılacak 
teknoloji çeşitliliğini de yakında etkileyecektir. Bu da geniş bandın gelecekteki 
maliyetleri konusunda tahmin yapmayı zorlaştırmaktadır. 

Nüfus 
yoğunluğunun az 
olduğu ve ana 
omurgaya erişim 
mesafesinin fazla 
olduğu yerleşim 
birimlerinde 
noktadan noktaya 
aktarımda uydu 
veya fiber optik, 
son kullanıcıya 
erişimde ise uydu, 
Wi-Max ve DSL 
platformları 
kullanılmaktadır. 

DSL/Wi-Max 
                    + 

Uydu 

 
 
 
 
 
 
 

DSL 
+ 

Wi-Max 

 
 
 
 
 
 
 

DSL 

Yerleşim Biriminde 
İnternete Bağlı Hane Sayısı 

5 

10 

70 

50 

30 

Uydu 
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Wi-Max 
veya 

DSL + Wi-Max 

Noktadan 
Noktaya 
Aktarım 
(km) 

 
 

DSL + Fiber Optik 
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12. Bilgisayar Kullanımının Yaygınlaştırılması 
 
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bilgisayar kullanımının yaygınlığında önemli bir 
etken olan donanım maliyeti unsurunun analiz edilmesidir. Bu bağlamda 
bilgisayar ediniminin maliyetine etki eden kalemler analiz edilmiş ve donanımın 
satış fiyatında yapılan iyileştirmeler sonucu tüketicinin alım alışkanlıklarındaki 
değişimler daha önce yapılmış uygulamalar dikkate alınmak suretiyle 
incelenmiştir. 

12.1. Bilgisayar Maliyeti  
Fiyat bilgisayar satışlarını etkileyen önemli bir faktördür. Bilgi Toplumu Stratejisi 
projesinin hedeflerinden biri herkesin makul ücretlerle bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin sunduğu imkanlardan yararlanmasıdır. Bu doğrultuda bilgisayar 
satış fiyatları analiz edilmiştir. 
 
Bu kapsamda, 3 farklı marka (Escort, Dell, IBM) ve 1 toplama model bilgisayar 
olmak üzere tek satıcıdan toplam 4 konfigürasyon için fiyat teklifi alınmıştır. 
Değişik markalar için teklif alınarak kullanıcıların marka tercihleri olabileceği göz 
önüne alınmıştır. Konfigürasyonlar seçilirken, düşük gelirli insanların da bilgisayar 
kullanımı yaygınlaştırılacak hedef kitleye girdiği göz önüne alınmıştır. Bu nedenle 
asgari işlevleri yerine getirebilecek etkin maliyetli bilgisayarlar tercih edilmiştir. 
Sözü geçen 4 konfigürasyonun birbirleriyle benzer nitelikte olmalarına özen 
gösterilmiştir. Ancak markalı bilgisayarlarda her parçanın kişi tarafından 
seçilememesi ve paket satışlar olması sebebiyle konfigürasyonlarda küçük 
farklılıklar bulunmaktadır. Konfigürasyonların birbirinden farklı olduğu 
düşünülerek, markaları ucuz veya pahalı şeklinde göreceli olarak değerlendirmek 
mümkün değildir. Amaç, markaları birbirleriyle karşılaştırmak değil, asgari işlevleri 
yerine getirebilecek ortalama bir bilgisayarın fiyatını çıkarmaktır. Aşağıda bu 
konfigürasyonların özellikleri ve Haziran 2005 itibariyle KDV dahil kullanıcıya satış 
fiyatları bulunmaktadır: 
 
Tablo83: Marka ve Model Bazında Bilgisayar Fiyatları 

Bilgisayar Marka ve Modeli Fiyat (ABD Doları) 
ESCORT ECONNECT-E 878 
DELL 170L C28P 825 
IBM A50 8177-75G Desktop 896 
Toplama Bilgisayar 589 

Kaynak: Ankara Askom Bilgisayar Ltd. Şti. 
 
Konfigürasyonlar içinde işletim sistemi gibi temel yazılımlar da bulunmaktadır. 
Bazı markalar virüs programı  gibi ilave yazılımları da ürün paketlerine dahil 
etmiştir. 17” monitor seçiminin sebebi piyasada 15” monitor kullanımının büyük 
ölçüde azalmış olması ve markaların bilgisayar paketlerinde 17” monitorü tercih 
etmeleridir.  
 
Alınan fiyat tekliflerine göre asgari işlevleri yerine getirebilecek markalı bir 
bilgisayarın ortalama satış fiyatı 866 ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Benzer 
niteliklerdeki toplama bilgisayarın fiyatı ise 589 ABD Doları’dır. 
 

Günümüzde 
toplama bir 
bilgisayar 600 
ABD Doları altına, 
marka bilgisayar 
ise 800 ABD 
Dolarının az 
üzerinde fiyatlara 
temin 
edilebilmektedir. 
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Analiz edilmesi gereken önemli bir nokta, bu satış fiyatının ne kadarını vergilerin 
oluşturduğudur. Bu bağlamda ana kalem incelenmesi gereken vergiler aşağıda 
belirtilmiştir; 

12.2. Gümrük Vergisi 
İthalat mevzuatı İthalat Rejimi Kararı Eki 2 Sayılı Listenin 84. ve 85. fasiküllerinde 
bilgisayar parçalarına uygulanan gümrük vergisi oranlarına yer verilmiştir. 
Aşağıda eklenen fasikül alıntılarına göre bilgisayar parçaları gümrük vergisinden 
muaftır. 
 
Tablo 84: İthalat Rejimi Kararı Eki 2 Sayılı Listenin 84.Fasikülü 

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) 
AB, EFTA, 
İSR, GTS ÜLKELERİ 

ROM, BUL, 
MAK,  HIR, 

G.T.İ.P.  MADDE İSMİ 

BOS-HER. 
  
E.A.G.Ü. 

 
G.Y.Ü. 

  
  
  

D.Ü . 
8470.10.00.00.00 Harici bir elektrikli güç 

kaynağı olmaksızın 
çalışabilen elektronik hesap 
makineleri ve hesaplama 
fonksiyonu olup verilen 
bilgileri kaydeden, 
kaydedilen bilgileri yeniden 
veren ve gösteren cep tipi 
makineler Muaf Muaf Muaf Muaf 

8471.10.10.00.11 Analog bilgi işlem 
makineleri (a) Muaf Muaf Muaf Muaf 

8471.10.10.00.12 Karma bilgi işlem 
makineleri (a) Muaf Muaf Muaf Muaf 

8471.10.90.00.11 Analog bilgi işlem 
makineleri Muaf Muaf Muaf Muaf 

8471.10.90.00.12 Karma bilgi işlem 
makineleri Muaf Muaf Muaf Muaf 

8471.30.00.00.00 Portatif nümerik (dijital) 
otomatik bilgi işlem 
makineleri (aynı kabin 
içinde en az bir merkezi 
işlem birimi, bir klavye ve 
bir ekrandan oluşan ve  
ağırlığı 10 Kg.ı 
geçmeyenler) Muaf Muaf Muaf Muaf 

8471.60.40.10.00 İnk jet tipi yazıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf 
8471.60.40.90.11 Matris tipi yazıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf 
8471.60.40.90.12 Lazer tipi yazıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf 
8471.60.40.90.13 Satır yazıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf 
8471.60.40.90.19 Diğer yazıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf 
8471.60.50.00.00 Klavyeler Muaf Muaf Muaf Muaf 
8471.60.90.00.11 Optik okuyucular 

Muaf Muaf Muaf Muaf 
8471.60.90.00.14 Mouse Muaf Muaf Muaf Muaf 
8471.60.90.00.16 Digitizer Muaf Muaf Muaf Muaf 
8471.60.90.00.17 Monitörler Muaf Muaf Muaf Muaf 
8471.70.40.00.00 Ana bellek birimleri Muaf Muaf Muaf Muaf 
8471.70.51.00.00 Optik olanlar (manyeto 

optik olanlar dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf 
8471.70.53.00.00 Hard disk sürücü Muaf Muaf Muaf Muaf 
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr 

Bilgisayar 
donanımı gümrük 
vergisinden 
muaftır. 
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Tablo 85: İthalat Rejimi Kararı Eki 2 Sayılı Listenin 85.Fasikülü 

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) 

AB, EFTA, 
İSR, 

GTS ÜLKELERİ  

ROM, BUL, 
MAK,  HIR, 

 
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 

BOS-HER. 

 
 

E.A.G.Ü. 

 
 

G.Y.Ü. 

  
 
 

D.Ü. 
8542.21.05.00.00 Çipler Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.11.00.00 Bellek kapasitesi 4 Mbit'i 

geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.13.00.00 Bellek kapasitesi 4 Mbit'i 

geçen fakat 16 Mbit'i 
geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf 

8542.21.15.00.00 Bellek kapasitesi 16 Mbit'i 
geçen fakat 64 Mbit'i 
geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf 

8542.21.17.00.00 Bellek kapasitesi 64 Mbit'i 
geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf 

8542.21.20.00.00 Statik rasgele erişim ana 
bellekler (SRAM'lar) [ 
rasgele erişimli ön bellekler 
(cache-RAM'lar) dahil] Muaf Muaf Muaf Muaf 

8542.21.25.00.00 UV ile silinebilen, 
programlanabilen, sadece 
okunabilen bellekler 
(EPROM'lar) Muaf Muaf Muaf Muaf 

8542.21.31.00.00 Bellek kapasitesi 4 Mbit'i 
geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf 

8542.21.33.00.00 Bellek kapasitesi 4 Mbit'i 
geçen fakat 16 Mbit'i 
geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf 

8542.21.35.00.00 Bellek kapasitesi 16 Mbit'i 
geçen fakat 32 Mbit'i 
geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf 

8542.21.37.00.00 Bellek kapasitesi 32 Mbit'i 
geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf 

8542.21.39.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.41.00.00 Diğer bellekler Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.45.00.00 Mikro işlemciler Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.50.00.00 Mikro kontrolörler ve 

mikrobilgisayarlar Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.61.00.00 Mikro yan üniteler Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.69.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.71.00.00 Henüz çip şeklinde 

kesilmemiş disk (Wafer)ler 
Muaf Muaf Muaf Muaf 

8542.21.73.00.00 Çip'ler Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.81.00.00 Bellekler Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.83.00.00 Mikro işlemciler Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.85.00.00 Mikro kontrolörler ve 

mikrobilgisayarlar Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.91.00.00 Mikro yan üniteler Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.21.99.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf 
8542.29.10.00.00 Henüz çip şeklinde 

kesilmemiş disk (Wafer)ler 
Muaf Muaf Muaf Muaf 

8542.29.20.00.00 Çipler Muaf Muaf Muaf Muaf 
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Kaynak: http://www.dtm.gov.tr 
 
Tablo 86: Kısaltmalar 

AB : Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler 

EFTA : EFTA Üyesi Ülkeler 

İSR. : İsrail 

ROM. : Romanya 

BUL. : Bulgaristan 

MAK. : Makedonya 

HIR. : Hırvatistan 

BOS–HER. : Bosna-Hersek 

G.T.S. 
ÜLKELERİ : Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamındaki Ülkeler 

E.A.G.Ü. : En Az Gelişmiş Ülkeler 

G.Y.Ü. : Gelişme Yolundaki Ülkeler 

D.Ü. : Diğer Ülkeler 
Kaynak: http://www.dtm.gov.tr 

12.3. Katma Değer Vergisi (KDV) 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre ticarî, sınaî, ziraî 
faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile 
her türlü mal ve hizmet ithalatı katma değer vergisine tabidir. Bilgisayar ithalatı 
esnasında, ithalatçı firma tarafından ödenecek KDV matrahı aynı kanunun 21. 
maddesine göre; 
 
a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin 
kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması 
halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı 
hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,  
 
b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,  
 
c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve 
ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, 
kur parkı gibi ödemeler üzerinden hesaplanır. Kullanıcılar ithalatçı firmadan 
bilgisayarı satın alırken KDV öderler. Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanan 
KDV oranları bilgisayar parçaları için %18’dir. 

Bilgisayar ve yan 
ürünlerinin 
fiyatına ürünün 
ham maliyeti 
dışında etki eden 
en önemli faktör 
KDV’dir.  
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12.4. Bilgisayar Kullanımının Yaygınlığı 
 
Bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması BİT sektörünün gelişmesi açısından 
önem taşımaktadır. DİE tarafından 2004 yılı Haziran ayında yapılan Hane halkı  
Bilişim Teknolojileri  Kullanımı Araştırması sonuçlarına  göre 6-74 yaş grubundaki 
hane halkı bireylerinin bilgisayar kullanım oranı %16.80’dir. Aynı ankete göre  
ülke genelinde bulunan evlerin sadece %10’unda kişisel bilgisayar olduğu ve bu 
bilgisayarların da sadece %58’inin İnternet bağlantısına sahip olduğu 
gözlenmektedir. Evlerde bilgisayar kullanımının artması kavramı evlerde PC 
penetrasyonu olarak ifade edilmektedir. Bu oran gelişmiş Batı ülkelerinde %100’e 
ulaşmakta ve artık hanelerde ikincil bilgisayar kavramı konuşulmaktadır. 
 
Tablo 87: Evlerde Bulunan Kişisel Bilgisayarlar ve İnternet’e Bağlanma Oranları 

9.98%

5.86%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Kişisel Bilgisayar İnternete Bağlı Kişisel
Bilgisayar

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
OECD üyeleri arasında 2004 yılında en hızlı büyümeyi gerçekleştiren ülke olan 
Türkiye bilgisayar olan hanelerin oranında 22 OECD ülkesi arasında 21. 
sıradadır. Bu sıralama Türkiye’nin bilgi teknolojileri alanında potansiyelini 
değerlendiremediğinin bir göstergesidir. 
 
Türkiye’de bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması için hem özel sektör hem de 
devlet kurumları tarafından çeşitli kampanyalar düzenlenmiştir. Bunların 
kampanyaların bir kısmı örnek teşkil etmesi amacıyla  kampanyanın tasarımı ve 
sonuçları ve bilgisayar kullanımını artırmaya olan etkisi açısından 
değerlendirilmiştir. 

12.4.1. Eğitime %100 Destek Projesi 
Eğitime %100 Destek Projesi kapsamında okullara bağışlanan bilgisayarlara KDV 
istisnası tanınmaktadır. 5281 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle eklenen geçici 
maddeye göre Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz 
teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin 
bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31.12.2010 tarihine kadar KDV’den 
müstesnadır. 
 
Okullara Bilgisayar Bağışı kampanyası TÜBİSAD şemsiyesi altında yüzlerce 
firmanın finansal desteği ve katılımı ile başlatılmıştır. “Bilgisayar Laboratuarı 
Olmayan Okul Kalmasın” hedefi okullara 1.000.000 PC yerleştirmeyi ve halen 1 
bilgisayarı paylaşan öğrenci sayısı olan 61 rakamının bu kampanya hedefi 
sonucu 20 sayısının altına inmesini amaçlamaktadır. Kampanyanın finansman 
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ihtiyacı kampanyaya destek veren ve Türkiye’de bilişim alanında iş yapan tüm 
firmalar tarafından ve firmaların yıllık ciroları oranında paylaşılmıştır. TÜBİSAD 
şemsiyesi altında bir araya gelen 100 den fazla firma kampanyanın finansman 
ihtiyacını karşılamıştır. 
 
Bu kampanyada bağış yoluyla okulların donanım maliyetleri sıfıra düşürülmüştür. 
Okullar ücret ödemeden bilgisayar sahibi olabilirken, bağış yapan bilişim firmaları 
bu yolla daha çok kişiye ulaşabilmektedirler. Okullarda bilgisayar sayısının 
artması, öğrencilerin BİT farkındalığının ve bilincinin gelişmesine, dolayısıyla BİT 
pazarının büyümesine yol açmaktadır. 

12.4.2. MEB Öğretmenlerine Yönelik Bilgisayar Edindirme 
Çalışması 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarafından  "Her öğretmene diz üstü bilgisayar" 
kampanyası yapılmıştır. Kampanya çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 
öğretmenler, emekli öğretmenler, üniversitelerdeki öğretim görevlileri ve özel 
öğretim kurumlarındaki tüm öğretmenlere diz üstü bilgisayar karşılığı Vakıfbank 
tarafından tüketici ihtiyaç kredisi kullandırılmıştır. Türk Lirası olarak 48 ay vadeye 
kadar kullanıma sunulan kredinin aylık faizi ise yüzde 1,60 olarak belirlenmiştir. 
Kampanya çerçevesinde iki grup bilgisayar seçilmiştir; 
 

 
Tablo 88: Birinci Grup Diz Üstü Bilgisayar (Casper Prestige / Exper Active / Krn 
Mobilus) İçin Taksit Tablosu 

Vade (Ay) Taksit Tutarı (YTL) 
12 110,03 
18 77,44 
24 61,26 
36 45,29 
48 37,50 

Kaynak: http://www.vakifbank.com.tr 
 

Tablo 89: İkinci Grup Diz Üstü Bilgisayar (Toshiba Satellite) İçin Taksit Tablosu 
Vade (Ay) Taksit Tutarı (YTL) 

12 134,91 
18 94,96 
24 75,11 
36 55,53 
48 45,98 

Kaynak: http://www.vakifbank.com.tr 
 
Microsoft verilerine göre Öğretmenlere Yönelik Diz üstü Bilgisayar 
kampanyasında 2 ayda alınan talep 60.000’i aşmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 2004-
2005 yılı sayısal verilerine göre mevcut öğretmen sayısı 588.646’dır ve toplam 
öğretmenlerin yaklaşık %10.19’u halihazırda kampanyadan yararlanmaktadır. 
2005 yılı Bütçe Kanunu’na göre 1 Temmuz 2005’ten itibaren en düşük dereceli 
öğretmen (9.1) 707,70 YTL almaktadır. En yüksek dereceli (1.4) öğretmenin 
maaşı 879,50 YTL olarak belirlenmiştir. Buna göre öğretmenlerin 1. veya 2. grup 
diz üstü bilgisayarları 48 aylık taksitle alması durumunda aylık taksitlerin 
maaşlarının yüzde kaçına tekabül ettiği aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır; 
 

Bilgisayar 
satışında 
finansman konusu 
çözüme 
kavuşturulması 
halinde satışlar 
önemli miktarlarda 
artmaktadır. 
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Tablo 90: Taksit/Maaş Oranı Tablosu 

      Maaş (YTL) 

Birinci Grup 
Bilgisayarın Taksit 
Tutarı / Maaş 

İkinci Grup 
Bilgisayarın Taksit 
Tutarı / Maaş  

9.1 derece öğretmen 707,70 %5,30 %6,50  
1.4 derece öğretmen maaşı 879,50 %4,26 %5,23 

Kaynak: MEB, PRG Analizi 
 
Buna göre en düşük dereceye sahip (9.1) öğretmenin maaşının %5.30’unu taksit 
için ayırarak diz üstü bilgisayar sahibi olması mümkün kılınmıştır. Düşük faizle 
taksitlendirmenin bilgisayar kullanımını yaygınlaştırdığı görülmüştür. 

12.4.3. Vestel Veezy Kampanyası 
1999 yılında Vestel tarafından “Veezy Go” kampanyası düzenlenmiştir. Bu 
kampanyaya göre, İnternet bağlantısı ve bilgisayar 36 ay vade ve aylık 30 dolar 
taksitle satılmıştır. 1999 yılında kullanıcılar 30 dolar ile sadece İnternet bağlantısı 
satın alabilirken, Vestel aynı miktara İnternet bağlantısının yanı sıra bilgisayar 
teminini de sağlamıştır. İnternet fiyatlarının aşırı yüksek olması ve Denizbank ile 
bilgisayarların finansmanı için anlaşma sağlanması kampanyayı uygulanabilir 
kılmıştır. Kullanıcılara çeşitli imkanlar tanıyan Denizbank kredi kartları verilmiş, 
böylece banka, servis sağlayıcı ve üretici firmanın yararlandığı bir sistem 
oluşturulmuştur. 36 aylık ödeme süresi sona ermeden, 20. ve 24. aylar arası 
kullanıcılara bilgisayarlarını güncelleme imkanı tanınmıştır. Güncelleme ücretini 
peşin almak yerine ödenecek taksit sayısı artırılmıştır.   
 
Kampanyanın başarısı, 1 ayda yaklaşık 70.000 “Veezy Go” paketi satılması ve  
toplamda 80.000 Veezy Go paketine ulaşılması ile ölçülebilir. Vestelnet A.Ş. bu 
proje sayesinde 1999’da yıllık %366 büyüme rakamına ulaşmış ve 
Superonline’dan sonra Türkiye’nin 2. büyük servis sağlayıcısı haline gelmiştir. 
Veezy Go kampanyası sayesinde hem İnternet’in yaygınlaştırılması sağlanmış 
hem de bilgisayar penetrasyonu  artırılmıştır. Kullanıcılara 36 ay vade imkanı 
sunulması finansman kolaylığına olanak vermiştir.  
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13. Hukuksal Altyapı 

13.1. Fikri Mülkiyetin Etkin Korunması  
Fikri mülkiyet kavramının gelişmesi ve fikri hakların korunması BIT sektörünün 
gelişmesi için öncelikle ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. 
 
Bilindiği üzere geniş anlamı ile fikri mülkiyet fikir ve sanat eserleri, markalar, 
patentler, faydalı modeller ile sınai mülkiyetin yanı sıra bilgisayar programları ile 
veri tabanlarını da kapsar. Bu bağlamda BIT sektörü gerek geliştirdikleri yazılım 
ve donanım teknolojisinin içeriğinin gerek uluslararası düzeyde rekabet edecek 
markasının korunması için fikri mülkiyet hukukunun etkin bir biçimde 
uygulanmasına ihtiyaç duymaktadır. 
 
Gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla uygulanan strateji, fikri mülkiyetin yeterli 
derecede korunmaması, böylece yerel sektörün kopya üretimler ile gelişmesinin 
sağlamaktır. Ancak  Avrupa Birliği (“AB”) aday ülkesi ve Dünya Ticaret Örgütü ve 
WIPO üyesi olan Türkiye’nin bu yolu izleyerek BIT sektörünü geliştirmesi artık ne 
uluslararası yükümlükler açısından ne de politika olarak izlenmesi düşünülemez.  
 
Bu nedenle aşağıda incelenen çeşitli diğer teşvik ve önlemlerle yerel sektörün 
gelişmesine katkıda bulunurken, hem yabancı hem de yerli BIT sektörü 
oyuncularına fikri mülkiyetin korunması güvencesi sağlanmalıdır. Bu konu 
değerlendirilirken, amaçlananın Türk BIT sektörünün uluslararası oyuncularla 
rekabet edecek ölçüde geliştirilmesi olduğu da düşünüldüğünde, fikri mülkiyet 
haklarının korunmasına yabancı oyuncular kadar yerli oyuncuların da muhtaç 
olduğu daha net görülecektir. 

13.1.1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
Bu alanda incelenecek başlıca kanun 5846 sayılı ve 5 Aralık 1951 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’dur (“FSEK”). 

13.1.1.1. Korumanın kapsamı 
4110 sayılı Kanun ile FSEK’te Avrupa Konseyi Talimatına uygun bir değişiklik 
yapılmış,  böylece bilgisayar programları da FESK kapsamında korumaya 
alınmıştır. FSEK’in tanımlara ilişkin 1/B maddesinde bilgisayar programı “bir 
bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde 
düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve 
gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmaları” olarak; arayüz “ bilgisayarın donanım 
ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program 
bölümlerini” ve ara işlerlik “bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak 
birlikte çalışması ve karşılıklı etkilenmesi ve alışverişi yapılan bilginin karşılıklı 
kullanım yeteneği” olarak  tanımlanmış ve koruma altına alınmıştır. 
 
Ayrıca FSEK’in 2. maddesinde de bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada 
program sonucu doğurması koşuluyla hazırlık tasarımları ilim ve edebiyat eserleri 
arasında sayılmışlardır. Buna ek olarak FSEK’in 6. maddesinde  diğer bir eserden 
yararlanılarak yaratılan ve ilk esere göre müstakil bir nitelik taşımayan işleme 
eserler arasında da “bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlemesi ve 
herhangi bir değişim yapılması” sayılmıştır. 
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Bilgisayar programı yaratıcılarının eserleri üzerindeki mali ve manevi menfaatleri 
FSEK kapsamında himaye görür. Eser sahibinin manevi hakları (i) umuma arz 
yetkisi; (ii) adının belirtilmesi yetkisi; (iii) eserde değişiklik yapılmasını menetme 
yetkisi ve zilyet ile malike karşı haklarından ibarettir.  
 
Mali hakları ise (i) işleme hakkı; (ii) çoğaltma hakkı; (iii) yayma hakkı; (iv) temsil 
hakkı; (v) umuma iletim hakkıdır. Eser sahibine tanınan mali haklar zamanla 
sınırlıdır. Bu şekilde bir sınırlama öngörülmesinin sebebi, eser sahibinin hakları 
korunurken yeniliklerin ve gelişmelerin de engellenmemesi amaçlanmıştır. 
FSEK’in 27. Maddesine göre koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve 
ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. 

13.1.1.2. Haklara Tecavüzün Yaptırımları 
Yukarıda sayılan hakları ihlal edilen eser sahibine genel olarak tecavüzün refi 
davası açma hakkı tanınmıştır. Bunun yanı sıra manevi haklarına tecavüz edilen 
eser sahibi tanınan bazı özel hakların yanı sıra, mali hakları tecavüze uğrayan 
eser sahibi de ayrıca rayiç bedel itibariyle uğradığı zararın yada haklarının ihlal 
edilmesi yerine bir sözleşme yapılmış olsaydı elde edeceği bedelin en çok üç 
katını tazminat olarak talep edebilir ve ayrıca tecavüzün engellenmesini talep 
eden bir dava da açabilir. 
 
Ayrıca izinsiz yayınlama, izinsiz olarak ad koyma, eseri kendi eseri gibi gösterme 
yada izinsiz olarak kopyalama, kaynak göstermeme, izinsiz olarak eseri 
değiştirme suretiyle manevi haklara tecavüz eden kişilere iki yıldan dört yıla kadar 
hapis veya 50.000 YTL’den 250.000 YTL’ye kadar ağır para cezası veya bu iki 
cezanın her ikisi birden uygulanır. 
 
Mali haklara tecavüz halinde ise eseri ve çoğaltılmış nüshalarını hak sahibinin izni 
olmaksızın yada aralarında var olan sözleşmeye aykırı olarak kasten işlenmiş ise, 
eser sahibi sözleşme yapılmış olsa idi isteyebileceği bedelin yada emsal değer 
itibariyle isteyebileceği değerin en çok üç kat fazlasını talep edebilecektir. Ayrıca 
eser izinsiz olarak çoğaltılmış ise, eser sahibi bu kopyaların imhasını talep 
edebileceği gibi, kopyaların kendisine verilmesini yada çoğaltan kişi ile arasında 
sözleşme yapılmış olsa idi isteyebileceği bedelin en çok üç katını da talep 
edebilecektir. 
 
Bunların yanı sıra FSEK mütecaviz için çeşitli ağır para cezası ve hapis cezaları 
öngören cezai hükümler de içermektedir. 
 
FSEK’in 76. maddesi uyarınca dava konusunun miktarına yada öngörülen 
cezanın derecesine bakılmaksızın, FSEK’in düzenlediği hukuki ilişkilerden doğan 
davalarda ihtisas mahkemeleri görevlidir. Fikri mülkiyetten kaynaklanan 
uyuşmazlıklar için dava konusunun miktarına yada cezanın derecesine 
bakılmaksızın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk veya Ceza Mahkemeleri görevli 
mahkemeler olarak belirlenmiştir. İhtisas mahkemelerinin kurulması ile bu 
yargılamaların hem genel mahkemelerdeki iş yoğunluğundan etkilenmemesi ve 
daha kısa sürede görülmesi hem de konuda uzman hakim ve savcıların 
görevlendirilmesi neticesinde daha isabetli kararlar verilmesi amaçlanmıştır. 
 
İhtisas mahkemeleri açısından uygulamada karşılaşılan en önemli sorun bu 
konuda uzman hakim ve savcı sayısının azlığıdır.  
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13.1.2. Türkiye ve WIPO kapsamında uluslararası koruma 
Türkiye Uluslararası Fikri Mülkiyet Teşkilatı WIPO’nun üye ülkelerindendir. Bu 
bağlamda fikri mülkiyetin uluslararası boyutta korunması amacıyla imzalanmış 
aralarında Paris, Bern, Roma Anlaşmaları’nın da bulunduğu birçok anlaşmayı 
imzalamış ve onaylamıştır. Ancak Türkiye Edebiyat ve Sanat Eserlerinin 
Korunmasına ilişkin 1886 tarihli Bern Anlaşması’na nazaran daha özel bir anlamı 
olan WIPO Telif Hakkı Anlaşması’nı imzalamamıştır. 
 
1886 tarihli Bern Anlaşması açık şekilde bilgisayar programları ve yazılımlar 
alanında telif haklarının korunacağını hükme bağlamamıştır. WIPO Telif Hakları 
Sözleşmesi ise 4. maddesinde bilgisayar programlarının Bern Anlaşması’nın 2. 
maddesinde edebi esere verilen tanım kapsamında bilgisayar programlarının da 
korunacağını hükme bağlamıştır. Ancak Türkiye gibi Bern Anlaşması’nı imzalamış 
ancak WIPO Telif Hakları Sözleşmesi’ni imzalamamış ülkelerde bilgisayar 
programlarına ilişkin telif haklarının uluslararası boyutta korunmasına bir sorun 
olduğu açıktır. Bu durum Avrupa Birliği 2004 yılı ilerleme raporunda ve 
uluslararası forumlarda sıklıkla Türkiye’nin eleştirilmesine neden olmaktadır. 

13.1.3. Türkiye ve TRIPS Anlaşması kapsamında koruma 
Dünya Ticaret Örgütü görüşmelerinin Uruguay turunda kabul edilmiş olan TRIPS 
Anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü üyesi devletlerin fikri mülkiyete sağlaması 
gereken asgari koruma düzeyini hükme bağlayan bir anlaşmadır.  
 
TRIPS Anlaşması fikri mülkiyeti, ilgili konuları düzenleyen diğer uluslararası 
anlaşmalara atıf yapmak suretiyle koruma altına almıştır. Bilgisayar programları 
ve yazılımlara bağlı fikri mülkiyet hakları da TRIPS Anlaşması altında Bern 
Anlaşması kapsamında koruma altına alınmıştır. 
 
Anlaşmanın düzenlediği başlıca beş alan vardır, bunlar: 
 
• Temel ticaret prensiplerinin diğer uluslararası fikri mülkiyet anlaşmaları ile 

birlikte nasıl uygulanacağı, 
• Fikri mülkiyetin korunması için yeterli koruma düzeyinin nasıl sağlanacağı; 
• Üye devletlerin fikri hakların korunmasına ilişkin kuralları ne şekilde 

uygulayacağı; 
• Üye devletler arasında bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların ne 

şekilde çözüme ulaştırılacağı; ve 
• Geçiş dönemi için öngörülmüş bazı anlaşmalardan ibarettir. 

13.1.4. AB Türkiye Ulusal Programı Kapsamında Değerlendirme47 
AB müktesebatına uyum kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, 
Türkiye’nin yürürlükteki mevzuatın içeriği açısından büyük ölçüde uluslararası 
koruma standartlarına eriştiği görülmektedir. 
 
Bu bağlamda bilindiği gibi, Avrupa Birliği Komisyonu 2004 yılı Türkiye İlerleme 
Raporu’nda da ilgili bölümde WIPO üyeliği konusunda gerekli çabanın 
gösterilmesi gereğinden bahsedilmiş bunun yanı sıra mevcut koruma önlemlerinin 
etkin biçimde uygulamasının sağlanması gereğine değinilmiştir.  
 

                                                 
47 Hukuk alanındaki inceleme ve buna bağlı değerlendirmeler, proje ekibi adına Özel & Özel Hukuk Bürosu 
tarafından yapılmıştır. 
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Sonuç olarak Türkiye’de fikri mülkiyet konusunda etkin bir koruma sağlanabilmesi 
için gerekli hukuki altyapı mevcuttur. Ancak yürürlükteki mevzuatın tamamen 
uygulanması ve amacına ulaşması için gereken önlemler alınmamıştır. 

13.1.5. AB Mevzuatı - Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması 
Bu konuda temel metin AB Parlamentosu ve Konseyinin 22 Mayıs 2001 tarihli ve 
2001/29/EC sayılı bilgi toplumunda telif hakları ve ilgili haklara dair bazı hususları 
düzenleyen Yönergesidir. 
 
Telif hakları Yönergesi mevcut telif hakları korunması sistemini bilgi toplumuna 
uyumlu kılmak ve bu konudaki WIPO çerçevesinde Aralık 1996’da  kabul edilmiş 
olan telif hakları ve ilgili haklara ilişkin iki uluslar arası anlaşmadan doğan uluslar 
arası yükümlülükleri AB mevzuatına dahil etmektir. Burada telif hakkı sahiplerinin 
haklarının diğer meşru hak sahiplerinin ve meşru hakkı olmayanların yasadışı 
kullanımlarının çatıştığı üç ana konu düzenlenmiştir: çoğaltma hakkı, eserlerin 
kamuya sunulması ve dağıtım hakkı. 

13.1.5.1. Çoğaltma Hakkı 
Yönerge eser sahibinin eserin ve nüshalarının çoğaltılmasını yasaklama 
konusundaki münhasır hakkını teyit eder niteliktedir. Ancak teknolojik bir sürecin 
esaslı ve bütünleşmiş bir parçası olarak, bir eserin yada ayrı bir ekonomik değeri 
olmayan bir parçasının, meşru kullanımını yada bir aracı tarafından bir şebekede 
üçüncü kişilere iletimini mümkün kılan geçici çoğaltma konusunda emredici bir 
istisna hükmü içermektedir. 
 
Yönergede kritik ve inceleme amaçlı alıntılar, bilimsel araştırma ve eğitim amaçlı 
gösterimi gibi başka istisnalar da öngörülmüştür, ancak bunların benimsenmesi 
ulusal yasama organlarına bırakılmıştır. Ancak bu istisnalardan reprografi, özel 
amaçlı kullanım ve sosyal kuruluşlarca yayınlama halleri için hak sahibine adil bir 
tazminat verilmesi öngörülmüştür. 

13.1.5.2. Yayma Hakkı  
Yayma hakkı kavramı artık kablolu yada kablosuz yöntemlerle bireylerin uzaktan 
erişimi de dahil olmak üzere yayılmasını da açıkça kapsamaktadır. Bu konuda da 
bazı yasal istisnalar mevcuttur. 

13.1.5.3. Dağıtım Hakkı 
Yönerge  eser sahiplerinin eserlerini ve kopyalarının kamuya dağıtımı 
konusundaki münhasır haklarını uyumlu hale getirmektedir. İlgili maddede 
dağıtım hakkının orijinal eserin ve kopyalarının hak sahibi tarafından veya hak 
sahibinin rızası ile AB dahilinde ilk satımı yada mülkiyetinin devri hallerinde 
tükendiğini hükme bağlamaktadır.  

13.1.5.4. Teknolojik koruma önlemlerinin hukuken korunması 
Üye ülkelerin herhangi bir  telif hakkı sahibince izin verilmeyen işlemleri 
engellemek ve kısıtlamak üzere öngörülmüş etkin teknolojik önlemlerin devre dışı 
bırakılmasına karşı hukuki koruma sağlamaları gereği hükme bağlanmıştır. Bu 
hukuki  korumanın, bahsedilen teknolojik önlemlerin devre dışı bırakılmasını 
kolaylaştırma amacıyla üretilmiş ve sağlanmış olan ürün ve hizmetlerin üretimi, 
ithali, dağıtımı, satımı yada sağlanması gibi hazırlık çalışmalarına karşı da 
uygulanabilir olması öngörülmüştür. 
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Yönerge ayrıca özel olarak kamuya sunulan eserlere eklenmiş olan elektronik hak 
yönetimi bilgilerinin değiştirilmesi yada kaldırılmasına karşı da hukuki koruma 
sağlanmasını açıkça hükme bağlamıştır. 
 
AB Komisyonu’nun her üç yılda bir yönergenin uygulanmasını değerlendirmesi ve 
gereken değişikleri yapması öngörülmüştür. 

13.2. Kamu Alımları 
1 Ocak 2003 tarihinde Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce, 
kamu harcamaları ve kamuya gelir sağlanmasına ilişkin ihalelerin usulleri ve 
esasları ile bu ihaleler sonucu imzalanan sözleşmelere ilişkin hususlar 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu tarafından düzenlenmekteydi. Devlet İhale Kanunu’nun 
uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermekte yetersiz kalması ve uluslararası 
uygulamalara uygun olmaması nedeniyle K.İ.K ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu hazırlanmış ve yukarıda bahsedildiği üzere 1 Ocak 2003 
tarihinde yürürlüğe girmişlerdir. 
 
Böylece kamu harcaması gerektiren kamunun yapacağı mal ve hizmet alımları ile 
yapım işlerinin ihale süreçlerine ilişkin esas ve usuller K.İ.K kapsamında 
düzenlenmiştir. K.İ.K kapsamında yapılan ihalelerde etkin kamu yönetiminin 
sağlanması amacıyla saydam, etkin, güvenilir ve kamuoyu denetimine açık  ihale 
sürecinin önemine  ve ihalelerde bilişim teknolojilerinden yararlanmasına, özellikle 
de Kamu İhale Kurumu tarafından yürütülmekte olan elektronik kamu satın alma 
sistemi ve elektronik ihale konularına bu raporun ilgili bölümünde değinilecektir. 
 
Raporun B.İ.T.konusuna ve bu sektörde yerli girişimcilerin uluslararası rekabet 
gücünün arttırılmasına ilişin olan bu bölümünde ise K.İ.K yerli girişimcilere kamu 
alımlarında öncelik verilmesi yolu ile fırsat tanınması açısından incelenmiştir. 
 
K.İ.K’in “Tanımlar” başlıklı 4. maddesi bağlamında mal ve hizmet kavramlarından 
da ne anlaşılması gerektiği tanımlanmıştır. Burada “Hizmet” tanımı yapılırken 
“bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri” de açıkça 
sayılmıştır. Mal tanımı içinde ise bilgisayar donanımlarının girdiği aşikar 
olduğundan, B.İ.T. sektörünün de K.İ.K. kapsamında kamuya sağlanacak hizmet 
ve malları ürettiği şüphe götürmemektedir.  
 
Böylece mal ve hizmet kavramlarının konumuzu da kapsadığına değindikten 
sonra, yerli B.İ.T. sektörünün oyuncularının kamu alımları ile nasıl 
desteklenebileceği açıklanmalıdır. Yerli isteklilere ve yerli mala avantaj 
sağlanması K.İ.K ile benimsenmiş genel esaslardandır. K.İ.K.’in 8. maddesinde 
kanunun diğer maddelerinin uygulanmasında kullanılacak olan eşik değerler 
belirlenmiştir. 8. maddeye göre eşik değerler: 
 
• Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet 

alımlarında 483.863 YTL; 
• Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında 756.438 YTL; 
• Kanun kapsamındaki diğer idarelerin yapım işlerinde 16.641.656 YTL olarak 

belirlenmiştir. 
 
K.İ.K’in 63. maddesinde ise bu eşik değerlere bağlı olarak yerli isteklilere bazı 
avantajlar sağlanabilmesi öngörülmüştür. Yerli istekliden Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel 
kişiler anlaşılmalıdır. Buna göre; ihaleyi düzenleyen idare yaklaşık maliyet eşik 
değerlerin altında kaldığı takdirde, ihale dokümanında bu ihaleye sadece yerli 
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isteklilerin katılabileceğini öngörebilecektir. Buna ek olarak  yaklaşık maliyeti eşik 
değerlerin üzerindeki ihalelerde ise hizmet ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler, 
mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve 
kuruluşların görüşleri alınarak yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden 
istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanmasını 
öngörebileceklerdir.   
 
Dikkat edilmesi gereken nokta bu avantajların sağlanmasının bir kural olarak 
benimsenmediğidir. İşin niteliğine göre yerli isteklilere avantaj sağlanıp 
sağlanmaması konusunda takdir idareye bırakılmıştır. Böylece idareler B.İ.T. 
sektöründeki ihalelerinde, mal ve hizmet alımlarında pek de gelişmiş olmayan 
yerli girişimcilere bahsi geçen öncelikleri sağlamayı tercih etmemekte ve aslında 
devletin gelişimine öncelik verdiği bu sektör kamu alımları alanında diğer 
sektörlerin yararlandığı ayrıcalıklardan mahrum kalmaktadır.  
 
Öte yandan K.İ.K’in ihaleye katılımda yeterlilik hususunu düzenleyen maddesinin 
KOBİ’lerin ihalelere katılımını neredeyse imkansız hale getirecek hükümler 
içerdiği görülmüştür. Burada daha önceki deneyimlere, mali yeterliliğe, personele, 
iş planına ilişkin şartların aranmasının kamunun alacağı hizmetin ve malın 
kalitesinin güvence altına alınması olduğu bir gerçektir.  

13.3. Yatırımı ve İhracatı Teşvik Mevzuatı 
B.İ.T. sektöründe işletmelerin üretim altyapısı ve ürün kalitesinin geliştirilmesi 
yoluyla uluslararası rekabet yeteneklerinin arttırılmasında bu konuda sağlanan 
devlet desteklerinin önemi büyüktür. Türkiye’de bu bağlamda ihracatçılara sektör 
ve konu ayrımı yapılmaksızın sağlanan desteklerin yanı sıra, çeşitli sektörlere 
özel destekler de öngörülmüştür.  
 
Türkiye’de ihracat teşvikleri 27 Aralık 1994 tarih ve 94/6401 sayılı İhracata 
Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında geliştirilmiştir. Doğrudan nakdi hibe 
yardımı uygulamaları İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na ve bu Karar’a 
dayanılarak çıkarılmış olan sektör ve konulara spesifik tebliğlerdir. B.İ.T. ile ilgili 
olarak Araştırma-Geliştirme (“Ar-Ge”) konusundaki yardımları düzenleyen tebliğ 
önem arz etmektedir, bu tebliğ aşağıda ayrıca incelenmiştir. 
 
Yürürlükte olan ihracatı destekleme enstrümanları çok çeşitlidir, bunlar arasında 
kredilendirme, hibe yardımlar, dahilde işleme rejimi48, mahsup sistemi, prim 
ödemesi, ihracat iadesi, ihracat kredi programları sayılabilir. 
 
Bunlara ek olarak  14 Ocak 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 
İhracat, İhracat sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve 
Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ ile çeşitli vergi, 
resim ve harç istisnaları öngörülmüştür. 
 
Bu yardımların ortak özelliği bir yandan ihracatı teşvik ederken, öte yandan 
Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan bir ülke olarak devlet yardımı kriterlerine de 
uygun olmalarıdır.  

                                                 
48 Dahilde İşleme Rejimi ihraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen ve ithali gümrük vergisine 
tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan bir rejimdir. 
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13.4. Ar-Ge Teşviklerine İlişkin Mevzuatın 
Değerlendirilmesi 
Ar-Ge çalışmalarına ilişkin  olarak sağlanan destekler 1995 yılından beri Dış 
Ticaret Müsteşarlığı tarafından sağlanmaktadır. Bu konuda yayınlanan tebliğler 
günün koşullarına uymak amacı gerektikçe değiştirilmiştir. Şu an 4 Kasım 1998 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme 
Yardımına İlişkin Tebliğ (“Ar-Ge Tebliği”) yürürlüktedir. Ar-Ge Tebliği’nin amacı 
sanayi kuruluşlarının araştırma-geliştirme projeleri kapsamında izlenip 
değerlendirilebilen giderlerinin belli bir oranda karşılanması yada bu projelere 
sermaye desteğinin sağlanması olarak belirlenmiştir. 
 
Ar-Ge Tebliği kapsamında destekten faydalanacak aktiviteler Ar-Ge Tebliği’nin 3. 
maddesinde (i) kavram geliştirme; (ii) teknolojik/ teknik ve ekonomik yapılabilirlik 
etüdü; (iii) geliştirilen kavramdan tasarıma  geçiş sürecinde yapılan çalışmalar; 
(iv) tasarım ve çizim çalışmaları; (v) prototip üretimi; (vi) pilot tesis kurulması; (vii) 
deneme üretimi; (viii) patent ve lisans çalışmaları; ve (ix) satış sonrası ürün 
tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri olarak sayılmıştır. 
 
Bu bağlamda yazılım ve donanım geliştirilmesi de Ar-Ge Tebliği’nde 
yararlanabilecektir. Ar-Ge Tebliği kapsamında desteklerden yararlanmak için 
faaliyetin Ar-Ge olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği TUBİTAK tarafından 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın belirlediği kriterlere göre kararlaştırılır.  
 
Ar-Ge Tebliği kapsamında sağlanan destekler şunlardır: 
 
• Sayılmış olan Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin harcamaları  temel destek oranı 

olarak en fazla %50 oranında ve ek desteklerle %60’a kadar desteklenir; 
• Destek süresi proje bazında en fazla 3 yıldır ancak TUBİTAK’ın gerekçeli 

önerisi üzerine DTM’nin de onayı ile 6 ay uzatılabilir; 
• Ar-Ge faaliyeti enformatik alanı ile ilgili ise sağlana destek %20 oranında 

arttırılır; 
• Ar-Ge personeline ilişkin giderler, büyük işletmelerde %60, KOBİ’lerde %75 

ve teknoparklarda %90 oranında destekleme kapsamına alınırlar; ve 
• Sermaye katılımı ile desteklenen projeler de ise destek süresi azami 2 yıldır 

ve sermaye desteği 1.000.000 ABD Dolarını aşamaz; sağlanan sermaye 
desteği proje sözleşmesinde belirlenen şartlara uygun olarak Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu’na geri ödenir. 

 
Yerli teknoloji üretilebilme kapasitesinin Ar-Ge harcamalarına ayrılan kaynaklarla 
ölçüldüğü de göz önüne alındığında, söz konusu tebliğin, e-Dönüşüm Türkiye 
projesi kapsamında hedeflenen yerli üreticilerin uluslararası rekabet etme 
yeteneğinin arttırılması bakımından ne kadar büyük bir önem teşkil ettiği 
görülecektir. Sağlanan desteklerin yeterli olup olmadığı ise hukuki bir sorun 
olmayıp işletmeciler ve ekonomistlerce değerlendirilmelidir. 

13.5. Teknolojik Gelişme Bölgeleri Mevzuatı ve 
Uygulaması 
Türkiye’de teknoparklara ilişkin mevzuat 26 Haziran 2001 tarihli 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (“Teknopark Kanunu”) ve 19 Şubat 2002 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliği’dir (“Teknopark Yönetmeliği”). 
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Teknopark Kanunu’nun amacı 1. maddesinde, üniversiteler, araştırma kurum ve 
kuruluşları ile üretim sektörünün işbirliğinin sağlanması suretiyle,Türkiye bilgi 
iletişim sektörünün uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya 
kavuşmasını sağlamaktır. Bunun nihai hedefe varılması için gerçekleştirilmesi 
gerekenler arasında teknolojik bilgi üretmek, yenilik geliştirmek, ürün kalitesini 
yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi 
ticarileştirmek, girişimciliği desteklemek, yatırım olanakları yaratmak, bilgi 
transferine yardımcı olmak ve ileri teknolojiyi sağlayacak yabancı sermayenin 
ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak sayılmıştır. Görüldüğü 
gibi, Teknopark Kanunu’nun amacı e-Dönüşüm Türkiye projesi çerçevesinde bilgi 
iletişim teknolojileri çalışma grubunun amacı ile birebir örtüşmektedir.  
 
Teknopark Kanunu’nda amacın gerçekleştirilmesi için öngörülen yöntemler ve 
sağlanan destekler şu şekilde belirlenmiştir: 
 

1. Yukarıda sayılan amaçlarla Teknolojik Gelişme Bölgeleri yani teknoparklar 
kurulacaktır. 
 
Teknoparkların tanımı kanunda, yüksek ve ileri teknoloji kullanan yada 
yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite yada teknoloji 
enstitüsü yada Ar-Ge merkez yada enstitüsünün olanaklarından 
yararlanarak; 

 
a. teknoloji geliştirdikleri; 
b. teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline 

getirmek için faaliyet gösterdikleri akademik, ekonomik ve sosyal 
yapının birleştiği bölge olarak yapılmıştır. 
 

2. Teknoparkların yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirketin 
kurucuları arasında en az bir üniversite yada teknoloji enstitüsü yada Ar-
Ge merkez yada enstitüsünün bulunması şarttır. Yönetici şirkete ayrıca, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, yerel 
yönetimler, bankalar ve finansman kurumları, yerli ve yabancı özel hukuk 
tüzel kişileri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf ve dernekler, ilgili 
kamu kuruluşları, ihracatçı birlikleri kurucu ya da sonradan ortak olarak 
iştirak edebilecekleri de hükme bağlanmıştır. Ancak zorunlu unsur olarak 
üniversite, teknoloji enstitüsü yada Ar-Ge Merkezinin aranması yönetimde 
ağırlığın akademik çevrelere verildiğini göstermektedir ki bu durum 
uygulamada aksaklıklara yol açmaktadır. 
 

3. Sağlanan destek ve muafiyetler şunlardan ibarettir: 
a. Bölgenin kurulması için arazi ve bina giderlerinin yönetici şirket 

kısmından karşılanamayan kısmı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
bütçesindeki ödenekten karşılanabilir; 

b. Yönetici şirket, Teknoparklar Kanunu’nun uygulanması ile ilgili 
işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacaktır; 

c. En önemlisi, teknoparkta faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, münhasıran teknoparkta gerçekleştirdikleri ve Ar-
Ge ve yazılıma dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazançları faaliyet geçilmesinden itibaren beş yıl süre ile gelir ve 
kurumlar vergisinden muaf olacaktır; beş yıllık süre belli teknolojik 
alanlar ve ürünler için Bakanlar Kurulu tarafından on yıla kadar 
uzatılabilecektir; 
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d. Teknoparkta çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin 
ilgili görevleri ile aldıkları ücretleri ise teknoparkın kuruluşundan 
itibaren on yıl süre ile her türlü vergiden muaf olacaktır. 

e. Son olarak 25 Aralık 2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanun ile 
Teknopark Kanunu’na getirilen geçici 2. madde ve geçici 2. 
maddeye eklenen 5281 sayılı ve 30 Aralık 2004 tarihli Kanun ile 
eklenen fıkra uyarınca; yukarıda belirtilmiş vergi muafiyetlerinin 
31.12.2013 tarihine kadar geçerli olacağı hükme bağlanmıştır. 

 
Kısacası teknoparklarda yürütülen, Ar-Ge ve yazılıma  dayalı üretim faaliyetleri ve 
yine Ar-Ge ve yazılım personelini bu şekilde vergi muafiyetleri tanınarak teşvik 
edilmiştir. Kanunda tanınan bu açık desteğin yanı sıra, amaç maddesinde 
belirtildiği gibi sosyal, akademik ve ekonomik çevrelerin aynı ortamda çalışmaları 
da teşvik edilerek teknoloji geliştirilmesi ve buna dayanarak yapılan üretim teşvik 
edilmektedir. 
 
Teknoparklar başka bir tür teşvik bölgesi serbest bölgeler ile kıyaslandığında, 
özellikle de serbest bölgeler mevzuatında 2004 yılında yapılan değişiklik ile vergi 
istisnalarının da kaldırıldığı düşünüldüğünde, teknoparkların serbest bölgelerden 
de daha avantajlı bir yapı sundukları görülecektir. Ancak akademik çevre ile 
girişimcilerin yöntemlerinin ve amaçlarının ne derece uyumlu olduğu, bahsi geçen 
sisteminin başarılı olup olmayacağı ayrıca tartışılmalıdır. 

13.6. Türkiye Analizi 

13.6.1. BIT sektöründe etkin rekabetin sağlanmasına ilişkin 
mevzuat 
Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde Türk mevzuatının AB mevzuatı ile 
uyumlaştırılması çalışmaları büyük önem taşımaktadır. AB müktesebatına uyum 
çalışmalarında önceliklerin belirlenmesi amacıyla 18 Ocak 2002 tarihinde alınan 
Telekomünikasyon Kurulu kararı ile, AB müktesebatıyla uyum çalışmalarında göz 
önünde bulunduracak mevzuat uyum takvimi kabul edilmiştir. AB müktesebatına 
uyum sağlamak amacıyla 26 Haziran 2005 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Evrensel Hizmetlere ilişkin Kanun’a ek olarak, 
Telekomünikasyon Kurumu’nun hazırladığı  Tarife Yönetmeliği 2001 yılında, 
Yetkilendirme Yönetmeliği, Yerel Ağa Erişim Yönetmeliği, Numaralandırma 
Yönetmeliği ve Tüketici Hakları Yönetmeliği 2004 yılında ve Hizmet Kalitesi 
Yönetmeliği 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik ve 
Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesine ilişkin Usul ve Esaslar halen taslak 
halindedir. 

13.6.1.1. 406 sayılı Kanun  
Stratejik önemi haiz telekomünikasyon sektöründeki temel düzenleyici mevzuat  
4 Şubat 1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’dur (“Telefon 
Kanunu”). 
 
Telefon Kanunu’nun 1. maddesinde katma değerli hizmetler “...aboneler arasında 
iletilen ses ve veri dahil her türlü mesajın formu, muhtevası, kodu, protokolü veya 
benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleri ile veya başka surette işlem yapıp, 
aboneye veya kullanıcıya ilave, farklı veya yeniden yapılandırılmış bir mesaj 
ileten veya yüklenilmiş, kaydedilmiş mesaj ve veriler ile aboneler arası etkileşimi 
sağlayan telekomünikasyon hizmetleri…” olarak tanımlanmaktadır.  
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Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”), telekomünikasyon pazarında 
altyapı tekelini haiz olarak katma değerli hizmet piyasalarında da aynı tüzel kişilik 
altında faaliyet göstermektedir. Bu durum sabit telekomünikasyon pazarında etkin 
piyasa gücüne sahip Türk Telekom lehine, katma değerli telekomünikasyon 
hizmetleri alanında faaliyet gösteren işletmecilere karşı rekabet üstünlüğü 
yaratmaktadır. Söz konusu hizmetler arasında,  altyapı hizmetleri ve piyasaya 
sunulan son kullanıcı hizmetleri arasında, tarifeler açısından altyapı hizmetinden 
yararlanan kuruluşlar aleyhine bir durum ortaya çıkmaktadır.  
 
406 sayılı Kanun’da, 27 Ocak 2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklikle Türk Telekom’un tekel hakkının 31 Aralık 2003 tarihinde sona ereceği 
hükmü getirilmiştir. 31 Aralık 2003 tarihinden evvel Türk Telekom, Telefon 
Kanunu’nun 2 (c) maddesi hükmü uyarınca, diğer işletmecilerin ana 
telekomünikasyon şebekesine ara bağlantı talepleri ve telekomünikasyon altyapı 
tesislerinden yararlanma ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü idi.  
 
Kanundan doğan tekel hakkının sona ermesi üzerine, Türk Telekom dışındaki 
diğer işletmeciler Telefon Kanunu’nun 3. maddesi hükmü doğrultusunda ilgili 
hizmetin tanımına ve kıt kaynak olup olmadığına bağlı olarak imtiyaz sözleşmesi, 
telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin kapsamında yetkilendirileceklerdir. 
406 sayılı Kanunun 4502 sayılı Kanunla değişik 2nci maddesinin (a) bendi, hiç 
kimsenin Kurumla bir görev, imtiyaz sözleşmesi yapılmış veya Telekomünikasyon 
Kurumu tarafından bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verilmiş 
olmadıkça telekomünikasyon hizmeti yürütemeyeceği ve/veya altyapısı 
kuramayacağı ve işletemeyeceği hükmünü içermektedir. Yetkilendirmenin dışında 
Telekomünikasyon Kurumu,  Telsiz Kanunu ile Telgraf ve Telefon Kanununda 
belirtilen genel esaslar çerçevesinde, telekomünikasyon alanında gerekli planları 
hazırlamak ve Ulaştırma Bakanlığına sunmak ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile 
gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin bu konudaki faaliyetlerine nezaret etmek 
suretiyle piyasanın işleyişini düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Kurum bu 
bağlamda, Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı ile ilgili olarak işletmecilerin 
hizmetlerin yürütülmesi ve altyapılarının işletilmesi için frekans planlama, tahsis 
ve tescil işlemleri gibi konuları da yürütmek suretiyle işletmecilerle imzaladığı 
sözleşmelerin ve verdiği genel izin ve telekomünikasyon ruhsatlarının şartlarına 
uyulmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuat ile 
görev ve imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına 
uygun yürütülmesini izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir 
önceki takvim yılındaki cirosunun %3'üne kadar idari para cezası uygulamaya, 
milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi 
amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında 
devralmaya ya da ağır kusur halinde imtiyaz sözleşmesini, telekomünikasyon 
ruhsatını ya da genel izni iptal etmeye yetkilidir.  

13.6.1.2. Yetkilendirme Yönetmeliği 
Telekomünikasyon hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirmeye yönelik usul ve 
esaslar 26 Ağustos 2004 tarihli Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına ilişkin 
Yetkilendirme Yönetmeliği (“Yetkilendirme Yönetmeliği”) tarafından 
düzenlenmektedir.  
 
Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 6. maddesi uyarınca hiç kimse Telekomünikasyon 
Kurumu tarafından bir lisans verilmiş veya genel izin kapsamında kayıtlanmış 
olmadıkça telekomünikasyon hizmeti yürütemeyecek ve/veya altyapısı 
kuramayacak ve  işletemeyecektir. AB mevzuatında yetkilendirme konusunda 
yürürlükte olan 2002/20/EC sayılı Yönerge’de benimsenen temel prensip, bireysel 
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yetkilendirme ve ruhsatlandırmanın ancak belirli şartlar ve usullere bağlı olarak 
yapılması ve milli hukukların genel yetkilendirmeyi öngörmesi şeklindedir. Bu 
bağlamda Yetkilendirme Yönetmeliği’nin AB mevzuatı ile uyum sürecini 
tamamladığı söylenemeyecektir.  Adı geçen Yönerge’ye ilişkin detaylı 
açıklamalar, AB mevzuatına ilişkin bölümde yer almaktadır.  
 
Yetkilendirme Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumu tarafından verilen lisans ve 
genel izin türlerinde de ayrıntılı olarak yer vermiştir. Bu bağlamda öncelikle Türk 
Telekom’un görev sözleşmesine ilişkin düzenleme yapılmış, devamında imtiyaz 
sözleşmesi ve 1. tip telekomünikasyon ruhsatına ilişkin düzenlemelere yer 
verilmiştir. İmtiyaz sözleşmesi, sınırlı sayıda işletmeci tarafından ulusal çapta 
yürütülecek telekomünikasyon hizmetleri ve veya kurulacak ve işletilecek 
telekomünikasyon altyapıları için verilirken, aynı hizmet ve işletmenin yerel veya 
bölgesel çapta yürütülmesi için 1. tip telekomünikasyon ruhsatı verileceği 
öngörülmüştür.  
 
2. tip telekomünikasyon ruhsatı kıt kaynakların kullanılmadığı, bu nedenle sınırlı 
sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gerekmeyen ve 406 sayılı Kanun’un Ek 
18.maddesinde kapsamında yer alan telekomünikasyon hizmetleri ve/veya 
kurulacak ve işletilecek telekomünikasyon altyapıları için verilecektir. 406 sayılı 
Kanun’un Ek 18 maddesi kapsamı mobil telefon, çağrı cihazı, data şebekesi, akıllı 
şebeke, kablo TV, ankesörlü telefon, uydu sistemleri, rehber basım ve benzeri 
katma değerli hizmetler şeklinde son derece geniş tutulmuş olup, genel izin ile 
yürütülebilecek hizmet ve altyapı işletmesi faaliyetlerinin kapsamını daraltmıştır. 
Uzak mesafe telefon hizmetleri (UMHT) ve uydu platform hizmetleri de 2. tip 
telekomünikasyon ruhsatı çerçevesinde verilebilecek hizmetlerdendir. Uydu 
platform hizmeti, değişik iletim ortamlarından alınan veri ve telefon hizmeti hariç 
olmak üzere ses işaretlerinin sayısal uydu platformunda kodlayıcı ve çoklayıcı 
grupları yardımıyla sayısal ortama çevrilerek, uydu yer istasyonları vasıtasıyla 
sayısal paketler halinde uyduya gönderilmesi ve uydudan alınan sayısal 
işaretlerin uygun terminal cihazları vasıtasıyla abonelere iletilmesi hizmetidir.  
 
Yetkilendirme Yönetmeliği’nde 5 Şubat 2005 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanan Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmış bu 
bağlamda, kablo platform şebekesi üzerinden her türlü ses, veri, görüntü ve 
şifreli/şifresiz radyo/TV sinyallerinin tek yönlü/çift yönlü biçimde abonelere 
sunulmasını kapsayan telekomünikasyon hizmeti olarak tanımlanan kablo 
platform hizmetine ilişkin yetkilendirme esasları belirlenmiştir. Kablo platform 
hizmetleri için  de 2. tip telekomünikasyon ruhsatı verilmesi hükme bağlanmıştır. 
 
Genel izin ise, yine sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gerekmeyen ve 
406 sayılı Kanunu’nun ek 18. maddesi kapsamında yer almayan 
telekomünikasyon hizmetleri ve/veya kurulacak ve işletilecek telekomünikasyon 
altyapıları için verilecektir.  
 
Yetkilendirme ücretine ilişkin maddede, ücretin mümkün olduğu ölçüde nesnel 
olarak haklı kılınabilir, şeffaf ve orantılı olması ve ayrımcı olmaması gereği hükme 
bağlanmıştır. AB mevzuatında ise, idari harçların yetkilendirme şemasını ve 
düzenleyici kurumun idari masraflarını karşılamak ile sınırlı olması prensibi 
benimsenmiştir. Yetkilendirme Yönetmeliği’nin bu bakımdan da AB mevzuatı ile 
tamamen uyumlu olduğu söylenemeyecektir. 
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İnternet servis sağlayıcılarına (“İSS”)  ilişkin hükümler de, Yetkilendirme 
Yönetmeliği dahilinde düzenlenmiştir. Kullanıcılara İnternet şebekesi üzerinden 
İnternet erişim hizmeti sunan İSS'ler, Yetkilendirme Yönetmeliği Ek – A6 madde 
4.1 hükmü doğrultusunda söz konusu hizmetin sunulması için gereken yazılım ve 
cihazları kendisi kurabilmekte olup, bunların dışında kalan tüm altyapıyı diğer 
işletmecilerden temin eder. Dolayısıyla, İSS'ler halihazırda altyapı taleplerini Türk 
Telekom’a sunmakta olup, kendi müşterilerinden İnternet hizmeti sağlamak için 
talep ettikleri fiyatları, Türk Telekom’un belirlediği ve Telekomünikasyon Kurulu 
onayından geçen fiyatların üzerine, kendi kar marjlarını varlıklarını tehlikeye 
düşürecek ölçüde daraltmaktadır. İSS'lerin temel maliyetlerinin Türk Telekom’dan 
sağladıkları bağlantı ücreti olması, buna karşılık aynı pazarda Türk Telekom’un 
İnternet servis sağlayıcısı TTnet ile rekabet ediyor olmaları, İSS'leri, kar marjlarını 
eşiğin altına çekmek zorunda bırakmaktadır. Buna paralel olarak İSS'lerin rekabet 
güçleri azalmaktadır. Bu da rekabetçi piyasa ortamının oluşmasını ve İSS'lerin 
yaygın ve etkin hizmet sunmalarını engellemektedir. Ek olarak, bağlantı 
başvurularının sonuçlanması bürokratik uygulamalar nedeniyle gecikmekte, bu 
durum da  rekabetçi piyasa ortamının oluşması için sağlanan tüm teşviklere 
rağmen, İSS'ler tarafından sunulan hizmetin yaygınlaşmasını güçleştirmektedir. 
 
Yukarıda belirtildiği üzere altyapı yetkilendirmesine ilişkin düzenlemeler de 
Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında hükme bağlanmıştır. Altyapı işletmeciliği 
sabit telefon hattı altyapısı, kablo TV altyapısı ve kurulacak yeni altyapılara 
ilişkindir. Altyapı kurulmasının maliyetli olması sebebiyle, yeni altyapı kurulması 
yoluna ancak dar alanlarda ihtiyaç duyulan noktalara yönelik olarak yüksek 
kapasiteli hat tesisi şeklinde başvurulmaktadır. Yeni altyapı kurulmasında 
maliyetin yüksek olmasına ek olarak, geçiş hakkına ilişkin yasal düzenlemelerin 
yürürlüğe girmemiş olması da sorun teşkil etmektedir. 

13.6.1.3. Tüketici Hakları Yönetmeliği  
Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği (“Tüketici Hakları 
Yönetmeliği”), Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel olarak AB telekom mevzuatı 
temel ilkelerinden olan tüketici haklarının korunması ilkesi bağlamında, 22 Aralık 
2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Elektronik Haberleşme Şebekeleri ve 
Hizmetleri ile ilgili Evrensel Hizmetler ve Kullanıcı Haklarına İlişkin 7 Mart 2002 
tarih ve 2002/22/EC sayılı Yönerge’nin tüketici haklarına ilişkin hükümlerine 
uyumlu niteliktedir.  
 
Bu bağlamda tüketici hakları adil ücretlerle hizmet alma hakkı, işletmecilerle 
abonelik sözleşmesi yapabilme hakkı, kişisel bilgilerin kamuya açık rehberlerde 
yer alıp almamasını talep etme, rehber hizmetlerinden yararlanma, acil telefon 
numaraları hakkında bilgilendirilme ve bu numaralara ücretsiz erişebilme hakkı, 
ayrıntılı fatura talep edebilme hakkı, aramaların sınırlandırılmasını isteme hakkı, 
telekomünikasyon hizmetinin kapsamı ve tarifelendirme hakkında bilgi alabilme 
hakkı, arızaların giderilmesinde ayırım gözetilmemesini talep hakkı ve 
uluslararası standartlarda hizmet alma hakkıdır. 
 
Tüketici Hakları Yönetmeliği 12. madde  hükmü uyarınca işletmeciler İnternet 
yoluyla da tarife ve fiyat değişikliklerini abonelerine sunabilmektedirler ve 
böylelikle işletmecilere büyük kolaylık sağlanmaktadır. Ayrıca Tüketici Hakları 
Yönetmeliği madde 19 hükmündeki “... aboneler, abonelik sözleşmesini 
feshetmek istedikleri takdirde, bu taleplerini ilgili işletmecinin iletişim adresine/tam 
yetkili bayiye yazılı olarak veya müşteri hizmetlerini arayarak ya da İnternet 
aracılığıyla bildirirler…Müşteri hizmetleri birimi aranarak ya da İnternet aracılığıyla 
yapılan bildirimlerde abonenin kimlik bilgilerine ek olarak varsa daha önceden 
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belirlenmiş güvenlik şifresi istenebilir…” şeklindeki düzenleme ile abonelik 
sözleşmeleri hususunda abonelere kolaylık sağlanmaktadır. 

13.6.1.4. Tarife Yönetmeliği 
Tarife Yönetmeliği, telekomünikasyon sektöründe rekabet ortamının 
oluşturulması, teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi, ülke 
genelinde telekomünikasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve denetlenmesine 
yönelik usul ve esasları tespit etmek amacıyla Resmi Gazete’de 28 Ağustos 2001 
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  
 
Tarife Yönetmeliği kapsamında, bahsedilen amaçları gerçekleştirmek üzere, 
Kurum tarafından, ilgili telekomünikasyon hizmetlerinde, bir işletmecinin 
kullanıcılara sunduğu telekomünikasyon hizmetlerinde uygulanacak tarifelerin 
onaylanması ve denetlenmesi, ancak bir işletmecinin hukuki veya fiili bir tekel 
olduğunun veya ilgili hizmet veya coğrafi piyasada hakim konumda bulunduğunun 
veya etkin piyasa gücüne sahip olduğunun belirlendiği hallerde yapılacaktır.  
 
Bu bağlamda, Türk Telekom’un. tarifeleri, Tarife Yönetmeliğine dayalı olarak 
hazırlanan ve 11 Ocak 2002 tarih ve 24637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tarifelerine Tavan Fiyat Yönteminin 
Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamında 
onaylanmaktadır. 
 
AB’nin 2002/21/EC sayılı Çerçeve Yönergesi kapsamında da, ulusal bağımsız 
düzenleyici kurumların etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin tariflerini maliyete 
göre belirlemesini öngörebilecekleri ilkesi benimsenmiştir. 
 
Tarife Yönetmeliği’nde hakim konum ilgili telekomünikasyon pazarında; bir veya 
birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek 
fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme 
gücü ve etkin piyasa gücü,  ilgili telekomünikasyon pazarında; bir veya birden 
fazla teşebbüsün, diğer işletmeci ve kullanıcılara sunduğu hizmetlerin alım ya da 
satım fiyatını, arz ya da talep miktarını, piyasa şartlarını ve telekomünikasyon 
hizmetlerini vermek için kullanılan ana telekomünikasyon şebekesi unsurlarını ve 
kullanıcılara erişimi kontrol etme gibi ekonomik parametreleri etkileyebilme gücü 
olarak tanımlanmıştır. 
 
Tarifelerin onaylanmasında; (i) tarifelerin, hizmetin etkin olarak sağlanması 
maliyetine dayalı olması, (ii) tarifelerin haklı bir gerekçe olmaksızın aşırı 
fiyatlandırma yada fiyat indirimi içermeyecek olması ve (iii) farklı kullanıcı 
gruplarının özel durumları ve taleplerine uygun tarife seçenekleri geliştirilmesine 
engel teşkil etmemek şartı ile, kullanıcılar arasında ayırımcılık yapılmaması 
esasları uygulanacaktır. 
 
Tarifelerin onaylanması için iki yöntem belirlenmiştir. İlk yöntem, her bir hizmet 
için hizmetin etkin olarak sağlanması maliyetine dayalı yöntem, ikinci yöntem ise 
tavan fiyat yöntemidir. Tavan fiyat yönteminde, belli bir dönemde bir hizmet 
sepetindeki tarife değişikliklerinin ortalamasına uygulanacak azami fiyat artışının  
belirlenmesi esastır. 
 
Telekomünikasyon Kurumu, tarifelerin onaylanmasından sonraki dönemde de 
tarifeleri incelemekle görevli ve yetkilidir. İşletmecinin yukarıda sayılan esaslara 
uymadığına karar verilirse işletmeciden durumu en kısa zamanda düzeltmesi 
istenir, durum düzeltilmezse tarifeyi yürürlükten kaldırır. 
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13.6.1.5. Yerel Ağa Erişim Tebliği 
Diğer taraftan, erişim şebekesinin (bakır kablonun) diğer işletmeciler tarafından 
doğrudan kullanılması 20 Temmuz 2004 tarihli Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Yerel Ağ Tebliği”) tarafından 
düzenlenmiştir. Tebliğin amacı, kullanıcıların, başta geniş bant ve yüksek hızlı 
İnternet hizmetleri olmak üzere telekomünikasyon hizmetlerinden ve 
altyapılarından azami ölçüde yararlanmasını sağlamaktır.  
 
1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren yürürlükte olan Yerel Ağ Tebliği’nin 5.maddesi 
uyarınca Türk Telekom işletmecilerin yapacağı her türlü makul ve uygulanabilir 
yerel ağa ayrıştırılmış erişim talebinin , Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun 
olarak ayırım gözetmeden, adil ve şeffaf ve kendine uyguladığı koşullar dahilinde 
yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır. 

13.6.1.6. Numaralandırma Yönetmeliği  
Numaralandırma Yönetmeliği 26 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Numaralandırma Yönetmeliği telekomünikasyon 
şebekelerinde kullanılan numaraların ulusal kapsamda planlanması, plana uygun 
olarak tahsis edilmesi, tahsis edilen numaraların , tahsis edilen numaraların etkin 
ve verimli kullanımının sağlanması, geri alımı gibi konularda uygulanacak usul ve 
esaslara ilişkindir. Yönetmeliğin temel ilkeleri arasında, objektif nedenler aksini 
gerektirmedikçe devamlılık, düzenlilik, verimlilik, açıklık, şeffaflık, kaynakların 
etkin kullanılması, tüketici haklarının korunması ve rekabet ortamının sağlanması 
ve devamlılığının teşviki hususları yer almaktadır. Telekomünikasyon Kurumu 
numaraların taşınabilirliğinin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir, 
bu konudaki hükümler Elektronik Haberleşme Kanunu tasarısında yer almaktadır. 
Bu tasarının kanunlaşması sonucunda, Türk mevzuatı AB’nin numaralandırma 
konusundaki mevzuatı ile uyumlu olacaktır. 

13.6.1.7. Hizmet Kalitesi Yönetmeliği 
Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği 3 Mart 2005 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı 
telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten 
işletmecilerin ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi standartlarında hizmet 
sunmaları ve/veya altyapı işletmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu 
bağlamda, bağlantı süresi, erişim hattı başına arıza oranı, arıza giderme süresi, 
başarısız arama oranı, aramanın kurulma süresi, operatör hizmetleri için cevap 
verme süresi, rehber hizmetleri için cevap verme süresi, ankesörlü telefonlar, 
fatura şikayetleri, kiralık hatlar, hizmet seviyesi taahhütleri, bilgilerin 
yayımlanması,  raporlama ve denetim hususlarına ilişkin hükümler belirlenmiştir. 
Hizmet Kalitesi Yönetmeliği AB mevzuatının değişik Yönergelerde hükme 
bağlanmış olan ilkeleri ile uyumludur. 

13.6.1.8. Evrensel Hizmetler 
5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 26 Haziran 2005 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanıp yürürlüğe konulmuştur (“Evrensel Hizmet Kanunu”). Evrensel Hizmet 
Kanunu’nun temel amacı Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde, işbu kanunda 
öngörülen temel elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve tüm 
vatandaşların herhangi bir ayırım gözetilmeden yararlandırılmasıdır. Evrensel 
Hizmet Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca evrensel hizmet kapsamında (i) sabit 
telefon hizmetleri, (ii) ankesörlü telefon hizmetleri, (iii) basılı veya elektronik 
ortamda sunulacak telefon rehber hizmetleri, (iv) acil yardım çağrı hizmetleri, (v) 
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temel İnternet hizmetleri ve (vi) ulaşımı yalnız deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim 
alanlarına yapılan yolcu taşıma hizmetleri ile denizde tehlike ve emniyete ilişkin 
haberleşme hizmetleri sunulacaktır. Denizde tehlike ve emniyete ilişkin 
haberleşme hizmetlerinin evrensel hizmet kapsamına alınması amaca uygun 
olarak değerlendirilebilir. Ulaşımı yalnız deniz yolu ile sağlanan yerleşim 
alanlarına yapılan yolcu taşıma hizmetlerinin de bu kapsamda sayılmasının 
gerekçesi olarak ulaştırma hizmetlerinin kapsama alınması olarak belirtilmiş ve bu 
hizmete fon giderlerinin sadece %1inin ayrılması prensibi benimsenmiştir. Ancak 
bu durum  telekomünikasyon sektöründen yapılan kesintiler yoluyla oluşturulan 
evrensel hizmetler fonu kaynaklarının, telekomünikasyon sektörü dışında bir 
sektöre harcanması sonucuna yol açacaktır. Evvelde, Elektronik Haberleşme 
Kanunu Tasarısı’nın Ağustos 2004 tarihli taslağında düzenlenen evrensel 
hizmetlerin kapsamında temel İnternet hizmetleri yer almamakta olup, sektörde 
faaliyet gösteren işletmeciler tarafından sunulan görüşler doğrultusunda evrensel 
hizmetler ayrıca düzenlenmiştir ve temel İnternet hizmetleri de bu kapsama dahil 
edilmiştir. Evrensel Hizmet Fonu uygulama yönetmeliği ise henüz 
düzenlenmemiştir.  

2002/22 EC sayılı Avrupa Birliği direktifinde evrensel hizmetler, pazar gelişmeleri, 
gelişen teknoloji ve kullanıcılardaki ihtiyaçlardaki değişimler doğrultusunda bölge 
farkı gözetmeksizin makul bir ücret karşılığında hizmetlerin sağlanmasını ve tüm 
kullanıcılara ulaştırılmasını hedeflemektedir. Evrensel hizmetlerin sağlayıcıları için 
işletmeciler arasındaki rekabetin etkilenmesi ile sonuçlanmayacak bir şekilde 
evrensel hizmetin sağlanmasında görev alacak olan birimlerin net maliyetinin 
rekabeti etkilemeyecek bir şekilde karşılanması gereklidir. Evrensel hizmet 
sağlayıcısı olacak işletmelerin evrensel hizmet verme konusunda ne kadar istekli 
oldukları ve bu hizmetleri yerine getirebilme imkanları da dikkate alınmalıdır. 
Hizmeti sağlayacak olanların da, sağlanacak olan hizmeti mümkün olan en verimli 
şekilde sağlayabilecek olan işletmecilerden temin edilmesi, son kullanıcıların 
ödeyecekleri miktarın mümkün olan en düşük seviyede tutulabilmesi bakımından 
önemlidir. Net maliyetler ise evrensel hizmetin sadece bir kayba yol açtığı ya da 
normal ticari standartların aşağısında kaldığı zamanlarda söz konusu olmalı ve 
pazardaki rekabeti etkilememesi garantiye alınmalıdır. Evrensel hizmetin yerine 
getirilmesinin bir işletmeci için fazladan bir yük teşkil ettiği hallerde ise net 
maliyetlerin karşılanması örneğin fonlar yolu ile gelir elde edilmesi söz konusu 
olacaktır.  

13.6.1.9. Teknik Mevzuat Uyumu 
Türkiye ile AB arasında gümrük birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı’nın (OKK) 8-11. maddeleri, malların serbest dolaşımının en iyi şekilde 
temini amacıyla ticarette teknik engellerin kaldırılması konusundaki AB araçlarının 
ülkemiz iç mevzuatına dahil edilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda, AB’nin 
ticarette teknik engellerin kaldırılması konusundaki mevzuatının listesi ile bu 
mevzuatın Türkiye tarafından uygulanma koşul ve kuralları 2/97 sayılı OKK ile 
belirlenmiştir.  
 
Uyumu yapılan teknik mevzuatın hukuki altyapısını oluşturmak üzere, 4703 sayılı 
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 
11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 11 
Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  Anılan Kanuna istinaden bir dizi 
yönetmelik de 11 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve "Telsiz ve 
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları-TTTE" Yönetmeliği de 11 Mayıs 2003 
tarih ve 25105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  Yönetmelik hükümleri; 
yürürlük tarihi olan 11 Mayıs 2004 tarihi itibarıyla ithal ürünler için uygulamaya 
girmiş olup, 1 yıllık bir geçiş süresi sonunda da yerli ürünler için uygulanmaya 
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başlanılacaktır. Geçiş süresi sonu olan 11 Mayıs 2005 tarihi itibari ile de tamamen 
TTTE Yönetmeliği uygulanarak, piyasalarda yalnızca CE işareti taşıyan ürünler 
yer alacaktır., 
 
Bu bağlamda, Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” hazırlanmıştır. 
Söz konusu Yönetmelik 27.02.2004 tarihinde yayımlanmış olup, 11 Mayıs 2004 
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

13.6.2. BİT sektöründe etkin rekabetin sağlanmasının önündeki 
engeller 

13.6.2.1. Türk Telekom’un tekeli 
Telekomünikasyon sektöründe piyasaların gelişimi hizmetler arası rekabet, 
altyapılar arası rekabet, altyapıların geliştirilmesi ve teknolojik gelişme temel 
faktörlerine bağlıdır. Türk telekomünikasyon pazarında olduğu gibi, hizmetler 
arası rekabetin sağlanması için altyapılar arası rekabetin oluşumunun 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  
 
Ancak halihazırda, Türk Telekom altyapı sahibi işletmeci olarak rekabete açık 
olan pazarda rakiplerinin maliyetini ve sunacağı hizmetlerin fiyatlarını 
belirleyebilmektedir. Söz konusu etki, sadece fiyatları Türk Telekom’un istediği 
şekilde etkilemesinin yanı sıra, rakip işletmecilerin sunacağı hizmetlerin çeşitliliği, 
standartları ve kalitesinin de belirlenmesi sonucunu doğurmaktadır. Aynı 
zamanda Türk Telekom, rekabetçi baskı olmadan altyapı tekelini elinde 
bulundurduğu müddetçe, yüksek maliyetli ve esas olarak altyapıdan yararlanacak 
rakip kuruluşlara hizmetin etkin sağlanmasını sağlayacak yatırımlardan 
kaçınabilecektir. 
 
Başka bir işletmecinin İnternet hizmeti sunabilmesi için, hizmetlerin sunulabileceği 
altyapıya erişiminin sağlanması şarttır. Dolayısıyla İSS'ler muhakkak Türk 
Telekom’a erişim talebinde bulunacaklardır. Yukarıda da belirtildiği gibi, 
hizmetlerde serbestleşme sağlansa da, altyapının Türk Telekom’un tekeli 
dahilinde kalması, rekabetin getirebileceği olumlu sonuçların uygulanabilirliğini 
büyük miktarda azaltmaktadır. 
 
Nitekim Rekabet Kurulu, 2 Ekim 2002 tarihli ve 02-60/755-305 sayılı kararında 
(“Rekabet Kurulu Kararı”), kurumsal kullanıcılara geniş bant erişim hizmeti 
sunulması için gereken altyapı pazarında hakim durumda olan ve TTnet adı 
altında söz konusu hizmeti sunan Türk Telekom’un, geniş bant erişim hizmetleri 
karşılığında düşük ücret alırken, altyapı sunumunda toptan ve perakende ayırımı 
yapmadan diğer işletmecilerin pazarda rekabet etmelerini engelleyerek rekabeti 
ihlal ettiğine ve hakkında cezai işlem uygulanmasına karar vermiştir.  
 
Rekabet Kurumu 2. Dairesi tarafından 4 Ağustos 2004 tarihinde sunulan Türk 
Telekomünikasyon A.Ş.’nin Özelleştirilmesi Hakkında Görüş’te (“Rekabet Kurumu 
Görüşü”) yukarıda belirtilen hususlar detaylı olarak incelenmiş olup, Türk 
Telekom’un TTnet adı altında sunmakta olduğu İnternet hizmetlerinin ayrı bir tüzel 
kişilik altında sunmasının sağlanmasının altı çizilmiştir. İnternet hizmetlerinin ayrı 
bir tüzel kişilik olarak yapılanması halinde bile, Türk Telekom’un  TTnet üzerindeki 
kontrolünü devam ettirebilmesi, riski tamamen ortadan kalkmayacaktır. 
 
Öte yandan VOIP (İnternet üzerinden ses erişimi) hizmeti veren şirketler aleyhine 
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin şikayetleri üzerine açılan kamu davaları, 
mahkemelerin bu gibi teknik konulardaki bilgi eksikliklerini ortaya koymuştur. Bu 
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davaların bazılarının İnternet sistemlerinin kötüye kullanılması riski gerekçesiyle 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görülmesine dahi karar verilmiştir. Bu nedenle 
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin tekelinin ortadan kalktığı bir piyasada piyasa 
aktörlerinin haklarının korunması için, sadece Telekomünikasyon Kurulu’nun 
denetim ve düzenlemeleri yeterli olmayacak, ayrıca bu konuda uzman hakim ve 
savcıların yetiştirilmesi de önemlidir.  

13.6.2.2. Çapraz sübvansiyon 
İktisatta, çapraz sübvansiyon bir teşebbüsün bir alandaki faaliyetlerinden elde 
ettiği geliri başka bir alandaki faaliyetini finanse etmekte kullanması olarak 
tanımlanmaktadır. Çapraz sübvansiyon yoluyla, işletmeciler başka şirketlerin 
telekomünikasyon sektörüne girmelerini engellemekte veya diğer şirketlerin 
sektörde faaliyet göstermelerini zorlaştırmaktadırlar. Türk Telekom, TTnet adı 
altında son kullanıcılara çevirmeli İnternet erişimi sağlamaktadır, ancak yine aynı 
piyasada aynı son kullanıcılara hizmet vermeye çalışan İnternet servis 
sağlayıcılarının (“İSS”) zorunlu unsur olarak kullanmaları gereken kiralık hatların 
fiyatlarını da belirlemektedir. TTnet’in çevirmeli İnternet hizmeti abonelerine 
uyguladığı tarifeler ile İSS'lere uyguladığı tarifeler arasında fark olduğu ve söz 
konusu farkın İSS'lerin aleyhine olduğu bilinmektedir. Bu farkların varlığı da 
çapraz sübvansiyonun varlığını gündeme taşımıştır. 
 
Rekabet Kurulu kararında “...piyasalarda sağlıklı rekabet ortamının 
oluşturulabilmesi için Türk Telekom’un... İnternet erişim hizmeti pazarında çapraz 
sübvansiyona yol açmayacak şekilde tarifelerini yeniden belirlemesi suretiyle... 
hakim durumunu... diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştıracak ve bu 
pazarlarda rekabeti engelleyecek şekilde kötüye kullanma eylemlerine son 
vermesi” gerektiğinin altı çizilerek, söz konusu husus Türk Telekom’a bildirilmiştir.  
 
Çapraz sübvansiyonun ortadan kaldırılabilmesi için, ya ilgili işletmecinin bazı 
faaliyetlerinin elinden çıkarılıp belirli pazarlara girişi engellenecek, ya ilgili 
işletmecinin her bir pazarda ayrı tüzel kişiler olarak faaliyet göstermeleri 
sağlanacak ya da muhasebelerin ayrıştırılması yoluna gidilecektir. Dünyada 
gerçekleştirilen uygulamalarda genellikle ikinci ve üçüncü yöntemin tercih edildiği 
ve daha etkin sonuçlar elde edildiği görülmektedir.  

13.6.2.3. ADSL servislerinde ortak yerleşim problemi  
İşletmeciler ADSL hizmetini sunabilmek için Türk Telekom altyapısını kullanmak 
zorundadır. Yerel Ağa Erişim Yönetmeliği, işletmecilerin yapacağı her türlü makul 
ve uygulanabilir yerel ağa ayrıştırılmış erişim talebinin Türk Telekom tarafından 
ayırım gözetmeden, adil, şeffaf ve kendisine uyguladığı koşullar dahilinde yerine 
getirilmesi gereğini hükme bağlamıştır. 
 
Ancak, işletmeciler tarafından halihazırda fiili tekelin ortadan kalkmadığı 
belirtilmektedir. Fiili tekeli önleme yöntemlerinden biri olan yerel ağın 
ayrıştırılmasının erken dönemde uygulanmasının rekabet üzerinde radikal etkileri 
olabileceği görüşü ileri sürülmüştür. Diğer taraftan sektörün rekabetçi olmaması 
ve hesap ayrımı ile maliyet muhasebesine geçilmiş olmamasından ötürü erişim ve 
ara bağlantı ücretleri İSS'ler açısından yeterli kar marjı sağlayacak seviyeden 
uzak olduğu bilinmektedir.  
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13.6.2.4. UMTH İşletmecileri 
Uzak Mesafe Telefon Hizmetini yürütmek isteyen işletmeciler telekomünikasyon 
Kurumu tarafından verilecek 2.Tip TR kapsamında A Tipi, B Tipi, ve C Tipi Uzak 
Mesafe Telefon İşletmecisi olarak 3 kategoride 15 yıl süre ile yetkilendirilir. 

A Tipi UMTH İşletmecisi, taşıyıcı ön seçimi ile hizmet vermeye yetkili UMTH 
işletmecisi; B Tipi UMTH İşletmecisi çağrı bazında taşıyıcı seçimi ile hizmet 
vermeye yetkili UMTH işletmecisi; ve C Tipi UMTH İşletmecisi, kurum tarafından 
tahsis edilecek 10 haneli numara ile ulaşılabilen UMTH işletmecisi anlamındadır. 

Hizmet olarak göz önüne alındığında kullanılan teknoloji ne olursa olsun, kamusal 
telefon hizmetlerinin sunulabilmesi için UMTH ruhsatı gerekmektedir. Bu 
bağlamda İnternet üzerinden ses iletimi teknolojisi VoIP teknolojisi ile sağlanan 
telefon hizmeti için de UMTH ruhsatı alınması gerekmektedir. Ancak ruhsat 
alacak işletmeciler ekonomik avantajlarından ötürü alt yapılarında özellikle 
bölgeler arasında trafiğin taşınması için VoIP teknolojilerinden faydalanacaklardır 

UMTH işletmecilerinin karşılaştıkları en büyük sorun Türk Telekom ile ara 
bağlantı sözleşmesi yapmak konusudur. Nitekim Türk Telekomünikasyon 
Kurumu’nda UMHT ruhsatı alan 44 işletmecinin çok azı Türk Telekom ile ara 
bağlantı konusunda anlaşabilmiş ve faaliyete geçebilmiştir. 

13.6.2.5. Özel İletişim Vergisi 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca ADSL ve kiralık hat 
ücretleri üzerinden %15 oranında Özel İletişim Vergisi alınmaktadır. Özel İletişim 
Vergisi deprem kayıpları gidermek amacıyla ve geçici süre ile yürürlüğe konulan 
bir vergi olmakla birlikte yıllar itibariyle uygulama süresi uzatılmaktadır. Özel 
İletişim Vergisi tüketicilerden, yani İnternet hizmeti kullanan gerçek ve tüzel 
kişilerden alınmakla birlikte ülkemiz şartlarında zaten pahalı olan İnternet 
hizmetlerinin tüketiciler açısından maliyetini yükselterek servis sağlayıcılarının 
satış ve pazarlama kabiliyetlerini kısıtlamaktadır. 

13.7. Etkin rekabetin sağlanması için iyileştirme 
çalışmaları 

13.7.1. Taslak mevzuat 
Türk Telekom’un özelleştirilme sürecinin başlatılmasını müteakiben hazırlanan ve 
taslak halinde bulunan yasal düzenlemeler ve başlatılan uygulamalar göz önünde 
bulundurulduğu zaman telekomünikasyon sektöründe belirgin bir serbestleşme 
yolunda atım atıldığı gözlenmektedir. Halen taslak halinde bulunan Elektronik 
Haberleşme Kanunu, Geçiş Hakkına ilişkin Yönetmelik ve Hesap Ayrımı ve 
Maliyet Muhasebesine ilişkin Usul ve Esaslara ilişkin düzenlemede yer alan 
hükümler, Telefon Kanunu düzenlemelerinden farklılık göstermekte olup, 
serbestleşmeye yönelik düzenlemelere işaret etmektedir.  

13.7.1.1. Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı  
Mart 2005 tarihli Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı Taslağı (“Elektronik 
Haberleşme Kanunu Tasarısı”), Telefon Kanunu’nda mevcut olan amaç ve 
kapsamlara nispeten telekomünikasyon sektörünün serbestleşmesi ve rekabetin 
pekiştirilmesi yönünde geniş kapsamlı düzenlemeler içermektedir. Söz konusu 
düzenlemelerin birçoğu Avrupa Birliği Yönergeleri ile paralellik arz etmektedir. 
Dolayısıyla uygulanabilirlikleri daha önceden kanıtlanmıştır.  

Özel iletişim 
vergisi, son 
kullanıcıya ulaşan 
servislerin 
fiyatının artmasına 
sebep olmaktadır. 
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Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı’nın “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 
madde 3 hükmü uyarınca İnternet, elektronik haberleşme şebekesi kapsamına 
dahil edilmiş olup, İnternet alan adı ve İnternet alan adı sistemi tanımları 
düzenlemiştir.  
 
Ulaştırma Bakanlığı’nın görev ve yetkilerinin düzenlendiği madde 5 hükmünün (e) 
bendinde “ucuz, hızlı ve güvenli İnternet erişiminin sağlanması ve kullanımının 
yaygınlaştırılması amacına yönelik politikaları belirlemek” görev ve yetkisi 
Ulaştırma Bakanlığı’na verilmiştir. 2000 yılında getirilen mevzuat değişikliği ile, 
Ulaştırma Bakanlığı sektördeki politika belirleyicisi olmakta ve Telekomünikasyon 
Kurumu (“Kurum”) da bağımsız düzenleyici otorite görevini üstlenmektedir. Ancak 
yukarıda belirtildiği gibi Ulaştırma Bakanlığı’nın görev ve yetkileri 5. maddenin (e) 
bendinde açıkça belirtildiği halde, Kurum’un görev ve yetkilerini düzenleyen -6. 
maddede, evrensel hizmet kapsamında Kurum’un yetkili olduğu konulara 
değinilmemiştir. 
 
Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı’nın 9 ila 16. maddelerinde düzenlenen 
“yetkilendirme”, 2002/02/EC sayılı Avrupa Birliği Yetkilendirme Yönergesi’ne 
büyük ölçüde uygun olarak düzenlenmiştir. 9. madde ve devamında öngörüldüğü 
gibi bildirim ve kullanım hakkının verilmesi yoluyla yapılan yetkilendirme ile, 
Telefon Kanunu’nda mevcut olan düzenlemelere nazaran, işletmeciler 
telekomünikasyon piyasasına çok daha rahat nüfuz edeceklerdir.  
 
İSS'lerin de dahil olduğu diğer işletmeciler, yetkilendirilmelerini müteakip altyapıya 
erişim taleplerinde bulunacaklardır. Erişim, Elektronik Haberleşme Kanunu 
Taslağı’nın 19 ila 27. maddelerinde düzenlenmektedir. Yetkilendirme 
düzenlemesinde olduğu gibi erişim ve ilgili hususlar, Telefon Kanunu’nda yer alan 
düzenlemelere nispeten Avrupa Birliği’nde öngörülen sisteme uygun, 
serbestleşmeyi ve rekabetçi piyasanın oluşumunu sağlayıcı şekilde 
düzenlenmiştir. 20. madde hükmünde “Kurum, bir işletmecinin diğer bir 
işletmecinin erişimine izin vermemesinin veya aynı sonucu doğuracak şekilde 
erişim için makûl olmayan süre ve şartlar ileri sürmesinin, rekabet ortamının 
oluşumunu engelleyeceğine veya ortaya çıkacak durumun, son kullanıcıların 
aleyhine olacağına karar vermesi halinde, söz konusu işletmeciye, diğer 
işletmecilerin erişim taleplerini kabul etme yükümlülüğü getirir” denmekle, erişimin 
altyapı tekeli ile engellenmesi durumunun önüne geçileceği anlaşılmaktadır.  

13.7.1.2. Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesine ilişkin Usul ve 
Esaslar 
Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesine geçiş ile hem şeffaflık ağlanacak böylece 
piyasaya yeni girecek teşebbüslerin ayrımcı uygulamalara maruz kalmaları 
engellenecek hem de rekabeti bozucu nitelikteki çapraz sübvansiyon, fiyat 
sıkıştırması ve sömürücü fiyatlandırma gibi uygulamaların önüne geçilmesi 
mümkün olacaktır. 

13.7.1.3. Geçiş Hakkına ilişkin Yönetmelik 
Geçiş Hakkına İlişkin Taslak Yönetmelik de telekomünikasyon sektöründe etkin 
ve sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulabilmesi ve hizmet çeşitliliği ve 
kalitesinin elde edilebilmesi amacıyla, işletmecilerin,  hizmetin gerektirdiği alt yapı 
tesisini kurabilmeleri ve kullanabilmeleri için gerekli olan geçiş hakkının usul ve 
esaslarını düzenlemektedir. Geçiş hakkı verilmesinde, ülke kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılması, etkin ve sürdürülebilir bir rekabet ortamının sağlanması, 
asgari hizmetlerin gözetilmesi, benzer konumdaki işletmeciler arasında ayrım 
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gözetilmemesi, geçiş hakkı kapsamında kullanılacak bir taşınmaz üzerinde 
halihazırda bir telekomünikasyon altyapısı mevcut olması durumunda, usul ve 
esasları Kurum tarafından belirlenen ortak yerleşim ve tesis paylaşımına öncelik 
verilmesi, geçiş hakkının kullanılmasının öncelikle, tarafların anlaşmasına bağlı 
olması, geçiş hakkının kullanımının taşınmaza kalıcı zarar vermemesi ve geçiş 
hakkı sağlayıcısının bu taşınmaz üzerindeki haklarının kullanımını sürekli biçimde 
aksatmaması, geçiş hakkı uygulamasında mevzuattan kaynaklanan diğer şartlar 
ile, milli güvenlik ve kamu düzeni gerekleri ve acil durum ihtiyaçlarından 
kaynaklanan şartların saklı kalması, çevre korumacılığı, şehir ve ülke 
planlamacılığından kaynaklanan özel koşulların göz önünde tutulması, ve geçiş 
hakkı uygulamasının teknik açıdan imkanlı, ekonomik açıdan oranlı ve makul 
olması ilkeleri esas alınacaktır. 

13.7.1.4. Kablo TV 
Rekabet Kurumu Görüşüne ve Avrupa’da gerçekleştirilen örneklere uygun olarak 
5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan 
Kanun ile Telefon Kanunu’na getirilen değişiklik ile Türk Telekom’un sunmakta 
olduğu kablo TV hizmet ve altyapısı tümüyle Türksat A.Ş.’ye devredilmiştir. 
Böylelikle birbirini ikame eden kablo TV ve sabit telefon hizmetleri ayrıştırılmıştır 
ve piyasada rekabeti belirgin ölçüde artıracak girişim gerçekleşmiştir.  

13.7.1.5. Geçiş dönemi 
Ancak Türk Telekom’un özelleştirilmesini müteakip, sektörde serbestleşmenin 
kısa süre içinde gerçekleşmesini beklemek gerçekçi değildir. Bu nedenle 
yapılacak ve de önerilecek düzenlemelerde geçiş döneminin öngörülmesi hem 
Türk Telekom’un altyapı tekelinin kesin olarak kalkması açısından hem de 
piyasada sağlıklı ve sürekli rekabetin oluşması açısından önem teşkil etmektedir. 
 
Dolayısıyla Elektronik Haberleşme Kanunu dahilinde özellikle yetkilendirme ve 
erişim hususlarına dair işletmecilerin tarifeleri ve sunacakları hizmetleri 
belirlemelerinde sahip olacakları esneklik ile ticari faydanın her alanda 
gözetilmesi mekanizmaları için geçiş döneminin öngörülmesi gerekmektedir. Aynı 
şekilde yerel ağın sağlıklı bir rekabetçi piyasada ayrıştırılabilmesi ve Türk 
Telekom’un altyapı üzerindeki fiili tekel haklarının kaldırılabilmesi için tedrici 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

13.8. AB Mevzuatı 

13.8.1. Elektronik iletişim şebekesi ve hizmetleri piyasasının 
rekabet açılması 
Bu konudaki temel metin Komisyon’un hazırladığı 2002/77/EC sayılı ve 16 Eylül 
2002 tarihli elektronik iletişim şebekesi ve hizmetleri piyasasında rekabete ilişkin 
yönergedir. 
 
Yönerge, 1990ların başında AB Komisyonu’nun “açık şebeke sağlanması” 
yönergeleri ile başlatılmış olan telekomünikasyon sektörünün rekabete açılması 
sürecini devam ettirir niteliktedir. Yönerge Komisyon  tarafından eş zamanlı olarak 
hazırlanmış olan,  özel hükümler içeren ve Telekom Paketi olarak adlandırılan 
mevzuat  ile desteklenmiş, böylece AB düzeyinde telekomünikasyon sektörü,  
etraflı ve birbiriyle tutarlı  yönergeler serisi ile düzenlenmiştir. AB Yönergelerinin 
26 Temmuz 2003 tarihine kadar üye ülkelerin iç hukuk sistemlerine dahil edilmesi 
öngörülmüş olduğundan, söz konusu yönergeler halihazırda üye ülkelerin iç 
hukuklarının parçası haline gelmiştir. 
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13.8.1.1. Teknik birlik 
Bu yeni mevzuatın en önemli özelliklerinden birisi telekomünikasyon şebekesi 
kurulması ve işletilmesinin, kullanılan altyapı ve sunulan servisler dikkate 
alınmaksızın düzenlenmesidir. Yeni hukuki anlayışa göre alışılmış sabit ve mobil 
hatlar üzerinden sunulan iletişime ek olarak artık radyo ve televizyon şebekeleri 
üzerinden sunulan erişim de kapsama alındığı için “telekomünikasyon” yerine 
“elektronik haberleşme” ifadesi kullanılmaktadır.  
 
Telefon, televizyon, müzik ve diğer medya giderek artan oranda ortak teknoloji ve 
şebeke kullandığından, bunlara ilişkin yasal düzenlemeler de birleşmektedir.  
Ancak her birinin içeriği birbirinden farklı nitelikte olduğundan, içeriğe yönelik 
yasal düzenlemeler farklılıklarını korumaktadır ve böylece teknik haberleşme 
araçlarına ilişkin mevzuat ile içeriğe ilişkin mevzuat farklı nitelikler arz etmektedir. 
 
Buna paralel olarak, telekomünikasyon, televizyon ve radyo hizmetlerinin 
serbestleştirilmesi ve ortak şebekelerin gelişmesi, daha fazla girişimcinin bu 
piyasada faaliyet göstermesini kolaylaştırmış, böylece vatandaşların daha fazla 
seçim hakkına sahip olmasını sağlamıştır. Bu nedenle genel rekabet hukuku, 
bahsedilen faaliyet alanlarında, sektöre özel düzenlemelere kıyasen, gittikçe 
artan bir önem kazanmıştır. 

13.8.1.2. Şebeke ve hizmetlere ilişkin özel ve münhasır hakların 
ortadan kaldırılması 
Yönerge ayrımcılık yapılmaksızın ve Telekom Paketinde benimsenmiş olan genel 
izin rejimine uygun olmak şartıyla herkesin iletişim şebekesi hizmeti sunma 
ve/veya bundan yararlanma hakkını güvence altına almaktadır. Bu hüküm ile 
daha önceden görevlendirilmiş olan telekomünikasyon ve yayıncılık 
işletmecilerine tanınmış olan tekel hakkı da sona ermektedir. Yönerge buna ek 
olarak frekansların kullanılmasına, rehber hizmetlerinin sunulmasına yada kablo 
TV şebekesi işletilmesine ilişkin özel hakları ortadan kaldırmaktadır. 

13.8.2. Elektronik İletişim şebekesi ve hizmetleri hakkında 
düzenlemeler (“Telekom Paketi”) 
Bu konuda temel metinler AB Komisyonu’nun hazırladığı telekomünikasyon 
sektörüne ilişkin çeşitli özel hususları kapsamlı ve birbiriyle uyumlu şekilde 
düzenleyen Yönergeler serisidir. Bu yönergelerin iç hukuk sistemlerine 2003 
Temmuzuna kadar geçirilmiş olması öngörülmüş olup 2006 Temmuzunda 
Komisyon bu uygulamalar ve piyasaya etkileri konusunda bir rapor 
hazırlayacaktır. 

13.8.2.1. 2002/21/EC sayılı ve 7 Mart 2002 tarihli  Çerçeve Yönerge 
AB Parlamentosu ve Konseyinin 2002/21/EC sayılı ve 7 Mart 2002 tarihli 
elektronik iletişim şebekesi ve hizmetlerine ilişkin ortak bir çerçeve düzenleme 
yapılmasına ilişkin Çerçeve Yönergesi, özellikle sektörde düzenlemeler yapmak 
ile görevli olan ulusal düzenleyici kurumların teşkilatı ve görevleri konusunu 
ağırlıklı olarak ele almakta ve elektronik iletişim sektörüne ilişkin genel bir 
düzenleyici çerçeve oluşturmaktadır. 

Ulusal Bağımsız Düzenleyici Kurumlar 

Üye ülkelerin düzenleyici kurumların, piyasanın  oyuncularından (hizmet 
sağlayıcı, teçhizat üreticiler vb.) hukuken ve fiilen bağımsızlıklarını güvence altına 
almaları öngörülmüştür. Bu kurumlar yetkilerini tarafsız ve şeffaf şekilde 
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kullanmalı, bunların kararlarına karşı itiraz mekanizmaları öngörülmüş olmalı ve 
kararlar yargı denetimine tabi olmalıdır. 
 
Görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmek için bu kurumlar piyasa 
oyuncularında gerekli bilgileri alabilmelidir. Piyasayı etkileyecek önlemler 
öngördükleri takdirde, ilgililerin görüşlerini almalı ve ilgililere taslak ikincil mevzuat 
üzerinde görüş beyan etme imkanı tanımalıdırlar. 
 
Genel olarak, bağımsız düzenleyici kurumlar özellikle piyasadaki rekabet 
engellerini ve kısıtlamalarını ortadan kaldırarak piyasada rekabeti teşvik 
etmelidirler. Hizmetlerin birlikte çalışabilirliklerini ve uçtan uça hizmetlerin 
sağlanmasını teşvik ederek Avrupa iç pazarının yaratılmasına katkıda 
bulunmalıdırlar. Son olarak başta tüketicilerin servis sağlayıcılarıyla ilişkileri 
konusunda olmak üzere vatandaşların menfaatlerini korumalıdırlar. 
 
Bu düzenleyici kurumlara ayrıca radyo frekanslarının tahsisi, milli 
numaralandırma kaynaklarının yönetimi gibi diğer görevler de yüklenmiştir. 

Piyasanın düzenleyici denetimi 

Yönerge yerel ağa erişim ve mobil ağ piyasaları gibi, belli bir hizmet yada ağa 
erişim ile ilgili olan çeşitli “ilgili piyasaları” belirlemiştir. AB Komisyonu’nun bu 
listeyi değiştirmesi mümkündür. Her bir ulusal düzenleyici kurum bu ilgili 
piyasaların coğrafi sınırlarını belirlemeli, piyasa analizi yapmalı ve Komisyon’un 
tavsiye kararında belirlenmiş olan adımları izleyerek, her bir piyasada etkin piyasa 
gücüne sahip bir işletmecinin faaliyet gösterip göstermediğini belirlemelidir. 
 
Bir girişimci diğer rakiplerinden, müşterilerinden ve tüketicilerinden bağımsız 
hareket etme imkanına sahip ise etkin piyasa gücüne sahip olduğu kabul 
edilmektedir. Böyle bir işletmecinin mevcut olduğu piyasalarda, düzenleyici 
kurumun rekabeti teşvik etmek ve korumak amacıyla uygun düzenleyici 
yükümlülükler öngörebileceği hükme bağlanmıştır. Bu tarz yükümlülükler genel 
şeffaflık ilkelerini, ayrımcılık yapmama, ağa erişim sağlanması gibi yükümlülükler 
olup, ilgili düzenleyici kurum tarafından somut olay değerlendirmesi yapılması 
sonucu referans tekliflerin yayınlanması, tarifelerin maliyete göre belirlenmesi, ara 
bağlantıya ilişkin olarak hesap ayrıştırılması gibi başka yükümlülüklerin de 
öngörülmesi mümkün olmaktadır. 
 
İlgili piyasada rekabet etkin şekilde sağlandığı takdirde, düzenleyici kurum etkin 
piyasa gücüne sahip olan işletmecilere getirdiği yükümlülükleri kaldırabilmelidir, 
ancak bu konuda takdir yetkisi tamamen düzenleyici kuruma aittir. Son olarak 
düzenleyici kurumlar hizmet sağlayıcılar ve işletmeciler arasındaki uyuşmazlıkları 
çözmekle görevlidirler ve bu konudaki kararlarını dört ay içinde bildirmeleri 
öngörülmüştür. 
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Tablo 91: Avrupa’da Ulusal Telekomünikasyon Sektörü Düzenleyici Kurumların 
Yetkileri 

Ülke Adı Kurum Adı Kuruluş Yılı Yetki Alanları 
Almanya RegTP 1998 Ruhsat, numaralandırma, görsel-

işitsel, tarife denetimi, evrensel 
hizmetler, erişim ve ara bağlantı, 
uyuşmazlıkların çözümü, sektöre 
ilişkin rekabet, piyasa analizi, 
frekanslar. 

Belçika IBPT 1993 Ruhsat, numaralandırma, tarife 
denetimi, evrensel hizmetler 
(hükümet ile birlikte), erişim ve ara 
bağlantı, uyuşmazlıkların çözümü, 
sektöre ilişkin rekabet, piyasa 
analizi, frekanslar. 

Danimarka ITST 2002 Ruhsat, numaralandırma, tarife 
denetimi, evrensel hizmetler, erişim 
ve ara bağlantı, uyuşmazlıkların 
çözümü, sektöre ilişkin rekabet, 
piyasa analizi, frekanslar. 

Fransa ART 1997 Ruhsat konusunda görüş verme, 
numaralandırma, tarife denetimi, 
evrensel hizmetler, erişim ve ara 
bağlantı, uyuşmazlıkların çözümü, 
sektöre ilişkin rekabet, piyasa 
analizi, frekanslar. 

Hollanda Opta 1997 Ruhsat, numaralandırma, görsel-
işitsel, (bakanlık ile birlikte), tarife 
denetimi, erişim ve ara bağlantı, 
uyuşmazlıkların çözümü, piyasa 
analizi. 

İngiltere Ofcom 2002 Ruhsat, numaralandırma, görsel-
işitsel, tarife denetimi, evrensel 
hizmetler, erişim ve ara bağlantı, 
uyuşmazlıkların çözümü, sektöre 
ilişkin rekabet, piyasa analizi, 
frekanslar. 

İspanya CMT 1996 Ruhsat, numaralandırma, görsel-
işitsel, tarife denetimi, evrensel 
hizmetler, erişim ve ara bağlantı, 
uyuşmazlıkların çözümü 
konularında Telekomünikasyon 
Bakanlığı ile ortak yetkilidir; sektöre 
ilişkin rekabet, piyasa analizi. 

İsveç PTS 1992 Ruhsat, numaralandırma, tarife 
denetimi, evrensel hizmetler, erişim 
ve ara bağlantı, uyuşmazlıkların 
çözümü, piyasa analizi, frekanslar. 

İtalya Agcom 1997 Numaralandırma, görsel-işitsel, 
tarife denetimi, evrensel hizmetler, 
erişim ve ara bağlantı, 
uyuşmazlıkların çözümü, piyasa 
analizi, frekanslar. 

Kaynak: OECD 2003 
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13.8.2.2. 2002/20/EC sayılı ve 7 Mart 2002 tarihli Yetkilendirme 
Yönergesi 
AB Parlamentosu ve Konseyinin elektronik iletişim şebekesi ve hizmetlerinde 
yetkilendirme konusundaki  2002/20/EC sayılı ve 7 Mart 2002 tarihli 
“Yetkilendirme Yönergesi” üye ülkelerde iletişim şebekesi kuruluşu ve işletimi için 
bireysel yetkilendirme ve ruhsatlandırma yapılmamasını hükme bağlamıştır. 
Bunun yerine milli hukukların genel yetkilendirmeyi sağlaması öngörülmüştür. Bu 
yetkilendirme şebeke ve hizmetlere erişim, bunların birbiri ile uyumlu çalışması, 
numaralandırma, kişisel veri ve gizliliğin korunması, idari harçların ödenmesi, 
kablo şebekesi işletmecilerinin taşıma yükümlülüğü, evrensel hizmetler fonuna 
katkı gibi belli şartlara bağlı olmalıdır. 
 
Bu şartlara, şebeke işletmecileri ve hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinin 
başlamasını düzenleyici kuruma bildirmeleri şartı da eklenebilir. Ancak numara ve 
frekans gibi kıt kaynaklar söz konusu olmadığı sürece bireysel izin alınması şart 
koşulamamaktadır. Bu hükmün amacı düzenlemelerin asgari zorunluluk düzeyine 
indirilmesi ve telekomünikasyon piyasasına erişim süresinin kısaltılmasıdır. 
 
Bireysel izin verilmesi gerekli olduğu hallerde, ulusal otoriteler tüm ilgililerin 
görüşünün alınması yada gerekçeli kararların yayınlanması gibi belli şartlar ve 
usuller öngörmelidir. Bu izinlerin verilmesine ilişkin kriter objektif, şeffaf, 
ayrımcılıktan uzak ve ölçülü olmalıdır. Radyo frekansları kullanım hakkının sayısı 
sınırlamaları makul aralıklarla gözden geçirilmelidir. Yetkilendirme Yönergesi  
idarelerin bu başvuruları sonuca bağlaması için numaralarda üç hafta ve radyo 
frekanslarında altı haftalık süreler belirlemiştir. 
 
Genel yetkilendirme yada bireysel izin verilmesine ilişkin idari harçlar 
yetkilendirme şemasının ve düzenleyici kurumun idari masraflarını karşılamak ile 
sınırlı olmalıdır. 
 
Düzenleyici kurumlar hizmet sağlayıcıların ve şebeke işletmecilerinin genel 
yetkilendirme ve bireysel izinlerin şartlarına uymalarını denetlemekle yetkili 
kılınmışlardır. Bu yetkiler arasında cezai yaptırım uygulamak ve iznin geri 
alınması da bulunmaktadır. 

13.8.2.3. 2002/19/EC sayılı ve 7 Mart 2002 tarihli Erişim Yönergesi  
AB Parlamentosu ve Konseyinin 2002/19/EC sayılı ve 7 Mart 2002 tarihli iletişim 
şebekesine ve bağlantılı tesislere ara bağlantı ve erişime ilişkin Erişim Yönergesi, 
telekomünikasyon işletmecilerinin nihai kullanıcılara elektronik iletişim hizmeti 
sunmaları için gerekli olan, ilgili şebekelere ara bağlantıya ve kendilerine ait 
şebeke ve tesislere erişime ilişkin hak ve yükümlülüklerini belirlemiştir. 

Ara bağlantı konusunda pazarlık etme hakkı ve yükümlülüğü 

Genel olarak üye devletler işletmecilerin kendi aralarında ara bağlantı ve erişime 
ilişkin konularda pazarlık yapma imkanlarını kısıtlayıcı etkenleri  ve eşit  hizmet 
için işletmecileri farklı şartlara tabi kılan idari işlemleri ortadan kaldırmakla 
yükümlüdürler. İşletmecilerden kamu iletişim altyapısını kullananları için, kamuya 
açık elektronik iletişim hizmetlerinin AB genelinde sağlanması ve bunların birlikte 
çalışabilirliklerinin sağlanması için kendi aralarında ara bağlantı ve erişim 
konusunda pazarlık yapma hakkı ve yükümlülüğü öngörülmüştür. 
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Ulusal Düzenleyici Kurumlar  

Ulusal düzenleyici kurumlar “nihai kullanıcılara azami yarar sağlamak, etkinliği ve 
sürdürülebilir rekabet ortamını teşvik etmek amacıyla” yeterli erişim, ara bağlantı 
ve uyumlu çalışmayı teşvik etmek ve gerekli olduğu hallerde bu konuda önlem 
almakla yükümlüdürler. 
 
Bu bağlamda, düzenleyici kurumlar, etkin piyasa gücüne sahip olan işletmecilere, 
diğer işletmecilere erişim ve ara bağlantıyı kendi departmanlarına ve bağlı 
şirketlerine nazaran ayrımcılık yapmaksızın sağlanması,  fiyat transferinde 
şeffaflık sağlayan hesap ayrıştırılması, ikame edilebilirliğin (cross-subsidies) 
kötüye kullanılmaması,  erişim eksikliğinin piyasada sürdürülebilir rekabetin 
sağlanmasını engelleyebileceği (yerel ağa ayrıştırılmamış erişim) durumlarda 
şebekenin özel unsurlarına ve tesislerine erişimin sağlanması,  fiyatların maliyet 
endeksli olması bakımından maliyet karşılama ve fiyat kontrolüne ilişkin 
yükümlülükler gibi özel yükümlülükler getirebilmektedirler. 
 
Bu yaklaşım teknik açıdan tarafsızdır, şöyle ki yönergenin amacı teknik 
gelişmelere göre benimsenmesi gereken yeni kurallar koymak değil, piyasanın 
sorunlarına yönelik bir uygulama  belirlemektedir. 

13.8.2.4. 2002/22/EC sayılı ve 7 Mart 2002 tarihli Evrensel Hizmet 
Yönergesi 
AB Parlamentosunun ve Konseyinin 2002/22/EC sayılı ve 7 Mart 2002 tarihli 
elektronik iletişim şebekesi ve hizmetlerine ilişkin evrensel hizmetler ve kullanıcı 
haklarına ilişkin Evrensel Hizmet Yönergesi amacı AB genelinde coğrafi 
konumları fark etmeksizin,  nihai kullanıcılara makul bir ücret karşılığında asgari 
bir iletişim hizmeti olanağı sağlanmasının güvence altına alınmasıdır (“Evrensel 
Hizmet”). Bu Yönerge, tüketici haklarının korunması konusundaki diğer metinlere 
halel getirmeksizin işletmecilerin sağladıkları hizmetlerden yararlanan kullanıcı 
haklarını da belirlemiştir. 

Evrensel Hizmet Yükümlülükleri 

Evrensel Hizmetin kapsamı makul bir ücret karşılığında kamu telefon şebekesine 
erişim, rehber hizmetleri, ankesörlü telefonlar ve engelli kullanıcılar için özel 
imkanlardan ibarettir.  Telefon şebekesine erişim tüm nihai kullanıcıların yerel ve 
uluslararası görüşmeler yapabilmesi, teknolojik imkanlar dahilinde ve 
kullanıcıların çoğunluğunca kullanılan teknoloji standartlarında  ve İnternet’e etkin 
erişim sağlama imkanı tanıyan veri aktarım hızında (ki 56 Kbit/sn ye tekabül 
etmektedir) faks ve veri iletileri gönderip alabilmesi anlamına gelmektedir. Geniş 
bant erişim evrensel hizmet kapsamına henüz alınmamıştır. Ancak evrensel 
hizmet kapsamı her üç yılda bir teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmelere bağlı 
olarak güncellenmektedir ve bir sonraki güncelleme 2006 yılında yapılacaktır. 
 
Üye ülkeler ülke genelinde yaşayanların Evrensel Hizmetlerden yararlanma 
imkanını güvence altına almalıdır. Bu bağlamda ülke sınırlarında bir yada daha 
çok işletmeyi Evrensel Hizmetlerin tamamını veya bir kısmını sağlamakla görevli 
kılabilecekleridir. 
 
Evrensel Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hususlar ve tarifeleri de düzenlemeler 
kapsamına alınmıştır. . Bu nedenle, Evrensel Hizmetlerin sağlanmasından 
doğabilecek maliyetlerin karşılanması amacıyla, üye ülkeler Evrensel Hizmet 
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sağlayıcı işletmeciler için bazı telafi sistemleri öngörebilirler.Bu da kamu fonlarının 
kullandırılması yada maliyetlerin elektronik iletişim şebeke ve hizmet sağlayıcıları 
arasında paylaştırılması şeklinde olabilecektir. 

Düzenleyici Denetim 

Evrensel Hizmetlere ek olarak, Yönerge, kullanıcıların radyo ve televizyon 
yayınlarına erişimi için en temel araç olan TV ve radyo şebekeleri üzerinden 
radyo ve TV kanallarının iletimine yönelik zorunlu (must-carry) yükümlülükler de 
öngörmüştür. 
 
Çerçeve yönergede öngörülmüş olan ilgili piyasa analizi tamamlanana dek geçici 
bir önlem olarak üye ülkelerin telefon şebekesine erişim, taşıyıcı seçimi yada ön 
seçimi ve kiralık hatların sağlanması konularında mevcut denetimlerini 
sürdürmeleri öngörülmüştür. Piyasa analizinin tamamlanmasını müteakip, ulusal 
düzenleyici kurumlar rekabetin yeterince etkin olmadığının tespit edildiği 
hizmetlere ilişkin olarak, işletmelerin aşırı fiyatlandırma, piyasaya girişin 
engellenmesi yada yıkıcı fiyat uygulaması ile rekabeti kısıtlamalarına ilişkin 
yükümlülükler öngörmeye devam edebileceklerdir. 

Tüketici Hakları 

Telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanan kişilere, belirli bilgileri muhteva 
eden bir sözleşme yapılması (sağlayıcının adı ve adresi, hizmetin tipi, 
sözleşmenin süresi, yenileme şartları gibi), işletmeci yardımı ve rehber hizmetleri, 
ücretsiz acil durum çağrısı, acil yardımlara kesintisiz iletişim, sabit ve mobil 
numaraların  işletmeci değişikliği yapılsa dahi korunabilmesi, fiyat ve 
tarifelendirmeye, telefon hizmetlerine ve hizmet kalitesine ilişkin şeffaf ve güncel 
bilgi edinmek gibi haklar tanınmıştır. 

13.8.3. İlgili diğer mevzuat 

13.8.3.1. 2002/58/EC sayılı ve 12 Temmuz 2002 tarihli Elektronik 
İletişimde Gizlilik Yönergesi 
AB Parlamentosu ve Konseyinin 12 Temmuz 2002 tarihli ve 2002/58/EC sayılı 
elektronik iletişim sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması 
konusundaki Elektronik İletişimde Gizlilik Yönergesi, elektronik iletişim ve kişisel 
verilerin işlenmesine ilişkin mevzuat arasında bir devamlılık ve bütünlük 
oluşturmaktadır. Yönergenin detaylı incelemesi raporun etkin kamu yönetimine 
ilişkin bölümünde yapılmıştır. 

13.8.3.2. 676/2002/EC sayılı ve 7 Mart 2002 tarihli Radyo Spektrum 
Kararı 
Mobil iletişimin hızlı gelişimi radyo spektrumunun yönetimini daha zor hale 
getirdiğinden, kullanımı AB genelinde uyumlu hale getirmek amacıyla hukuki 
çerçeveyi oluşturan, AB Parlamentosu ve Konseyi tarafından  676/2002/EC sayılı 
ve 7 Mart 2002 tarihli, AB’de radyo spektrum politikası konusunda çerçeve 
düzenlemeyi oluşturan Radyo Spektrum Kararı hazırlanmıştır. Bu Karar ile 
Komisyon, International Telecommunications Union, Dünya Radyo 
komünikasyonu Konferansları ve Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri 
Konferansı (“CEPT”)  gibi uluslararası kuruluşlarca düzenlenen bir alana el 
atmıştır. Komisyon’a Radyo Spektrum Komitesi yardımcı olmuştur. 
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Karar, AB genelinde 9 KHz ve 3.000 GHz arasındaki tüm radyo ve telsiz 
frekanslarının tahsisini düzenlemektedir. Bu alanda Komite Komisyon’un önerdiği 
teknik uygulama örneklerini radyo spektrumunun kullanımı ve uygunluk şartlarının 
uyumlu hale getirmesini incelemektedir. Ayrıca Komite Komisyonun CEPT’e 
verdiği vekalet  konusunda da görüşünü sunmaktadır. Nihai olarak Komisyon, 
vekaletlere ilişkin olarak yürütülen çalışmaların uygulanıp uygulanmayacağına ve 
hangi zaman diliminde uygulanacağına ilişkin olarak karar vermektedir. 
 
Karar’da üye ülkelerin frekans tahsis tablolarını ve radyo spektrumunun 
kullanımına ilişkin bazı bilgileri kamunun erişimine sunmaları öngörülmüştür. 
Ayrıca Komisyon’un da Karar’ın doğru uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek 
üzere gerekli tüm bilgilere ulaşabilmesi öngörülmüştür. 
 
Radyo Spektrum Kararı böylece Telekom Paketinde belirlenmiş olan birlikte 
çalışabilirliğin ve uçtan uca elektronik iletişim hizmetlerinin yararlarına örnek 
olarak gösterilebilmektedir. 
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14. GZTF ANALİZİ 

14.1. GZTF Analizi 
GZTF analizi kapsamında mevcut durum değerlendirme yaklaşımı çerçevesinde 
ortaya çıkan en önemli bulgular özetlenmiştir. Bilgi ve İletişim sektörü iş alanının 
ana oyuncusu Bilgi ve İletişim sektörüdür. Bu dokümanda sektörün kendi 
yetkinlikleri güçlü ve zayıf yönler, sektörü etkileyen dış faktörler de fırsat ve 
tehditler altında incelenmiştir.  
 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
Bilgi Teknolojileri 
• Türkiye’de faaliyet gösteren yazılım 

firmaları içerisinde, yazılım geliştirme 
süreçleri ve kalite değerlendirme 
standardizasyonu konusunda artan bir 
bilinç vardır. 

• Türkiye’nin farklı il ve üniversitelerinde 
faaliyet gösteren ve kurulmakta olan 
teknoparklar bulunmaktadır. 

• Türkiye Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve 
Orta Doğu  gibi yakın pazarlarda dini, 
etnik ve ticari ilişkileri sayesinde iletişim 
ve pazarlama konularında avantaj 
sağlayabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telekomünikasyon 
• Sabit hat telefon santralleri yüksek oranda 

dijitalleştirilmiştir. 

Bilgi Teknolojileri 
• Türkiye’de faaliyet gösteren yazılım 

firmalarının sermaye birikimleri düşüktür. 
• Yazılım firmalarının ortalama büyüklüğü, 

diğer ülkelerdeki yazılım firmalarının ortalama 
büyüklüğünden daha küçüktür. 

• Sektör standartlarını belirleyecek ve 
düzenleyecek ortak bir yönetim yapısı 
bulunmamaktadır. 

• Sektörün performansını düzenli takip edecek 
ölçüm mekanizmaları yeterli değildir. 

• Büyük yazılım ve hizmet sağlayıcıları halen 
kamu kaynaklı taleplerle beslenmektedir.  

• Hindistan, Çin ve Doğu Avrupa ülkelerine 
göre ortalama çalışan maliyeti yüksektir.  

• Türkiye’de yazılım ve hizmetler alanında 
faaliyet gösteren firmaların, yurtiçi ve yurtdışı 
pazarlarda rakip ülke şirketlerine göre 
deneyim eksikliği vardır.  

• Ar-Ge yatırımlarının ticari ürüne dönüşümü 
düşük oranlarda kalmaktadır. 

• Türkiye yazılım sektöründe dikey uzmanlık 
azdır. 

• Türkiye donanım ihracatı, Gümrük Birliği 
çerçevesinde Avrupa Birliği ağırlıklı yapılan 
renkli televizyon ihracatıyla sınırlıdır. 

• Teknoparklar, bünyelerinde bulunan bilgi 
teknolojileri firmaları arasında etkin iletişim ve 
işbirliğini sağlayamamaktadır.  

• Eğitim kurumları sektörün ihtiyacına göre 
şekillenmiş bilgi teknolojileri eğitimi 
vermemektedir. 

• Türkiye bilgi teknolojileri tedarikçisi olarak 
tanınmamaktadır. 

 
Telekomünikasyon 
• Özellikle sabit ses, veri ve İnternet 

pazarlarında etkin rekabet sağlanamamıştır. 
• UMTH operatörlerinin Türk Telekom’a 
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• Nüfusun %85’inin bağlı olduğu santraller 
DSL uyumlu hale getirilmiştir. 

• Kısa Dönem Eylem Planı kapsamında 
geniş bant erişim altyapısı tüm okulları 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmakta ve 
yerleşik operatör tarafından finanse 
edilmektedir. 

• Nüfus yoğun bölgelerde Kablo TV 
altyapısı kuruludur. 

• Türkiye önemli miktarda 
telekomünikasyon kablosu ihraç 
etmektedir. 

ödedikleri ara bağlantı ücretleri yüksektir. 
• Servis sağlayıcılar Türk Telekom’la geniş 

bant İnternet pazarında fiyat rekabeti 
yapamamaktadır. 

• Yerel ağ paylaşıma açılmamıştır. 
 

 
Fırsatlar Tehditler 
Bilgi Teknolojileri 
• Türkiye’nin Batı Avrupa pazarına 

konumsal yakınlığı ve Gümrük Birliği 
üyeliği bulunmaktadır. 

• Komşu bölge pazarları (Orta ve Doğu 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile Rusya) 
yazılım ve hizmetler alanında en hızlı 
büyüyen pazarlardır. 

• e-Devlet projeleri kapsamında, büyük 
ölçekli donanım, yazılım ve hizmet 
alımları beklenmektedir. 

• Bölge ülkelerinde benzer e-Devlet 
uygulamalarının yapılmakta ya da 
planlanmaktadır. Bu alandaki kazanılacak 
deneyimin dış pazarlara satılması fırsatı 
bulunmaktadır. 

• Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonrası 
telekomünikasyon sektöründe bilgi 
teknolojileri ürün ve hizmetlerine olan 
talebin artması beklenmektedir. 

• Son kullanıcıların gereksinimlerini daha 
etkin bir şekilde karşılayabilmek için daha 
fazla sistem entegrasyonu, danışmanlık 
ve uygulama özelleştirme hizmetlerine 
talebin artması beklenmektedir.  

• Düşen enflasyon sonucu şirketlerin 
faaliyet dışı gelirlerinin azalması ile 
şirketler operasyonel verimliliğe daha 
büyük önem vermekte ve bilgi teknolojileri 
yatırımlarını artırmaktadır. 

• Üniversite girişi sınavında yüksek puan 
alan gençler Üniversitelerin BİT ile alakalı 
teknik bölümlerini tercih etmektedir. 

 
Telekomünikasyon 
• Türk Telekom’un özelleşmiş olmasının 

etkin rekabeti tesis etmek için gerekli 
adımların atılmasını hızlandıracağı 
beklentisi oluşmuştur. 

Bilgi Teknolojileri 
• Yazılım ve hizmetler alanında yatırım yapan, 

ucuz işgücüne sahip büyük ülkeler, (Hindistan 
ve Çin) çekici dış kaynak hizmet sağlayıcı 
konumuna gelmektedir. 

• BAE ve Mısır gibi ülkeler kendilerini Orta 
Doğu’da bilgi ve iletişim teknolojileri çekim 
merkezi olarak konumlandıracak tanıtım 
faaliyetleri yürütmektedir. 

• Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve 
Polonya'nın Doğu Avrupa pazarında 
hizmetler alanında büyümektedirler. 

• Dış yatırımın teşvik edilmesine yönelik iş 
ortamında yapılması gereken iyileştirmeler 
gecikmiştir. 

• Donanım sektöründe Çin’in üretimi ve ülkeye 
çektiği dış yatırım artmaktadır. 

• Kamu tedarik politikalarındaki belirsizlikler 
yazılım ve hizmetler sektöründe faaliyet 
gösteren şirketlerin uzun vadeli 
planlamalarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

• Kamu tedarik politikaları kalite ve 
standartların yanında ağırlıklı olarak fiyat 
odaklıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telekomünikasyon 
• Sektörde etkin rekabetin sağlanması için 

gerekli adımların atılmaması halinde birçok 
hizmette Türk Telekom’un tekel konumu 
devam edecektir. 
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• Kablo TV ve alternatif teknolojiler ile 
hizmet sunum lisansları onay 
aşamasındadır. 

• Düzenleyici kurum ve onay sürecinde yer 
alan diğer kurumlar lisanslama sürecinde 
gecikmiştir. 

• Telekomünikasyon ekipmanı ihracatındaki en 
önemli kalem olan telekom kablolarının 
ithalatının artış hızı ihracatının artış hızından 
daha fazladır. 

 
Bilgi Teknolojileri  
 
• Yazılım geliştirme süreçleri ve kalite değerlendirme standardizasyonu yazılım 

şirketlerinin yurt dışında rekabet edebilmeleri için önemli bir kriterdir.. 
• Türkiye faaliyet gösteren ve kurulmakta olan teknoparklar sayesinde 

teknopark deneyimi kazanmıştır. Teknoparklar sektörü geliştirmek adına 
yapılacak faaliyetler için uygun bir altyapı oluşturmaktadır. 

• Bilgi teknolojileri ürün ve hizmetlerinin satışının önemli kriterlerinden bir tanesi 
gerekli teknik yetkinliklerin geliştirilmesinin yanı sıra iletişim ve pazarlama 
yetkinlikleridir. Türkiye, Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu  gibi yakın 
pazarlarda dini, etnik ve ticari ilişkileri sayesinde iletişim ve pazarlama 
konularında avantaj sağlayabilir. 

 
• Şirketler için yurt dışında başarılı olma kriterlerinden ikisi sermaye yapılarının 

güçlülüğü ve ölçekleridir. Türkiye’deki bilgi teknolojileri alanında faaliyet 
gösteren firmaların genel olarak sermaye yapıları güçlü değil ve ölçekleri 
küçüktür. 

• Sektörde kuruluş, işleyiş ve servis standartları belirleyecek ve sorunları tek 
elde toplayacak kurumsal bir yapı bulunmamaktadır. Bunun sonucu sektörde 
yetkinlik düzeyi yetersiz olan firmaların da faaliyet göstermesi riski 
bulunmaktadır. 

• Yazılım ve hizmetler sektörünün performansı net bir şekilde takip 
edilememektedir. Örneğin dış ticaret hacmi, şirket sayısı, çalışan sayısı gibi 
temel göstergeleri tespit etmek zordur. Bu da sektörle ilgili ihtiyaçların 
anlaşılmasını ve sayısal değerlere çevrilmesini zorlaştırmaktadır. Nesnel 
ölçüme dayanmayan değerlendirmeler üzerine alınan kararların etkin sonuç 
verme ihtimali düşüktür. 

• Büyük yazılım ve hizmet sağlayıcıları halen kamu kaynaklı taleplerle 
beslenmektedir. Fiyat rekabetinin yoğun olduğu kamu alımları, tedarikçileri 
katma değeri düşük ürün ve hizmet sunmaya zorlamaktadır. Bunun sonucu 
büyük oyuncular yetkinliklerini sınırlı ölçüde geliştirebilmektedir. 

• Hindistan, Çin ve Doğu Avrupa ülkelerine göre ortalama çalışan maliyeti 
yüksektir. Bu Türk yazılım ve hizmetler şirketlerinin bahsi geçen ülke şirketleri 
ile fiyat rekabeti yapabilmeleri önünde engeldir. 

• Türkiye’de yazılım ve hizmetler alanında faaliyet gösteren firmaların, yurtiçi 
pazarın çok küçük olması ve yurtdışı pazarlardan da yeterince iş alamamaları 
sebebiyle deneyimleri kısıtlı kalmıştır. İç pazarlarını geliştirmiş ve/veya yurt 
dışı rekabette başarılı olmuş bölge ülkelerinde faaliyet gösteren şirketler 
uluslararası rekabette daha avantajlı durumdadır. 

• Ar-Ge yatırımlarının ticari ürüne dönüşümünün düşük olması kaynakları kısıtlı 
olan Türkiye gibi ülkeler için risklidir. Ar-Ge faaliyetlerinin ticari ürün üretmeye 
odaklanmaması Ar-Ge faaliyetlerinin verimini düşürebilmektedir. 

• Türkiye yazılım pazarı emsallerine göre oldukça küçüktür. İhracatta da etkili 
olmayan yazılım sektörü çok az alanda dikey uzmanlık kazanabilmiştir. Dikey 
uzmanlık yurt dışı rekabette ayırt edici temel kriterlerden biridir. 
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• Türkiye Gümrük Birliği sayesinde Avrupa Birliği’nin temel renkli televizyon 
tedarikçilerinden biri olmuştur. Renkli televizyon üretimi ihracat geliri 
sağlamakla beraber katma değeri yüksek olmayan bir ürün olması sebebiyle 
kar marjı düşüktür. Türkiye katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin 
ihracatında aynı ölçüde başarılı değildir. 

• Teknoparkların temel kuruluş amaçlarından bir tanesi bilgi teknolojileri sektörü 
içindeki iletişimin artırılmasıdır. Mevcut teknoparklar bu işlevi etkin bir şekilde 
yerine getirememektedirler. Bunun sonucu sektörde olabilecek potansiyel 
işbirlikleri ve iş fırsatları değerlendirilememektedir. 

• Eğitim kurumları ile sektör arasında etkin bir iletişim bulunmamaktadır. Temel 
görevlerinden biri iş piyasalarına yetkin iş gücü yetiştirmek olan eğitim 
kurumları eğitim müfredatlarını sektörün ihtiyaçlarını önemli bir etken olarak 
göz önünde tutarak hazırlamamaktadırlar. 

• Şimdiye kadar tekstil, turizm ve inşaat sektörlerinin başarısı ile tanına Türkiye 
bilgi teknolojileri şirketlerinin yetkinliği ile tanınmamaktadır. Referansların iş 
satışında önemli olduğu sektörde, Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar 
uluslararası rakiplerine göre dezavantajlıdır. 

 
• Türkiye’nin Batı Avrupa pazarına konumsal yakınlığı ve Gümrük Birliği üyeliği 

bulunmaktadır. Bu Hindistan ve Çin gibi rakiplere karşı özellikle “Near-
shoring” hizmetlerinde avantaj yaratabilir. 

• Komşu bölge pazarlarının diğer bölge pazarlarına göre daha hızlı büyüyor 
olması Türkiye’de faaliyet gösteren bilgi teknolojileri şirketleri bilgi teknolojileri 
şirketleri için bir fırsattır. Büyüyen pazarlar yeni fırsatlar sunmaktadır. 

• Bilgi Toplumu Stratejisi projesi kapsamında kamunun daha etkin ve vatandaş 
odaklı çalışması ile ilgili yol haritası ve eylem planları hazırlanacaktır. Uzun 
vadede uygulamaya geçecek olan bu planlar sektöre çok sayıda iş imkanları 
doğuracaktır. Bu kapsamlı iş imkanları sektörün yetkinliklerini artırması 
konusunda önemli bir fırsattır. Bölgedeki ülkeler etkin e-Devlet girişimlerini 
başlatmış ya da planlamaktadır. Bu alanda kazanılacak olan deneyimin yurt 
dışı pazarlarda kullanılma imkanı vardır.  

• Türk Telekom’un özelleşmesi ve telekomünikasyon sektöründe etkin rekabetin 
tesis edilmesi sonucu sektör oyuncuları rekabetçiliklerini artırmak için bilgi 
teknolojileri sektöründen faydalanacaklardır. Bilgi teknolojileri ürün ve 
hizmetlerinin temel alıcılarından olan telekomünikasyon sektörünün gelişimi 
bilgi teknolojileri sektörünün de gelişimini tetikleyecektir. 

• Şirketlerin kendi müşterilerinin isteklerini daha etkin bir şekilde karşılama 
istekleri bu şirketlerin özellikle bilgi teknolojileri hizmetlerinden 
faydalanacağının göstergesidir. 

• Yüksek enflasyon olduğu dönemlerde şirketler gelirlerinin önemli bir 
bölümünü faaliyet dışı operasyonlardan elde etmişlerdir. Enflasyonun 
düşmesi ile beraber şirketlerin faaliyet dışı karları azalmıştır. Bu şirketleri 
operasyonlarına odaklanmalarını sağlamıştır. Daha fazla kar elde etmek 
isteyen şirketler operasyonel verimliliklerinin artmasını hedeflemektedir. 
Şirketlerin operasyonel verimliliklerini artırma ihtiyacı bilgi teknolojileri sektörü 
için yeni iş fırsatları sağlayacaktır. 

• Üniversitelerin bilgi teknolojileri ile ilgili eğitim veren bölümleri diğer 
bölümlerine göre daha yüksek puan gerektiren bölümlerdir. Bu, öğrencilerin 
üst kesiminin bilgi teknolojileri sektörü için gerekli olan yetkinlikleri edinmek 
üzere eğitildiklerini göstermektedir. Bu da gelecekte yetkin BİT iş gücünün 
artırılması için bir fırsattır. 

 
• Çin ve Hindistan gibi ucuz işgücüne sahip büyük ülkeler yazılım ve hizmetler 

alanında yatırım yapmakta ve diğer ülkeler için çekicilik arz etmektedir. Bu 
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Türkiye’yi bölgede rekabette zorlayacak bir unsurdur. Türkiye’nin fiyat rekabeti 
yaparak bu ülkelere karşı başarı sağlaması çalışan maliyetlerinin daha fazla 
olması sebebiyle zordur. 

• Birleşik Arap Emirlikler ve Mısır gibi ülkeler yabancı yatırımcıları çekmek için 
etkin tanıtım ve pazarlama yapmaktadır. Özellikle Dubai Orta Doğu’da bir 
cazibe merkezi haline gelmeyi başarmıştır. 

• Bu ülkeler dışında Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve Polonya Doğu 
Avrupa pazarında hizmetler alanında büyümektedirler. Bu ülkeler deki çalışan 
maliyetleri, Çin ve Hindistan kadar olmamakla beraber, yine Türkiye’deki 
çalışan maliyetlerinden daha düşüktür. 

• Dış yatırımın teşvik edilmesine yönelik iş ortamında yapılması gereken 
iyileştirmeler gecikmiştir. Bunun sonucu olarak doğrudan dış yatırımlar ile ilgili 
fırsatlar kaçırılmış olabilir. 

• Donanım sektöründe Çin’in üretimi ve ülkeye çektiği dış yatırım artmaktadır. 
Bu bölgede katma değeri daha yüksek olan yazılım ve hizmetler tarafındaki 
güçlü rakiplere ilaveten katma değeri düşük olan donanım pazarında da 
rakipler bulunmaktadır. 

• Kamu alımlarındaki belirsizlik ve planların tam olarak uygulanamıyor olması 
ihaleye katılan firmalara güçlük çıkartmaktadır. Bu belirsizliğin sonucu olarak 
tedarikçi firmalar kamu alımları ile ilgili uzun vadeli planlar ve insan kaynağına 
yatırım yapamamaktadırlar.  

• Kamu tedarik politikaları kalite ve standartların yanında ağırlıklı olarak fiyat 
rekabeti odaklıdır. Fiyat rekabetinin yüksekliği firmaların kaliteyi artırarak iş 
almaya çalışmaları yerine fiyatı kısarak iş almaya çalışmaktadırlar. Bu da 
büyük bir alıcı olan kamunun katma değeri düşük hizmetler almasına yol 
açmaktadır. Bunun sonucu olarak sektörde yetkinliklerin gelişimi daha az 
olmaktadır. 

 
Telekomünikasyon  
 
• Sabit hat telefon santralleri yüksek oranda dijitalleştirilmiştir. Dijital altyapı 

günümüzde en yaygın genişbant erişim teknolojisi olan DSL hizmetleri için 
gerekli bir altyapıdır. 

• Nüfusun %85’inin bağlı olduğu santraller DSL uyumlu hale getirilmiştir. Bu 
sayede ilave talep olması halinde kısa bir süre içerisinde DSL hizmetleri 
abonelere eriştirilebilecektir. 

• Kısa Dönem Eylem Planı kapsamında geniş bant erişim altyapısı tüm okulları 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmakta ve yerleşik operatör tarafından 
finanse edilmektedir. Bu proje hem geniş bant erişimin Türkiye çapında 
yaygınlaştırılmasının yolunu açmakta hem de normal koşullarda geniş bant 
internet erişimini sağlamanın karlı olmadığı bölgelere hizmet götürülmektedir. 
Bununla beraber projenin finansal maliyeti Türk Telekom tarafından 
karşılanmaktadır. 

• Nüfus yoğun bölgelerde Kablo TV altyapısı kuruludur. Kablo TV şebekesi 
üzerinde geniş bant erişimin sunumu DSL teknolojileri ile geniş bant erişimin 
sunumuna en büyük alternatiftir. Nüfus yoğun bölgelerde şebekenin yaygın 
olması geniş bant internet hizmetinin sunumunda fiyat ve hizmet rekabeti 
sağlayacak bir etkendir. 

• Türkiye önemli miktarda telekomünikasyon kablosu ihraç etmektedir. Kablo 
ihracatı ile telekomünikasyon altyapı ekipmanları piyasasında ihracat ithalatın 
önündedir. 

 
• Özellikle sabit ses, veri ve İnternet pazarlarında etkin rekabet 

sağlanamamıştır. Bunun sonucu son kullanıcılar pahalı hizmet almakta, Türk 
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Telekom dışındaki diğer telekom işletmecileri bu pazarlarda tutunamamakta 
ve piyasa gelişememektedir.  

• Yerel ağ paylaşıma açılmamıştır. Türk Telekom dışındaki işletmeciler 
abonelere hizmet sunmak için Türk Telekom ile ara bağlantı yapmak zorunda 
kalmaktadır. UMTH operatörlerinin Türk Telekom’a ödedikleri ara bağlantı 
ücretleri yüksektir. UMTH operatörleri abonelere düşük fiyattan hizmet 
götürememekte ve pazarda Türk Telekom ile rekabet edememektedirler. 

• Servis sağlayıcılar Türk Telekom’la genişbant İnternet pazarında fiyat rekabeti 
yapamamaktadır. DSL teknolojileri ile genişbant İnternet sunumu hizmetinin 
tamamına yakını Türk Telekom’un elindedir. Diğer operatörler İnternet 
servisleri pazarından pay almakta zorlanmaktadırlar. 

 
• Türk Telekom’un özelleşmiş olmasının etkin rekabeti tesis etmek için gerekli 

adımların atılmasını hızlandıracağı beklentisi oluşmuştur. Geç kalınmış olan 
düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ve telekom piyasalarında diğer operatörlerin 
Türk Telekom etkin bir şekilde rekabet edebilmesi beklenmektedir. 

• Kablo TV ve alternatif teknolojiler ile hizmet sunum lisansları onay 
aşamasındadır. Bu sayede farklı operatörler ses, veri ve İnternet hizmetlerini 
ikame teknolojiler kullanarak son kullanıcılara sunabilecektir. Bu da etkin 
rekabetin sağlanmasında bir etken olacaktır. 

 
• Sektörde etkin rekabetin sağlanması için gerekli adımların atılmaması halinde 

birçok hizmette Türk Telekom’un tekel konumu devam edecektir. 
Telekomünikasyon pazarı potansiyel büyüklüğüne erişmeyecektir. Yan 
sektörler de bundan etkilenecektir. 

• Düzenleyici kurum ve onay sürecinde yer alan diğer kurumlar lisanslama 
sürecinde gecikmiştir. Alternatif teknolojiler ve altyapı ile ilgili lisanslamanın 
yapılmaması sektöre yatırım yapmak isteyen yatırımcıları ve rekabeti 
engellemektedir.  

• Telekomünikasyon ekipmanı ihracatındaki en önemli kalem olan telekom 
kablolarının ithalatının artış hızı ihracatının artış hızından daha fazladır. 
Türkiye güçlü olduğu bir konuda başarısını artırmazsa zayıf duruma düşebilir. 

 

14.2. Değerlendirme ve Sonuç 
GZTF analizi, mevcut durum değerlendirmesi bulgularının özetini sunmaktadır. 
Sektörün yetkinlikleri ile dış faktörlerin etkileşimi stratejik kararları destekleyecek 
bulguları sağlamaktadır. Buna göre kesişimde yer alan kümeler stratejik kararlar 
konusunda fikir vermektedir. 
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 Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Fırsatlar • Türkiye’de faaliyet gösteren yazılım 
firmaları içerisinde, yazılım 
geliştirme süreçleri ve standartları 
konusunda bilincin 
yaygınlaştırılmasıyla sektörün 
yurtdışı pazarlarda rekabet gücü 
artırabilir. 

• Türkiye yazılım ve hizmetler sektörü 
yurtdışına açılırken sahip olduğu 
teknoparklar işbirliklerini 
kolaylaştırması açısından avantaj 
sağlayabilir. 

 

• Kamu tedarik politikalarının 
iyileştirilmesi sektördeki yetkinliklerin 
geliştirilmesi için bir fırsat olarak 
kullanılabilir. 

• Türkiye’de faaliyet gösteren bilgi 
teknolojileri şirketleri devletin e-devlet 
projeleri kapsamında planladığı ihaleleri 
takip etmeli ve bunlara hazırlık 
yapmalıdır. 

• Eğitim kuruluşları sektör ile iletişim 
halinde olmak suretiyle sektörün 
ihtiyaçlarına yönelik olarak BİT eğitim 
müfredatını hazırlamalıdır. 

• Teknopark yönetimlerinin başarı 
kriterlerinden bir tanesi teknopark 
içindeki şirketleri buluşturmak ve 
şirketler arasında sonuca yönelik 
işbirliklerini artmasını sağlamak olarak 
belirlenebilir. 

Tehditler • Telekomünikasyon sektöründe 
faaliyet gösterilmeyen alternatif 
teknolojikler kullanılarak hizmet 
sunulan alanlarla ilgili lisansların 
dağıtılması süreci daha etkin hale 
getirilmelidir. 

 

• Türk Telekom’un tekel yapısını ortadan 
kaldıracak düzenlemeler yürürlüğe 
girmelidir. 

• Telekomünikasyon sektöründe etkin 
piyasa gücüne sahip operatörler ile 
diğer operatörler arasında yapılan ara 
bağlantı anlaşmaları ve altyapının 
kullanımı hususlarının fiyatlandırması, 
diğer operatörlerin etkin piyasa gücüne 
sahip operatörle fiyat rekabeti 
yapmasına olanak verecek şekilde 
yapılmalıdır. 

• Yazılım ve hizmetler alanında faaliyet 
gösteren küçük şirketler hem sermaye 
yapılarını kuvvetlendirmek, hem de 
daha büyük ölçekli uluslararası 
şirketlerle rekabet edebilmek için iş 
birliği yapabilir. 

• Türkiye’de faaliyet gösteren bilgi 
teknolojileri şirketlerinin dış pazarlarda 
rekabet edebilmek için özellik olarak 
fiyat dışındaki rekabet unsurlarına ayırt 
edici odaklanmalıdır..  

• Teknoparklar yazılım ve hizmetler 
sektöründeki şirketleri işbirliği yapmaya 
teşvik ederek yurt dışı oyuncularla 
rekabet edebilecek ölçeğe getirilebilir. 

• Kamu alımları BİT oyuncularının 
kaynaklarını daha etkin kullanabilmeleri 
için daha planlı yapılmalıdır. 
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Güçlü ve zayıf yönlerin fırsat ve tehditlerle eşleştirilmesi strateji belirleme 
safhasında değerlendirilecek bazı konular hakkında fikir vermektedir. Strateji 
belirleme safhasında bu konular değerlendirilecek ve paydaşların da fikri alınarak 
çözüm önerileri geliştirilecektir.  
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15. En İyi Uygulamalar 

15.1. Bilişim Sektörü ile İlgili Ülke Örnekleri 

15.1.1. Başarı Hikayelerinin Olası Belirleyici Unsurları 
Bilişim sektörü yolu ile Dünya’da atılım yapmış ülkelerden en bilinenleri kuşkusuz 
ingilizcede 3I (India, Ireland, Israel) adıyla bilinen Hindistan, İrlanda ve İsrail’dir. 
Ayrıca iç pazar odaklı büyüme gösteren Brezilya ve son 5 yıl içerisinde yapmış 
olduğu atılımlarla sektör büyümesini önemli ölçüde sağlayan Çin de bu alanda 
örnek gösterilen ülkeler konumundadır.  
 
Bu 5 ülkenin, yazılım başta olmak üzere başarı hikayelerinin ardındaki olası 
belirleyici unsurlar temelde şu 5 ana başlık altında sıralanabilir49: 
 

1. İhracat odaklı modele karşılık gelişme odaklı ihracat modeli: 3I ile 
Çin ve Brezilya büyüme modelleri arasındaki dikkat çeken bir 
farklılık ihracatın sektör içerisindeki payıdır. Çin ve Brezilya’da, 
yerel pazara hizmet süresince geliştirilen ve iyileştirilen yetkinlikler 
yoluyla sağlanmıştır. 

2. İnsan kaynağı ve yetkin işgücü arzı: 3I içerisindeki bir diğer ortak 
nokta, 1980’ler ve 1990’ların başındaki, özellikle mühendislik ve 
teknoloji alanında sağlanan “fazla” insan kaynağıdır. 

3. Diaspora: Bir kural olarak betimlenemese de, büyük bir pazara 
yakınlık ve hizmet, BT alanında büyümede ortak bir özellik olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bahsi geçen ülkelerde İhracat amacıyla 
çalışan insan kaynağına ek olarak, doğrudan dış pazarlara insan 
kaynağı akışı sağladıkları görülmektedir. Bu da Amerika başta 
olmak üzere dikkate değer bir Diaspora oluşturmuştur. 

4. Uluslararası şirketler: Tartışmalı da olsa, bir diğer etken 
uluslararası şirketlerin rolüdür. Biraz basitleştirilmiş olmakla birlikte 
uluslararası şirketler İsrail’e Ar-Ge yapmak, Hindistan’a ucuz 
işgücünde faydalanmak, İrlanda’ya da vergi avantajları ve Avrupa 
pazarına giriş için gelmişlerdir. 

 
İlerleyen bölümlerde, 3I ülkelerine ek olarak Çin ülke örnekleri olarak 
incelenmiştir. 

15.1.2. Hindistan 
 
Hindistan, son 15 yılda Dünyada yazılım hizmetlerinin ihracatı konusunda yerini 
almış önemli bir oyuncudur. Yazılım sektörünün toplam ihracattaki payı ihmal 
edilebilir seviyelerden %18’lere kadar büyümüştür. Yazılım sektörü iç piyasadaki 
diğer sektörlerle asgari düzeyde etkileşimdedir. Yazılım hizmetlerinin büyük bir 
bölümü ihraç edilmektedir. 
 
Tablo 92: Hindistan Yazılım Gelirleri (1984-2003) (Milyon ABD Doları) 

                                                 
49 Arora, A. Gambardella, A. “The Globalization of the Software Industry: Perspectives and Opportunities for 
Developed and Developing Countries”, Mayıs 2004 
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Kaynak: NASSCOM, From Underdogs to Tigers 
 
Diğer ülkelerden farklı olarak Hindistan’ın yazılım alanındaki atılımı yerli 
firmalarca yapılmıştır. Bunun yanında ferdi girişimciler pazarda en büyük payı 
almışlardır. 
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Tablo 93: Yazılım Firmalarının Dağılımı (2000-2001)  
Firmaların Giriş Tarihleri ve Dağılımları, 2000-01 
  Kuruluş Yılı 

Firma Tipi 
1980 
öncesi 81-84 85-91 92-99 00-01 

Firma 
Sayısı 

Gelirdeki
Pay (%) 

İstihdam
daki 
Pay (%) 

İş Ev 
Firmaları4 10 2 10 60 5 112 26.24 26.89 
Çok Uluslu 
Firmalar 1 3 24 80 20 128 11.29 16.28 
ABD-
Hindistan3 0 0 10 38 10 8 7.87 7.87 
Girişimci 
Firmalar2 1 1 4 13 3 22 1.44 0.85 
Önceden IT 
Deneyimi 
olan 
Girişimciler1 11 8 46 129 35 229 36.99 34.10 
Diğerleri 7 2 5 26 3 44 8.08 7.97 
Tüm Firmalar    657   

1Önceden IT Deneyimi olan Girişimciler: Daha önceden IT deneyimi olan profesyoneller tarafından kurulan 
firmalar 
2Girişimci Firmalar: Sıfırdan yazılım işine girenler 
3ABD-Hindistan: ABD ve Hindistan şirketleri ortaklığı ile kurulan firmalar 
4İş Ev Firmaları:  
5Gelirdeki pay ve istihdamdaki pay toplamları firmaların kuruluş yıllarına ait veriler eksik olduğu için 100’e eşit 
değildir. Toplam sayı kuruluş yılında eksik verisi bulunan firmaları da kapsamaktadır.  

Kaynak: NASSCOM, From Underdogs to Tigers 
 
Hindistan’ın yazılım alanındaki başarısının ardında üç adet temel öğe sayılabilir; 

1. İnsan Kaynağı Maliyeti 

Tablo 94: Uluslararası Kıyaslamalı Yazılım Sektöründeki Ücretler (1995-1999) 
Yazılım Çalışanlara Ödenen Maaşlardaki Uluslararası 

Farklılıklar (ABD Doları, Yıllık): 1995-99 
  ABD İngiltere İrlanda Hindistan 
1995      
Proje Lideri 54.000 39.000 43.000 23.000 
Sistem Tasarımcısı 55.000 34.000 31.000 11.000 
Yazılım Geliştirici 41.000 29.000 21.000 8.000 
Kalite Garanti Uzmanı 50.000 33.000 29.000 14.000 
1999     
Proje Lideri 65.600 47.400 52.300 33.700 
Sistem Tasarımcısı 66.900 41.300 37.700 16.100 
Yazılım Geliştirici 49.800 35.300 25.600 11.700 
Kalite Garanti Uzmanı 60.800 40.100 35.300 20.500 

Kaynak: www.man.ac.uk/idpm, World Employment Report 2001 
 
Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere yazılım sektöründeki maaşlar diğer ülkelere 
göre daha yüksek oranda artsa da diğer ülkelerle göre görece düşük kalmıştır. 

2. Devletin İnsan Kaynağı Yetiştirilmesine Verdiği Destek 

1980’li yıllarda, devlet üretim sektöründe ihracatı artırmak amacıyla insan kaynağı 
yetiştirmeye yüksek yatırım yapmıştır. Bunun sonucu ülkedeki üniversite mezunu 
oranı benzer kişi başı milli gelire sahip Çin gibi ülkeleri geçmiştir. Bu oran kişi başı 
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milli geliri Hindistan’dan daha yüksek olan Avrupa ülkelerine yetişmiştir. Daha 
sonraları, üretim sektörünün hedeflenen ölçüde gelişmemesi, bu yetişmiş iş 
gücünün yazılım sektörüne kaynak oluşturmasına yol açmıştır. 

3. Sektörün Liberalleşmesi ve Gelişimi 

1991’den önce yazılım pazarına giriş zorlukları yüksekti ve yabancı yatırımcıların 
pazara girişi güç idi. 1991’de getirilen yeni ekonomik düzenleme ile bu öğeler 
ortadan kaldırılmıştır. Bu düzenlemelere paralel olarak sektör şu şekilde 
gelişmiştir: 
 
1984 Öncesi – Devletin donanımı ülkenin iç kaynaklarıyla karşılama politikası, 
sektörü olumsuz yönde etkiledi. IBM başta olmak üzere, bazı firmalar ülkeyi terk 
etti.  
 
1985–1991 – Donanım fiyatlarının düşmesi ve donanım ihracatının deregüle 
edilmesi Dünyada yazılım geliştirme ihtiyacının arttığı döneme rast geldi. Yazılım 
geliştirenlerin satın aldıkları donanımdaki vergiler tümü ile kaldırıldı. Küçük 
ihracatçının teşvik edilmesi ve desteklenmesi için teknoloji parkları kuruldu. 
Teknoparklar ihracatçılara vergi avantajı, gerekli donanıma sahip ofis alanı, 
kesintisiz elektrik ve İnternet hizmetleri verildi. 
 
1992-1999 – Uygulama ve sistem yazılımları ithalatındaki vergiler düşürüldü. 
Yazılım ihracatı yapan şirketlere gelir vergisi muafiyeti tanındı. 
 
2000-günümüze – Yazılıma olan talep artışı yavaşlarken hizmetlere olan talep 
artmaya başladı. 2000’den sonraki yavaşlamada Hindistan gelişmesini hizmetlere 
doğru kaydırmak yoluyla devam ettirmiştir. Özellikle 2001 krizinden sonra yazılım 
işlerinde yavaşlama olmakla beraber maliyet azaltma eğilimleri sayesinde 
Hindistan’da dış kaynak kullanımı işleri artmıştır. 

15.1.3. İsrail 
 
İsrail yüksek teknoloji sektörü coğrafi olarak tek bir küme sayılabilecek kadar 
birbirine yakındır. Faaliyetler genellikle Tel Aviv, Haifa ve Kudüs’te 
gerçekleştirilmektedir. Bu yüksek teknoloji sektörünün en önemli öğesi BİT 
sektörüdür. Yazılım, veri iletişimi, elektro optik, donanım tasarımı ve İnternet 
teknolojileri alanlarına yoğunlaşılmıştır. Hindistan ve İrlanda daha çok yazılım 
servisleri alanına yönelirken, İsrail yazılım ve telekomünikasyon ürünleri 
geliştirmektedir. İleri teknoloji firmalarının %39’u yazılım, %21’i telekomünikasyon 
alanında faaliyet göstermektedir.  
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Tablo 95: İsrail İleri Teknoloji Firmalarının Firma Tipine Göre Dağılımı 
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Kaynak: NBER 
 
1990 yılından 2000 yılına kadar İsrail’deki toplam BİT ihracatı 1.916 milyon 
dolar’dan 10.081 milyon dolar’a çıkarak 5.26 katına ulaşmıştır. BİT ihracatının 
toplam ihracat içindeki oranı 1990 yılında %13.8 iken 2000 yılında %33.1’e 
ulaşmıştır. Sektörün istihdam ettiği insan sayısı 1990-2000 yılları arasında 
36.000’den 56.000’e çıkmıştır. 
 
Tablo 96: İsrail BİT İhracatı ( Milyon ABD Doları) 
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Kaynak: www.iaei.org.il, IASH, NID 
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Tablo 97: İsrail BİT Sektörü İstihdamı (Çalışan Sayısı) 
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Kaynak: OECD 
 
İsrail yazılım sektörü 1984 yılında 370 milyon dolar satış ve 5 milyon dolardan az 
ihracat rakamlarına ulaşırken, 2003 yılında 3.7 milyar dolar gelir elde edilmiş, 2.6 
milyar dolardan fazla ihracat yapılmıştır.   
 
Tablo 98: İsrail Yazılım Satışları, İhracatı ve İstihdamı (Çalışan Sayısı) 
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Kaynak: OECD 
 
İsrail’de donanım sektöründe 2000 yılında 12,5 milyar dolar gelir elde edilmiştir ve  
55800 kişi çalışmaktadır. Yazılım ve donanım sektörleri 1990’lı yıllarda benzer 
büyüme trendleri izlemişlerdir. Yazılım sektörünün ortalama büyüme oranı %23 
iken donanım için yaklaşık %15’tir. Fakat 1997 yılından itibaren yazılım alanında 
çalışan kişi başına yazılım satışı oranı, donanım alanında çalışan kişi başına 
donanım satış oranından yüksek çıkmaya başlamıştır. Aşağıdaki şekilde 
görülebileceği üzere İsrail’e ait istatistikler İrlanda istatistiklerinin 2 katı 
seviyesindedir. Bu İsrail’in doğru alanlarda Ar-Ge faaliyetleri yapıp katma değer 
yarattığı ve bunu ekonomik değere dönüştürebildiği anlamına gelmektedir. 
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Tablo 99: Çalışan Başına Satışlar (ABD Doları) 
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Kaynak: IAEI (2002), IASH (2002), NID (2002) 
 
İsrail’in yazılım alanında gelişmesinin en önemli nedenlerinden biri zengin insan 
kaynağıdır. İyi düzenlenmiş eğitim politikası insan kaynağını geliştirmiş, eğitim de 
İngilizce’nin ikinci dil olarak öğretilmesi BİT sektörünün gelişimine zemin 
hazırlamıştır. Silahlı kuvvetler gençlerin eğitilmesinde önemli rol oynayan bir 
kurumdur. Parlak lise öğrencileri çeşitli bölümlerde ve programlarda okutularak, 
yoğun bilim ve mühendislik eğitimleri verilmiştir. Bitirenler silahlı kuvvetlerin 
önemli noktalarında istihdam edilmiştir. Ayrıca İsrail’e kuruluşundan beri Musevi 
göç dalgaları olmuştur. 1989’den itibaren Sovyetler Birliği’nden gelen göçmenler 
çoğunlukla bilimsel ve mühendislik tabanı gelişmiş kişilerden oluşmuştur. İsrail’de 
yaşayan mevcut Musevi nüfusun %20’si bu göç dalgası sırasında İsrail’e 
yerleşmiştir. Böylece mevcut insan gücünün kalitesi artmış ve çeşitlilik 
sağlanmıştır.  
 
Silahlı kuvvetlerin parlak gençlere mühendislik eğitimi verip bünyesinde 
çalıştırması, ordudan ayrılan eğitimli insanların kendi firmalarını kurmalarına yol 
açmıştır. Silahlı kuvvetlerde yoğun olarak iletişim, ağ yapısı, veri güvenliği 
(kriptoloji) gibi alanlarda çalışılmış, bu alanlardaki tecrübeler BİT sektöründe 
benzer ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunlara ek olarak, İsrail silahlı 
kuvvetlerindeki düz olan organizasyon yapısı ile sorumluluk ve inisiyatif almanın 
teşvik edilmesi askerlere özel firmalarda çalışabilecek gerekli yetenekleri 
kazandırmıştır. İsrailliler kollektivist (grup başarısını bireysel başarıdan üstün 
tutan) bir kültüre sahiptirler. Bu, çalışanların firmalarına sadakatini sağlamaktadır. 
Economist dergisinin 2001 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre, İsrail 
firmalarında çalışan yıllık işten ayrılma oranı %5 iken, Hindistan yazılım 
firmalarında %25’tir. Düşük işten ayrılma oranı Ar-Ge çalışmalarında sürekliliği 
sağlanmasında önemli rol oynamıştır.  
 
1968 yılında sivil Ar-Ge politikasının uygulamaya başlanmasından sonra, İsrail 
akademik yayınların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranında uluslararası 
sıralamalarda ilk sıraya oturmuştur ve bu durum günümüzde de devam 
etmektedir. Ar-Ge’nin askeri ve sivil ortamlarda desteklenmesi İsrail’in patent 
sayısını ve kalitesini arttırmıştır. 
 
İsrail’in en büyük dezavantajı Amerika pazarına olan uzaklığıdır. Bu nedenle 
müşteri ile birebir ilişkiyi gerektiren alanlar yeterince gelişememiştir. Genelde, 
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İsrail firmaları fazla destek hizmeti gerektirmeyen alanlara yoğunlaşmayı tercih 
etmiştir.  
 
1967’de Fransız ordusunun İsrail’e ambargo uygulaması, İsrail’i yerli askeri 
sektöre yöneltmiş ve kendi kendine yetebilen bir yapılanmanın oluşumu için 
çalışılmıştır. Ambargodan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Baş 
Bilim adamı Ofisi (Office of the Chief Scientist – OCS) faaliyet göstermeye 
başlamıştır. OCS’nin amacı sivil endüstri Ar-Ge’sini desteklemek ve piyasa 
başarısızlıklarını engellemektir. Program ilk başladığında özel sektörün yaptığı 
endüstri Ar-Ge projelerinden ihraç edilebilir yeni ürün geliştirmeye yönelik 
olanlarına destek vermiştir. Onaylanan projeler, koşullu krediler şeklinde maliyetin 
%50’sini karşılamaktadır. Kredinin geri ödemesi ürünün başarılı olması 
durumunda olmaktadır. Böylece şirketler ihraç odaklı ürün geliştirmek için Ar-Ge 
çalışmaları yapmaya yönlendirilmiştir. 1975 yılında Bi-national Industrial 
Research and Development Foundation (BİRD) ( İki-Milli Endüstriyel Araştırma ve 
Geliştirme Vakfı) kurulmuştur. BİRD, İsrail ve ABD firmaları arasındaki ilişkiyi 
güçlendirmek ve işbirliğinin finansmanına destek olmak amacıyla kurulmuştur. İş 
modelinde devlet OCS ve BIRD aracılığıyla İsrail ve ABD arasındaki işbirliğini 
güçlendiren sosyal otorite rolünü üstlenmiştir. 1984 yılında Ar-Ge Kanunu’nun 
kabul edilmesi ve 1985 yılında yazılımın endüstriyel bir sektör sayılması önemli 
kararlardandır. Ar-Ge Kanunu’na göre limitli olan yıllık OCS bütçesi değiştirilmiş, 
uygun görülen tüm Ar-Ge projelerinin desteklenmesi sağlanmıştır. 1990 yılında 
tekrar bütçe limiti gelmekle birlikte, verilen bağışlar ve miktarları üssel olarak 
artmıştır. Aşağıdaki şekilde geri ödemelerin toplam yatırım içindeki yüzdesi  
1988-1999 arası artmaktadır. Yalnız, başarılı ürünler için geri ödemenin talep 
edildiği göz önüne alındığında, geri ödemelerin toplam yatırım içindeki yüzdesinin 
artması, başarılı projelere verilen krediler tutarının tüm kredilere oranının arttığını 
göstermektedir. Geri dönen krediler, kaynak olarak diğer firmalara aktarılmıştır. 
Bu şekilde sektörün gelişimi hızlandırılmıştır. 
 
Tablo 100: OCS’nin 1988-1999 Yılları Arasındaki Bütçesi (Milyon ABD Doları) 
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Kaynak: OCS, Database of Annual Activities-2000 
 
1991 yılından itibaren, OCS firmaların kurulumunu, hayatta kalmalarını, başarı 
oranlarını ve Ar-Ge kapasitelerini destekleyecek 4 tane program uygulamaya 
başlamıştır. Aynı yıl, OCS Teknolojik İnkübatörler Programını da başlatmıştır. Bu 
program, teknik girişimcilere firma kurulumu aşamasında gerekli mali desteği 
vermek ve yeni göçmenlerin iş bulmalarını kolaylaştırarak yerel pazara 
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entegrasyonlarını sağlamak amacıyla başlatılmıştır. İnkübatörler coğrafik olarak 
İsrail’de dağılmıştır. 2000 yılı sonu itibariyle faaliyet gösteren 24 inkübatör ve 
programda yer almış 883 şirket bulunmaktadır. 1992 yılında OCS “Yozma” 
programını başlatmıştır. Bu desteğin amacı İsrail firmalarının erişebilecekleri risk 
sermayesi miktarını artırmak ve ABD pazarına dair fiziksel ve finansal sistematik 
bilgi oluşturmaktır. 1990’ların başında yürürlüğe giren “MAGNET” programı ile de 
İsrail firmalarının ileriki aşamalardaki sorunlarını çözmek hedeflenmektedir. Aynı 
alanda çalışan ve çok uluslu firmalarla rekabet edemeyen şirketler ile İsrail 
akademik araştırmalarının az kullanımı problemlerinin çözülmesi için 
çalışılmaktadır.  
 
1970’lerde başlayan bir çok ticari icat silahlı kuvvetler Ar-Ge’sine dayanmaktaydı. 
1980’lerde Dünya bilgisayar sektöründe donanımdan yazılıma doğru bir trend 
gözlemlenirken, İsrail’in sahip olduğu kaliteli insan kaynağı bu geçişte büyük 
önem kazanmıştır. 1989’da başlayan Sovyet göçü, devletin risk sermayesi 
yapısını kurması, telekomünikasyon sektörünün patlaması (başlangıç 1990), 
İnternet’in patlaması (başlangıç 1995), küreselleşme ile sermaye akışlarının 
artması 1990’larda İsrail BİT sektörünün gelişimine ortam hazırlamıştır. İnternet’in 
hızla yayılması ile en önemli sorunlardan biri veri güvenliği haline gelmiştir. İsrail 
Silahlı Kuvvetleri’nde iletişim ağları için güvenlik çalışmaları hızla İnternet'e 
uyarlanmıştır. Talebin aciliyeti ve İsrail’in askeri Ar-Ge’ye dayanarak rakiplerinden 
hızlı çözümler üretebilmesi, BİT sektörünün gelişimini hızlandırmıştır.    
 
1999 yılında İsrail, Amerikan risk sermayesinin yatırım yaptığı en büyük yabancı 
bölge olmuştur. Önde gelen Amerikan teknoloji firmaları ( Cisco, Intel, Lucent vs.) 
yeni kurulmuş olan İsrail firmalarını teknolojileri için satın almışlardır.  
 
Sonuç olarak İsrail’in başarısına etki eden ana faktör Ar-Ge alanında çok gelişmiş 
olmasıdır. Yapılan Ar-Ge çalışmalarının temel handikabı sektörün ve ilgili pazarın 
ihtiyaçtan bağımsız olarak çalışmalar yapması ve bu çalışmaların çoğu zaman 
ekonomik olarak ticareti yapılabilir ürünlere dönüşmemesidir. İsrail’in bunu 
aşmasında birkaç tane etken etkili olmuştur; 
 
a) 1967’deki Fransız askeri ambargosu, İsrail’i etrafındaki tehditlere karşı kendini 
korumak için acilen çözüm geliştirmeye itmiştir. Bu şartlar altında üniversite ile 
özel sektör birlikte savunma sanayisinde kullanılmak üzere en kısa zamanda 
sonuç alacak Ar-Ge çalışmaları yapmışlardır. Bu işbirliğinin etkin bir şekilde tesis 
edilmesini sağlamıştır. 
 
b) OCS ve BIRD sayesinde özellikle Amerika pazarlarının ihtiyaçları analiz 
edilmiş ve İsrailli şirketlerin bu ihtiyaçlara yönelik olarak Ar-Ge çalışmaları 
yapmaları teşvik edilmiştir. 
 
c) 1990’ların başından itibaren MAGNET programı dahilinde sağlanan fonlar özel 
sektör ile üniversiteler arasındaki işbirliğini iyice kuvvetlendirmiştir. Bunun sonucu 
üç İsrail üniversite – özel sektör ortaklığı ile kurulan şirket, son beş yılda 
Amerika’da en fazla patent üreten ilk altı şirket arasında yer almıştır. 
 
d) İsrail’i Ar-Ge konusunda farklılaştıran diğer bir özelliği ise uluslararası 
Amerikan şirketlerinin (ör: Intel, Microsoft, IBM) Ar-Ge üslerini İsrail’e kurmuş 
olmalarıdır. Dünyadaki diğer uygulamalarda dış kaynak kullanımı katma değeri 
düşük süreçlerden başlamaktayken, Amerikan şirketlerinin İsrail’deki potansiyeli 
keşfetmeleri sonucu dış kaynak kullanımı katma değeri en yüksek olan Ar-Ge 
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faaliyetleri ile olmuştur. Bu da İsrail’in bir Ar-Ge üssü olarak çekiciliğinin en üst 
seviyelere çıkmasını sağlamıştır. 

15.1.4. İrlanda 
İrlanda atıl durumdaki eğitimli iş gücü kaynağını özellikle yazılım sektöründe 
değerlendirerek ve yüksek ölçüde ihracata odaklanarak gelişmiştir. Bu yönden 
İsrail ve Hindistan ile benzerlik göstermektedir. İsrail’den farklı olarak uluslararası 
firmalar İrlanda’da sektörün doğmasını sağlamıştır ve bugün de sektörde 
istihdamın %50’sinden fazlasını ve gelirlerin büyük bölümünü sağlamaktadır. 
 
2003 yılı sonu itibariyle yazılım sektörü 900 firmadan oluşmakta, 24.000 kişi 
istihdam etmekte, 18 milyar ABD Doları gelir elde etmekte ve 17,3 milyar ABD 
Doları ihracat yapmaktaydı.  
 
Tablo 101: İrlanda Yazılım Sektörü 

 
Kaynak: www.nsd.ie 
 
Yazılım sektörü, 2002 yılı itibariyle istihdamın %1,5’ini sağlamasına rağmen, gayri 
safi milli hasılanın %13’ünü ve toplam ihracatın %14’ünü oluşturmaktadır.  
 
İrlanda 1973’de Avrupa Topluluğu’na girdiğinde kişi başı milli gelirin Avrupa 
Topluluğu ortalamasının %64’ü olarak en düşüğüydü. 1980’lerin sonunda 
İrlanda’nın ulusal borçları gayri safi milli hasılasının %125’i kadar, bütçe açığı da 
%12’ler düzeyinde olmuştur. 1986’da işsizlik %17 seviyesine yükselmiş ve başka 
ülkelere göç 1989 yılında 44.000’e ulaşarak sık rastlanır bir durum olmuştur. 
 
Yaklaşık 15 yıl sonra İrlanda’nın ekonomik durumu tamamen değişmiştir. 2000 
yılında işsizlik %4,3’e ve 2001 yılında ulusal borç GSMH’nın %37,4’üne 
düşmüştür. “The Economist” dergisi kişi başı milli gelirin Avrupa Topluluğu 
ortalamasının %118’ine ulaşmasından sonra, İrlanda’yı Avrupa’nın parlayan 
yıldızı olarak tanımlamıştır. Şu an itibariyle kişi başı milli gelir Avrupa’da ikincidir. 
 
İrlanda’nın gelişimindeki kilometre taşlarından bir tanesi de 1980’lerde yabancı 
yatırımcıyı teşvik etmek için belirli sektörler için kurumlar vergisinin %10’a 
düşürülmesi olmuştur. Bu oran 2003 yılında %12,5’e çıkartılmış olmakla beraber, 
Amerika’daki %39,5, Almanya’daki %40, İngiltere’deki %30 ve Belçika, Fransa ve 
Hollanda’daki yaklaşık %34’lük vergi oranları ile karşılaştırıldığında İrlanda’nın 
uluslararası yatırımcıyı çekmekte neden fazla rekabet yaşamamış olduğu 
açıklanabilmektedir. Bu vergi indirimi 1990’lı yıllarda etkisini katlanarak göstermiş 
ve yazılım sektörü senelik %20 büyürken istihdam da yıllık %6,4 oranında 
artmıştır. Bunun sonucu toplam istihdam 1991’de 7.798’den 2001’de 31.500’e 
çıkmıştır. 
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Tablo 102: İrlanda Yazılım Endüstrisi Yerli ve Yabancı Şirketlerin İstatistikleri 

 
Kaynak: www.nsd.ie 
 
Bu süreçte sektör 1991’de 2,66 milyar ABD Doları’ndan 2002’de 18 milyar ABD 
Doları’na büyümüştür. İhracatta benzer bir şekilde artıp 1991’de 2,47 milyar ABD 
Doları’ndan 2001’de 17 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. Bu büyüklükler içindeki 
uluslararası şirketlerin oranı sürekli %90’a tekabül etmiştir. Uluslararası şirketler 
vergi avantajlarından yararlandıkları İrlanda’yı Avrupa pazarına açılan bir platform 
olarak görmektedirler. İrlanda iç pazarının çok küçük olması sebebiyle, ihracat 
yerli firmaların gelişiminde de önemli bir etkendir. 
 
1985’de Microsoft ve Lotus (daha sonra IBM satın aldı) şirketlerinin Dublin’e 
gelmesi İrlanda yazılım sektörünün gelişiminde katalizör işlevi görmüştür. Bu 
şirketler ilk olarak üretim ve dağıtım tesislerini kurmuşlardır. Daha sonra 
yerelleşme (Paket yazılımların ülke özelinde uyarlamaları) işlerini de İrlanda’ya 
taşımıştır. Bu iki şirketi diğer şirketlerde takip etmiş ve 1992 yılı itibariyle 
Dünyanın en büyük 40 yazılım şirketinden 15’i İrlanda’ya yerleşmiştir. 
 
İrlanda’daki Microsoft, Symantec ve Claris gibi yabancı şirketlerin çoğu genellikle 
katma değeri düşük ve yüksek yetkinlik gerektirmeyen disk çoğaltma, montaj, 
paketleme ve yerelleşme gibi operasyonlarını ülkede yerleştirmektedirler. 
Uluslararası şirketler İrlanda’nın ekonomisinin gelişmesinde kritik etken 
olmalarına rağmen ulusal sistemin ve yenilikçiliğin geliştirilmesinde ve yerli 
yazılım firmalarının gelişiminde çok az etkileri olmuştur. 
 
Yerli firmaların gelişmek için seçtikleri yöntem sistem yazılımı ve kurumsal 
uygulamalarda niş alanlara yönelmek olmuştur. Bu alanlarda başarılı olabilmek 
için de paket yazılım pazarını domine eden Amerikan firmaları ile doğrudan 
rekabetten kaçınmışlardır. Yerli yazılım sektörünün yapısı uluslararası şirketlerin 
yapısından farklı olmuştur. Yerli firmalar genellikle küçük şirketler olmuştur. 
1992’de yerli firmaların %65’i on kişiden az, sadece %5’i elli kişiden fazla çalışana 
sahiptir. 2002 yılındaysa on kişiden az çalışanı olan şirket oranı %45 ve elli 
kişiden fazla çalışanı olan şirket oranı %13 olmuştur. Bu şirketlere bakıldığında 
1998 yılında çalışan sayısı ondan az olan 316 şirket toplam istihdamın %15’ini, 
sektörün gelirinin %11’ini ve yerli firmaların ihracatının %6’sını oluşturmuştur. Bu 
sektördeki şirketlerin büyüklüklerinin yapılan işlerin verimliliğine ve şirketlerin iş 
alma başarısına etkisini göstermektedir. 
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Tablo 103: İrlanda Yerli Yazılım Firmalarının Büyüklük Analizi 

 
Kaynak: www.nsd.ie  
 
Yerli firmalar, özellikle de iç pazarın çok büyük olmaması sebebiyle artan bir 
şekilde ihracat odaklı olmuşlardır. 1991 yılında ihracat faaliyetlerinde bulunmuş 
şirket sayısı toplam şirket sayısının %63’ü oranında olduğu tahmin edilirken, bu 
oran 1997 yılında %80’in üzerine çıkmıştır. 1997’de ihracat yapan yerli şirketlerin 
%44’ünün gelirlerinin yarısından çoğu ihracattan sağlanmıştır.  
 
Eğitim politikalarının yeniden yapılandırılması ülkenin başarısındaki en önemli 
etkenlerden birisi olmuştur. Yapılan düzenleme ile sektörlerin ihtiyaçlarını yüksek 
düzeyde eğitimli iş gücü ile karşılanması hedeflenmiştir. Bununla bağlantılı olarak 
Avrupa Topluluğu fonlarının insan kaynağı yetiştirmek amaçlı kullanılması önemli 
bir etken olmuştur. İrlanda Avrupa Topluluğu’nca ekonomisi çok gelişmemiş ve 
birinci derecede yardıma hak kazanmış ülkeler arasında kabul edilmiştir. Bu 
kapsamda İrlanda Avrupa Topluluğu fonlarından 1989-1993 arasında €4.5 milyar 
ve 1994-1999 arasında da €5.6 milyar kullanmıştır. Bu fonlardan, 1989-1993 
arasında €3 milyarı ve 1994-1999 arası kullanılan fonların %44’ü eğitime 
ayrılmıştır. Aynı kapsamda fonlardan yararlanan diğer ülkelerden Yunanistan 
%25 ve İspanya %28 oranında eğitime pay vermiştir. Bu farklar İrlanda’yı eğitimli 
iş gücü açısında oldukça farklı bir konuma getirmiştir. 
 
Devlet sektörlerin talepleri ile eğitim kurumlarının arzını örtüştürebilmek için 
üniversitelerin haricinde üç yeni yapı kurmuştur. Bunlardan birincisi Vocational 
Education Committees (VECs – Mesleki Eğitim Komiteleri), teknik ve meslek 
liselerindeki direkt olarak iş gücüne katılacak öğrencilerin sektörün talepleri 
doğrultusunda eğitimlerinin kurgulanmasını sağlamayı hedeflemiştir. Diğer iki yapı 
Regional Technical Colleges (RTCs – Bölgesel Teknik Üniversiteler) ve National 
Institutes of Higher Education’dır (NIHEs – Ulusal Yüksek Öğretim Enstitüsü). Bu 
iki yapı üniversite seviyesindeki eğitimlerin pazarın ihtiyaçlarına odaklanmasını 
sağlamayı amaçlamışlardır. Bu üç yapının kurulmasından daha önemlisi,  bu 
yapıların eğitim kurumları tarafında kontrol edilmeleri yerine direkt olarak devlete 
bağlanmış olmalarıdır. Bu sayede devlet pazarın ihtiyaçları doğrultusunda eğitim 
sisteminin şekillenmesine etkin bir şekilde müdahale edebilmiştir. Böylece 1980-
1990 arasında eğitimin ağırlığı geçerliliğini yitirmekte olan meslek gruplarından 
mühendislik, bilgisayar bilimleri ve teknik alanlara doğru başarılı bir şekilde 
kaydırılmıştır. 
 
OECD’nin yayınlarına göre, 2001 yılında 25-64 yaş arası üniversite mezunluğu 
oranında OECD ülkeleri içerisinde İrlanda %35,6 ile Amerika (%41,6) ve Kanada 
(%37.3)’nın ardından üçüncü sırada yer almıştır. OECD ülkeleri ortalaması %26,4 
ve Avrupa Topluluğu ülkeleri ortalaması %22,2 olmuştur. İrlanda’nın eğitime 
yaptığı yatırım 1990’lı yıllarda yabancı şirketlerin eğitimli iş gücünün yüksek 
olması sebebiyle İrlanda’yı seçmeleri neticesinde meyvelerini vermiştir. 
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Uluslararası şirketlerden yerli şirketlere bilgi akışı daha çok iş gücünün transferi 
neticesinde olmuştur. Yerli şirket kurucularının katıldığı bir ankete göre, yerli 
şirketlerin kurucularının yaklaşık üçte biri şirketlerini kurmadan hemen önce bir 
uluslararası şirkette çalışmış ve yaklaşık üçte ikisi kariyerlerinin bazı 
aşamalarında bir uluslararası şirkette görev almıştır. Bunların yanında kurucuların 
%50’si yurt dışında ilgili iş alanında daha önce çalışmıştır. 
 
Tablo 104: İrlanda Yazılım Girişimcilerinin İş Deneyimi 

 
Not: n: Örneklem Sayısı 
Kaynak: Carnegie Mellon University Survey 2001-02 
 
Görüşü alınan girişimcilerin tamamı, uluslararası şirketlerin İrlanda’nın tanınırlığını 
ve imajını uluslararası arenada önemli ölçüde iyileştirdiğini düündüklerini 
söylemiştir. 
 
1990’larda ekonominin iyileşmesi sonucu İrlanda’ya göç edenlerin çoğu, daha 
önce İrlanda’dan yurtdışına göç etmiş olan kişiler olmuştur. 1994’de İrlanda’ya 
göç edenlerin %55’ini yurtdışına göç etmiş olan İrlandalılar oluşturmaktadır. Diğer 
taraftan 1980’lerde eğitime yapılan yatırım sonucu, eğitimli iş gücünün küçük iç 
pazarda kendine yer bulamaması sebebiyle sürekli olarak yurtdışına beyin göçü 
yaşanmıştır. 1988’de bu oran mezun olanların %20’sine tekabül ederken 2002’de 
%5,6’ya düşmüştür. 1990’dan sonraki süreçte yaşanan ülkeye geri göçte sektör 
yurtdışında yetişmiş iş gücünün tecrübesinden ve yurtdışı bağlantılarından 
faydalanmıştır. 
 
Özetle İrlanda’nın yazılım sektörünün gelişmesinin arkasındaki etkenler şunlar 
olmuştur; 
 
• Uluslararası şirketler ekonominin gelişmesine direkt etki ederken, yerli 

sektörün gelişmesine iş gücü transferi yoluyla dolaylı etki etmiştir. Uluslararası 
şirketlerde edinilen tecrübeler ve bilgiler birçok irili ufaklı şirketin kurulmasına 
vesile olmuştur. 

 
• Diğer Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla sağlanan vergi avantajları uluslararası 

şirketler için yer seçiminde önemli bir kriter olmuştur. Bu konuda İrlanda diğer 
ülkelere göre avantajlı bir konuma sahip olmuştur. 

 
• İrlanda’nın yetişmiş ve kaliteli iş gücü uluslararası şirketleri çeken bir başka 

unsur olmuştur. İş gücünün kalitesi hem eğitim kurumlarının pazarın ihtiyaçları 
doğrultusunda eğitim vermelerinden hem de yurtdışındaki uluslararası 
çalışma alışkanlığı olan iş gücünün geri gelmesi ile sağlanmıştır. Bununla 
beraber İrlanda’nın Avrupa Topluluğu’na üye olması sebebiyle yakınlığı ve 
Amerika ile olan tarihsel ve kültürel yakınlığı ilişkilerin çok kolay tesis 
edilmesine ve İrlanda’nın Avrupa ve Amerika arasında bir köprü olmasını 
sağlamıştır. 
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Son olarak, İrlanda uluslararası firmalara olan bağımlılığının yüksek olması riskini 
ve Batı Avrupa ülkelerinin tehdit olmaya başladığını fark etmiş ve değer zincirinde 
daha üst katmanlara ilerlemek amacıyla adımlar atmıştır. Bunun için ulusal Ar-Ge 
çalışmalarının kapasitesinin artırılması ile ilgili €600 milyonluk devlet kaynağı 
ayrılmıştır. 

15.1.5. Çin 
Çin yazılım endüstrisi, ülke ekonomisi ve sosyal gelişim için stratejik bir sektör 
haline gelmiştir. Son yıllarda satışlar yıllık ortalama %30 seviyesinde büyümüş ve 
yazılım ihracatı yedi kat artmıştır. İstatistiklere göre Çin yazılım endüstrisi 2000 
yılındaki 59,3 milyar Yuan50 seviyesinden 2003 yılında 160 milyar Yuan 
seviyesine, ihracat ise 0,25 milyar Yuan’dan 2 milyar Yuan seviyesine 
ulaşmıştır.51 
 
Çin yazılım endüstrisinin gelişimini, ekonomideki sürdürülebilir büyüme 
rakamlarından izole ederek analiz etmek ve hala gelişme aşamasında olan 
sektörün gücünü bugün için kestirmek çok kolay değildir. Diğer taraftan, dünyanın 
yalnız birkaç bölgesinde, yerli ve yabancı yazılım şirketleri için bu ölçüde güçlü 
destek ve fırsatlar yaratılmıştır. Hala yazılım sektöründeki gelişim liderliği 
hükümet kaynaklıdır ve endüstrinin gelişimi güçlü hükümet mekanizmaları 
çerçevesinde incelenmelidir. 
 
Çin yazılım endüstrisi, büyüme biçimi, devletin rolü, dil ve yapısal olarak Hindistan 
pazarından önemli farklılıklar göstermektedir. Hindistan pazarı ihracat odaklı 
gelişim sergilerken, yerel pazarı uluslararası şirketlerin yoğunluğu altındadır. 
Çin’de ise aksine, yerel firmalar pazarın %33’ünü oluşturmaktadır (ve hükümet 
politikası bu rakamı 10 yıl içerisinde %60 seviyesine çekmektir)52 
 
Çin hükümet politikaları geçmişte bilim ve teknolojiyi çok destekler konumda 
olmuştur. Buna bağlı olarak da birçok yazılım ve bilişim şirketi kamu yada kamu 
destekli sektörler bazında gelişmiştir. 
 
Hükümet ve endüstri takipçileri tarafından da kabul edilen genel görüşe göre, Çin 
yazılım endüstrisi çoğunlukla küçük ölçekli şirketlerden oluşan düşük yetkinliklere 
sahip bir endüstridir. Yüksek korsan yazılım oranı ve düşük çalışan bağlılığı da 
sektörün küçük kalmasına ve yetkinliklerini geliştirememesine neden olmaktadır. 
 
Çin yazılım endüstrisinin en büyük firmalarının çok farklı alanlarda hizmet 
sunmaları, hem şirket gelirlerinin Hindistan şirketleri kadar büyük olmamasına, 
hem de sektörün “gelir peşinde koşan” özelliğine işaret etmektedir. 

Yerel pazar 

Brezilya pazarına benzer şekilde, Çin yerel sektörü de yerli üretici ve 
kullanıcılardan oluşan dev bir pazara bağlıdır. Hızlı ve yaygın endüstriyel 
büyüme, iç talepte önemli bir büyüme sağlamıştır. 2000 yılında Çin’in yazılım 
sektör gelirleri tüm bilgisayar pazarının %37.9’unu oluştururken, GSYH içindeki 
oranı yalnızca %0.67 seviyesindeydi. Yazılım şirketlerinin konumu incelendiğinde 
ise, endüstriyel alanda gelişme kaydeden doğu bölgelerde yoğunlaşma olduğu, 
görülmekteydi. Öte yandan, gelişmişlik düzeyi daha geride olan batı bölgelerinde 

                                                 
50 Yuan Çin para birimidir. 
51 Kaynak: Çin Yazılım Endüstrisi Birliği 
52 Karşılaştırma: Hindistan ve Çin yazılım hizmetleri pazarı. Gartner, 2002. 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 172 / 228 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

ise üniversite yoğun Xian ve Shenyang gibi şehirlerinde de güçlü yazılım şirketleri 
bulunmaktaydı. 

Çin yazılım endüstrisinin büyümesi 

Yazılım Ar-Ge’si ve yazılım şirketleri kurulumuna doğrudan etkisine ek olarak, 
hükümet donanım endüstrisinin gelişiminde de önemli rol oynamıştır. Bu da 
yazılım şirketlerinin gelişimini iki yönden etkilenmiştir. Birincisi, bazı büyük 
donanım şirketleri kendi iç yazılım kollarını geliştirmiş ve bunu yazılım-donanım 
entegrasyon projelerinde kullanmışlardır. İkincisi, bazı donanım üreticileri yazılım 
firmalarına iş anlamında pazar oluşturmuş, kendi donanımları üzerinde çalışacak 
yazılımların gelişmesini sağlamışlardır. 

Sektörün gelişimde kamunun rolü 

Yüksek teknolojiyi ve kuluçka yapısını destekleyici uzun vadeli programlarının 
yanında, Çin donanım da dahil olmak üzere öncelikli sektörlerin altyapısını 
hazırlamıştır. 1978-85 yıllarında devletin merkezi yapıdan uzaklaşması, 1985-91 
yılları arasında daha yenilikçi ve gelişmiş Ar-Ge yatırımlarına yönelmesi ve 1992 
yılından bugüne gelen pazar odaklı reformlar hükümetin öncelikle kendi gelişimini 
özetlemektedir. 
 
Toplamda hükümet, Ar-Ge çalışmalarının artırılmasında baskın rol oynamıştır. 

- Toplam “bilim ve teknoloji personeli” 2.29 milyondan (1991) 2.91 milyona 
çıkmış 

- Toplam yerel Ar-Ge harcamaları 3.68 milyar dolardan (1990) 10.7 milyar 
dolara (1995) yükselmiş 

- Hükümetin Ar-Ge içindeki payı ise %45.67’den %34.13’e düşmüş, bu da 
güçlenen özel sektör ile hükümetin merkezi kontrol yapısından düzenleyici 
yapıya geçişini göstermektedir. 

 
Diğer taraftan, bu rakamlar Ar-Ge çalışmalarını olduğundan büyük 
göstermektedir. 1995 yılında kurulu Ar-Ge merkezlerinin %51’i Ar-Ge 
çalışmalarında yer almamış, kamu destekli 799 enstitüde (toplam 320 bin çalışan 
içerisinde) çalışan 82 bin tam zamanlı Ar-Ge çalışanının sadece 50 bini Ar-Ge 
çalışmalarında rol almıştır. 
 
Bu dönemde yapılan belki de en etkili ve kapsamlı program, Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın “Ulusal Yüksek Teknoloji Ar-Ge Programı”dır. Bilinen adıyla “863” 
Programı, 2000 yılında hükümet kaynaklarıyla 230 başlık altındaki 5200 projeye 
1.21 milyar dolarlık fon sağlamıştır. 
 
Bir diğer önemli program ise 1988 yılında başlatılan Meşale (Torch) Programıdır. 
Yüksek teknoloji bölgelerini geliştirmek, bu ürünleri pazarlamak, yüksek teknoloji 
alanında dış kaynaklı işbirliklerini teşvik etmek, gerekli yetenekleri çekmek üzere 
kullanılan bu fon, 863 programını da geçerek 11 yılda 2742 projeyi 3.51 milyar 
dolar tutarında bir fonla desteklemiştir. 

Kamu alım politikaları 

2002 yılında kamunun yazılım pazarı harcamalarından aldığı pay %14.2 
seviyesindedir. Bu miktarın büyük çoğunluğu sistem entegrasyonu olsa da paket 
yazılımlar da gelişmektedir. Hükümet 2002 sonunda 106 olan anahtar yazılım 
şirketlerinin bir listesini hazırlamıştır. Bu şirketler özel vergi avantajlarına sahiptir. 
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İçlerinde Red Flag’s Linux, CASS’s Hagen ve Pekin Üniversitesi’nin Jade 
Bird’ünün de olduğu ulusal öncelikli konularda çalışan şirketlere özel fırsatlar 
sunulmaktadır. 
 
Bu strateji, Shanghai ve Shandong gibi bölgelerde başarıyla uygulanmıştır. 
Wenda ve Top gibi birçok sistem entegratörü bu politikalardan önemli ölçüde 
yararlanmıştır. 2000 yılından bu yana hükümet yazılım endüstrisine bazı üst 
düzey direktifler uygulamıştır. Bunların en dikkate değer olanı da ‘Yazılım ve 
Entegre Devre Endüstrisini Geliştirme konulu politika direktifidir.53 Çin’in diğer 
endüstrilerinin gelişimi ve yetkinliklerinin artırılması için kritik görülen bu alanlar, 
devlet tarafından önceliklendirilmiş ve güçlendirilmiştir. 

Kamu desteklerindeki verimsizlikler 

Tüm kamu desteklerinin beklenen sonuçları verdiği söylenemez. Hükümet halen 
belli şirket ve alanları stratejik olarak desteklese de sonuçlar etkinlik bakımından 
farklılık göstermektedir: 
• Büyük kamu kontratlarına bağımlı olan bazı sistem entegratörleri yeni 

müşteriler geliştirmekte zorluk çekebilir ve ileride büyümeleri sınırlanabilir. 
• Bazı yerel yönetim ve belediye sistem entegratörleri alımlarında yerli firmaları 

tercih etmekte, bu da bu firmaların kamu kontratlarına bağımlılığını 
artırmaktadır.54 

• Son olarak, yeni kurulan yazılım parklarının bazıları, gelişme potansiyeli zayıf 
bölgelerde, iş odağından çok emlak geliştirme yönüne yönelmiş, bina ve 
altyapıya gereğinden fazla yatırım yapmış görünmektedir.55 

15.1.6. Avrupa’da serbest piyasaya geçiş 
Avrupa’da telekomünikasyon sektöründe serbest piyasaya geçiş süreci, bazı üye 
ülkelerin telekomünikasyon operatörlerini özelleştirmeleri ve özel şirketlere de 
piyasaya kısıtlı da olsa girme imkanı tanımaları ile başlamıştır. Bundan önce 
telekomünikasyon sektörü aynı zamanda posta hizmetleri de veren kamu 
kuruluşlarının tekelinde bulunmaktaydı.  
 
1984’te endüstride devrim yaratma potansiyeli olan teknolojik gelişmeler 
nedeniyle AB Komisyonu bir eylem planı hazırlamıştır. Ortak teknik standartları 
geliştirmeye yönelik (ki günümüzde bu görev European Telecomunications 
Standards Instititute ETSI tarafından yürütülmektedir.) olan bu eylem planının 
amacı ulusal piyasaların birbiri ile iletişim halinde olmalarına ve gelişmelerine; 
operatörler ile teçhizat üreticilerinin ortak araştırma programları geliştirmelerine ve 
sektörü ilgilendiren uluslararası görüşmelerde AB’nin ortak bir tavır belirlemesine  
yardımcı olmak amacını taşımaktaydı. 
 
Gerçek anlamda serbest piyasaya geçiş süreci ise 1987 yılında AB 
Komisyonu’nun, AB Bakanlar Konseyi aracılığıyla üye ülkelerin ve AB 
Parlamentosunun girişimleri ile başlatılmıştır. Bu süreç adım adım 
gerçekleştirilmiş, her önemli yönergenin yayınlanmasını müteakip uygulamanın 

                                                 
53 SIIA-USITO (2002). SIIA-USITO Trade Mission to China Rethinking China’s Software Market, 24 Haziran -2 
Temmuz, 2002 
54 Shanghai merkezli Wenda şirketi, halen büyük entegrasyon projeleri odağını korumakta ve bu alanı büyük 
kamu projeleri ile beslemektedir. Bazı şirketlerin kamu ile uzun vadeli iş ilişkileri ‘kolay proje alımına neden 
olmakta ve uzun vadede rekabetçi pazarlarda rekabet güçlerini düşürmektedir. (From Underdogs to Tigers, 
Oxford Press, 2005) 
55 CCID (2002). 2001-2002 Annual Research Report on China’s IT Application Demand Market in 
Telecommunications Industry. Yönetici Özeti 
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periyodik olarak izlenmesi ve böylece her bir yönerge’nin serbest piyasaya 
ulaşma amacına daha uygun yeni yönergeler ile değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. 
 
1990 tarihli Çerçeve Yönerge açık şebeke sağlanmasın prensibini benimsemiş ve 
rekabet ve düzenlemeleri uyumlu hale getirme konusunda yapılacak yasama 
çalışmaları için bir zaman çizelgesi belirlemiştir. 1998 tarihli Ara bağlantı 
Yönergesi ve Ruhsat Yönergesi 1998 Paketi olarak adlandırılmış ve sabit hat 
üzerinden ses iletimini 1 Ocak 1998’de rekabete açarak AB telekomünikasyon 
piyasasının tamamen serbestleştirilmesi sürecini başlatmıştır. Bu düzenleme 
paketi tekelden rekabet ortamına geçiş sürecini kolaylaştırma amacı ile piyasaya 
yeni girenlerin haklarına öncelik vermiştir. Ayrıca teknolojik benzerlik bu 
düzenlemelerin kapsamına elektronik iletişim kavramı bağlamında yayıncılık 
altyapısı ve hizmetlerinin de alınmasını gerekli kılmıştır. 2002 yılında kabul edilen 
Telekom Paketi ise bu evrimi benimsemiş olup bunun yanı sıra açıkça yayın ve 
telekomünikasyon şebekeleri üzerinden iletilen içeriğe uygulanabilir olmadığını da 
hükme bağlamıştır. 
 
Kanun koyucuların ana hedefi, piyasanın serbest piyasa ve birbiri ile uyumlu bir 
yapıya kavuşması ile rekabet ve kamu hizmetleri kavramlarını dengeli şekilde 
düzenlemekti. 
 
Piyasanın serbestleştirilmesi amacı ile alınan önlemlerin hukuki dayanağı AB 
Komisyonu’nun, işletmelere tanınmış özel ve münhasır hakların Anlaşma 
maddelerini ihlal etmesi halinde bu hakların ortadan kaldırılmasını talep etmesi 
yetkisini hükme bağlayan 1993 tarihli AB Anlaşmasının 86. maddesidir ( Roma 
Anlaşması’nın 90. maddesi). Müteakip yönergeler (son olarak sektörde rekabet 
konusundaki 16 Eylül 2002 tarihli  2002/77EC Yönergesi) bu hakları ortadan 
kaldırmıştır. 
 
Uyum önlemlerinden kamuya açık telekomünikasyon şebekesine ve hizmetlerine 
erişime ilişkin uyumlu hale getirilmiş şartlar ise  Açık Şebeke Sağlanması prensibi 
altında belirlenmiş olup, AB Anlaşmasının 94, 47 ve 55 numaralı (özellikle de 
hizmetlerin sunulması özgürlüğüne ilişkin olarak) maddelerine dayanmaktadır. 
 
AB Anlaşması tüm ekonomik sektörlere yönelik rekabet kurallarını hükme 
bağlamışken, AB Komisyon’u rekabete yeni açılan telekomünikasyon sektörüne 
özel rekabet hükümleri öngörmüştür. Komisyon, yükümlü operatörün nihai 
kullanıcılara erişimi kontrol etme imkanına sahip olmaları ve bu durumun diğer 
operatörler için sorun teşkil etmesi sebebiyle erişim anlaşmalarına rekabet 
kurallarının uygulanması konusunda özel önem vermiştir. Komisyon’un kılavuz 
ilkeleri ayrıca piyasaya yönelik düzenlemeler ile rekabet kuralları arasında ilişkiye 
yönelik hükümler de içermektedir. 
 
Son olarak AB Komisyonu kamu hizmetlerinden zorunlu hizmetlere  (ör. kiralık 
hat) ve evrensel hizmetlere geçişi kolaylaştırma konusunda rekabet kurallarının 
ihlal edilmesini engellemek ve ilgili operatörlerin bunlardan kaynaklanan ve 
kanuni yükümlülük niteliğindeki ek masraflarını belirlemek hususlarına özellikle 
önem vermiştir. 
 
AB Komisyonu’nun telekom paketi ile ulaşmayı hedeflediği nihai amacı, sektöre 
özel bu kuralları genel rekabet kuralları içerisine dahil etmektir. Ancak 
telekomünikasyon sektörünün gelişimi dinamik yapısı nedeniyle önceden tahmin 
edilemez nitelikte olduğundan özel düzenlemelere tabi olmayan bir piyasa haline 
gelmesi zaman alacaktır. 
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15.2. Telekomünikasyon Sektörü ile İlgili Ülke 
Örnekleri 

15.2.1. Fransız telekomünikasyon sektöründe serbest piyasa 
uygulamasına geçilmesi 
Fransa’da telekomünikasyon piyasalarının rekabete açılması 1987 Eylül’ünde bir 
katma değerli telekomünikasyon hizmet türü olan veri iletimi ile başlamıştır. 
France Telecom’un kuruluşun 1991 yılında telekomünikasyon hizmetlerinden 
sorumlu olan bölümü ayrı bir tüzel kişilik haline getirilmiş olup, 29 Aralık 1990 
tarihli kanun ile  telekomünikasyon hizmetlerinin bazılarında rekabet ortamını 
kurma çalışmaları başlatılmıştır. Ancak telekomünikasyon sektörüne ilişkin 
düzenlemelerde daha kapsamlı değişiklikler 26 Temmuz 1996 tarihli Kanun ile 
getirilmiştir. 
 
1996 tarihli Kanun, özellikle AB Bakanlar Konseyi’nin telekomünikasyon  
altyapılarının serbestleştirilmesine dair ilke ve zaman çizelgesine ilişkin 
Kararname ile 97/51/EC sayılı ve 6 Ekim 1997 tarihli rekabet ortamının 
sağlanmasına ilişkin Yönergesi olmak üzere AB mevzuatı düzenlemelerini 
Fransız sistemi içerisine eklemiştir.  1996 sayılı Kanun altyapıyı rekabet açmış, 
piyasanın tamamen serbestleşmesi için yeni kurallar öngörmüş ve  piyasayı 
düzenlemek ve rekabeti izlemek ile görevli Fransız Milli Düzenleme Kurumu’nu 
(önce NRA, daha sonra ART ve hali hazırda ARCEP olan kurum) kurmuştur. 
2002 yılında AB düzeyinde Telekom Paketi’nin benimsenmesi sonrasında, 
Fransa’da özellikle üç ayrı kanundan oluşan ve sonuncusu 9 Temmuz 2004 tarihli 
olan Posta ve Elektronik İletişim Kanunu olmak üzere yeni düzenlemeler 
yapılmıştır. 
 
Piyasanın serbestleştirilmesine ilişkin Yönergelerin uygulanması uzun ve yorucu 
bir süreç olmuş, bu süreçte ART önemli bir rol oynamış ve çoğu zaman politik 
baskılara maruz kalmıştır. ART bağımsız düzenleyici kurum olarak evrensel 
hizmetlere ve etkin piyasa gücüne sahip olan operatörlerin hizmetlerine ilişkin 
tarifleri düzenleme yetkisine sahiptir. ART’ın ayrıca operatörler arasında yerel ağa 
ara erişim bağlantı konularından kaynaklanan uyuşmazlıklar, mevcut altyapının 
paylaşılması ve hizmetlerin kablo ağı üzerinden sağlanmasına ilişkin bazı 
hususlarda da yetkileri bulunmaktadır. 
 
Fransa’da telekomünikasyon piyasasının rekabete açılması için ART’ın aldığı 
kararlardan önemli olan bazıları şunlardır: 
 
Altyapıya erişime ilişkin olarak Temmuz 1998’de ART diğer bir operatör ile 
yükümlü operatör arasındaki uyuşmazlığın çözümü çerçevesinde Paris kablo 
şebekesi üzerinden İnternet’e erişimin açılması konusunda yükümlü operatörün 
uyması gereken zaman çizelgesini belirlemiştir. 
 
ART İnternet’e erişime ilişkin olarak Aralık 1999’da yükümlü operatörün ADSL 
hizmetine ilişkin tarifelerini ART’ın onayına sunması yükümlülüğünü getirmiştir. 
Ocak 2003’te bu konuyu tekrar inceleyen düzenleyici kurum France Telecom’dan 
daha teknik ve detaylı bir toptan satış teklifi belirlemesini ve Aralık 2003’te de 
alternatif tekliflerin gelişmesi amacıyla maliyet odaklı  tarifler belirlemesini  zorunlu 
hale getirmiştir. Telekomünikasyon şebekesinin abonelere erişimden önceki “son 
bir mil” anlamına gelen yerel ağın tekrar döşenmesi çok maliyetli olduğundan 
şebekenin bu bölümüne erişim şartları ve koşulları, alternatif şebekelerin ve 
dolayısıyla alternatif tekliflerin kullanılmasında büyük önem teşkil etmektedir. 
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Şubat 2005’te asgari abonelik ücretlerinin arttırılmasına karşılık, ART France 
Telecom’a alternatif operatörlerin kendi müşterilerine asgari abonelik hizmetlerini 
yeniden satmalarına imkan verecek bir teklif getirmesini şart koşmuştur. Bu asgari 
abonelik tüm telekomünikasyon kullanıcılarının France Telecom’un şebekesine 
erişim sağlanması için gerekli olup, bu yeni teklif  kullanıcıların sadece kendi 
operatörleri ile sözleşmeli ilişki kurmalarına imkan vermiştir. 
 
Mobil servislere ilişkin olarak ise ART, etkin piyasa gücüne sahip olan iki operatör 
SFR ve Orange France için Kasım 2001’de sabit hattan mobil telefonlara 
yöneltilen görüşmelerde çağrı sonlandırma ücretinin üç yıllık bir süre içerisinde 
%40 oranında azaltılması yükümlülüğünü getirmiştir. 
 
Evrensel hizmetler alanında ise, ART Eylül 2003’te evrensel hizmetlerin gelişmesi 
için gerekli ekonomik şartları belirlemiştir.  
 
Ayrıca kıt kaynakları (numara ve frekans) tahsise ilişkin görevleri bağlamında 
ART, çağrı bazında veya önceden seçilen operatör üzerinden yapılana 
aramalarda bazında taşıyıcı seçimini mümkün kılmak üzere gerekli şartları ve 
zaman çizelgesini de belirlemiştir. 
 
Temmuz 2004’ten bu yana 2002/21/EC sayılı Çerçeve Yönerge’de öngörüldüğü 
şekilde ART kaynaklarının çoğunu ilgili piyasaların analizi ve düzenlenmesine 
harcamaktadır. Bu bağlamda ART üç mobil iletişim operatörüne sanal şebekeli 
mobil operatörlere (Mobile Virtual Network Operator) şebekelerine erişim sağlama 
yükümlülüğü getirmiştir.  
 
İnternet krizini müteakip France Telecom 68 milyar Avro'luk bir borç yükü altına 
girmiştir. Bu bağlamda yakın zamana kadar %50sinden fazlasına devletin sahip 
olduğu yükümlü operatöre asgari hizmetlerin yeniden satımı ve benzeri konularda 
ek yükümlülükler getirmek ART için zor olmuştur ve Fransız Parlamentosu’nda 
Telekom Paketinin iç hukuka geçirilmesine ilişkin görüşmeler yapılırken ART’ın 
yetkilerinin azaltılması da gündeme gelmiştir. Bu bağlamda OECD de 2004 
yılında yayınladığı telekomünikasyon sektöründe düzenleyici reformlar konulu 
raporda  Fransız devleti ve France Telecom arasında daha derin bir ayrıma 
gidilmesi ve hatta France Telecom’un tamamının özelleştirilmesi gereğine 
değinilmiştir. AB Komisyonu telekomünikasyon sektörüne ilişkin 2004 yılı 
raporunda ART’a daha fazla bağımsızlık tanınması gereğine dikkat çekmiştir. 

15.2.2. İngiliz telekomünikasyon sektöründe serbest piyasa 
uygulamasına geçilmesi 
İngiltere 1981 yılında posta hizmetleri ile telekomünikasyon hizmetlerinin 
birbirinden ayrılması ile, telekomünikasyon sektöründe serbest piyasaya geçme 
yolunda ilk adımları atan AB ülkesi olmuştur. Bu bağlamda telekomünikasyon 
hizmetlerinin yürütülmesi görevi British Telecommunications (“BT”) isimli kamu 
kuruluşuna verilmiştir ve BT belli bir süre kendisine önceden tanınmış olan 
imtiyazlardan yararlanmayı sürdürmüştür. Bu imtiyazların en önemlisi uluslararası 
sesli iletişim yetkisinin sadece BT’ye tanınmış olmasıdır. Temmuz 1983 tarihinden 
itibaren ise  bu yetki, BT’ye ek olarak Mercury Telecommunications’a da 
tanınmıştır.  
 
Telekomünikasyon sektöründe gerçek anlamda rekabet 1982 yılında, Mercury 
Telecommunications’a ikinci bir sabit hat telekomünikasyon şebekesi kurması ve 
işletmesi için ruhsat verilmesi ile başlamıştır. Öte yandan piyasanın 
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serbestleştirilmesi sadece sabit hat piyasası ile sınırlı kalmamış, 1983’te ilk kablo 
televizyon ruhsatları,  1985’te, de Cellnet ve Racal-Vodafone şirketlerine mobil 
iletişim ruhsatı verilmiştir.  
 
BT’nin fiili tekelinin sona erdiği 1983 yılından 1984 yılında Telekomünikasyon 
Kanunu’nun kanunlaşmasına kadar geçen süre içerisinde,  kamu arazileri ve özel 
mülkiyet arazilerinden şebeke geçirme hakkı sadece BT’ye tanınmış idi. Bu 
imtiyaz, sektöre kapsamlı bir düzenleme getiren 1984 tarihli Telekomünikasyon 
Kanunu ile ortadan kaldırılmıştır. Böylece Mercury Telecommunications’a da aynı 
haklar ve imtiyazlar tanınmış, ayrıca Mercury Telecommunications’a, şebekesi ile 
BT şebekesi arasında ara bağlantı hakkı verilmiştir. Bununla eş zamanlı olarak 
BT’nin %51 hissesinin özelleştirilmesi sonucu BT özel sektör şirketi haline 
gelmiştir.  
 
Telekomünikasyon Kanunu ile ayrıca, İngiliz telekomünikasyon kurumu OFTEL’e 
piyasayı düzenleme, tarifeleri denetleme ve haksız rekabet ve benzeri girişimleri 
engelleyerek, kamu yararı ve piyasadaki ticari oyuncuların menfaatleri arasında 
bir denge kurma görevi verilmiştir. Telekomünikasyon Kanunu ayrıca işletme 
ruhsatlarının verilmesine ilişkin şartları da hükme bağlamıştır. 
 
Mevzuatta yapılan değişikliklere ve OFTEL’in denetim ve düzenlemelerine 
rağmen, İngiliz sabit hat telekomünikasyon piyasası düopol döneminde 
hedeflenen ölçüde rekabete açılamamıştır. Piyasanın tamamen 
serbestleştirilmesi ve diğer oyunculara açılmasını öngören “Rekabet Seçimi: 
1990lar için Telekomünikasyon Politikası “ başlıklı Beyaz Kitab’ın yayınlanması 
bu açıdan son derece önemlidir. Beyaz Kitap ile getirilen teklifler başlıca yeni 
işletmecilerin de sabit hat şebekesi işletmelerine izin verilmesi, kablo TV 
şirketlerinin BT ya da Mercury Telecommunications’ın temsilcisi olarak değil de 
kendi adlarına sesli iletişim hizmeti sağlamalarına izin verilmesi ve uluslararası 
uzak mesafe telefon hizmeti sağlayan operatörlerin yetkilendirilmesine ilişkindir. 
Bu teklifler 1991 yılının Mart ayında hükümet tarafından benimsenmiş, ve duopol 
dönemi sonrası yetkilendirmeler 1993 yılında başlanmıştır. Bu çerçevede kablo 
TV işletmecilerinin de sesli iletişim sunmalarına imkan verilmiştir.  
 
1992 yılında, tüm serbestleşme çalışmalarına rağmen, BT’nin hakim durumunun 
devam ettiği ortamda, Telekomünikasyon Kanunu’nu değiştiren Rekabet ve 
Hizmet Kanunu kabul edilmiş ve böylece OFTEL’e farklı operatörler tarafından 
sağlanan hizmetleri denetleme yönünde daha fazla yetki verilmiştir. Bu kapsamda 
örneğin 1995 yılında OFTEL, diğer operatörlerin de şebekeye erişimini sağlamak 
amacıyla, BT’nin şebekesini diğer faaliyetlerinden ayırması yönünde karar 
vermiştir. Bu ayrıştırmada temel alınan ilke, BT’nin şebekesini üçüncü kişilere ve  
müşterilere hizmet verecek ve BT’nin diğer iş alanlarına hizmet verecek şekilde 
ayırmasıdır (BT perakende ve BT Evrensel Hizmetler). BT’nin toptan satış 
hizmetlerine ilişkin iki temel ilke benimsenmiştir, bu ilkeler çapraz sübvansiyon ve 
ayrımcılık yapılmamasıdır. Bu karar sayesinde OFTEL’in ara bağlantı 
standartlarını ve şebekeye erişimde ayrımcılık yapılmamasını denetlemesi 
mümkün olmuştur. 
 
1996 yılı İngiliz telekomünikasyon sektörü için bir dönüm noktası olmuştur. BT ve 
Mercury Telecommunications’ın şebekelerinin tamamının diğer operatörlere 
açılması ile duopol tamamen sona ermiştir. Bu bağlamda 44 işletmeci uluslararası 
telekomünikasyon hizmeti sağlamak üzere yetkilendirilmiştir. Ayrıca ulusal 
mevzuat AB Yönergelerine uyumlu olacak ve diğer uluslararası anlaşmalardan 
kaynaklanan yükümlülükleri karşılayacak şekilde değiştirilmiştir.  
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Yetkilendirme açısından İngiltere’de genel izin sistemi benimsenmiştir. 25 
Temmuz 2003 tarihinden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurarak ilgili 
telekomünikasyon ruhsatının edinilmesi aranıyor iken, halihazırda genel işlem 
şartlarını taşıyan tüm işletmecilerin faaliyete geçebilmesi ilkesi  benimsenmiştir. 
Böylece genel şartları taşıyan tüm girişimcilerin piyasaya girmesi mümkün 
olmakta ve piyasanın daha açık olması sağlanmaktadır. 
 
Bu süreç boyunca İngiltere, Avrupa’da telekomünikasyon piyasasının 
serbestleştirilmesi açısından lider pozisyonunu korumuştur. Bu durumda 
düzenleyici ve denetleyici kurumun katkısı çok büyüktür. Telekomünikasyon 
sektöründe yetkili ve görevli kurum olan OFTEL, telekomünikasyon ve yayıncılık 
alanlarının teknik olarak birleştirilmesini teşvik eden AB Yönergeleri  ve “İletişimde 
Yeni Bir Gelecek” isimli Beyaz Kitab’ın önerileri doğrultusunda, diğer dört 
düzenleyici kol, 2002 tarihli İletişim Kurulu Kanunu ile birleştirilmiş, böylece 
piyasanın her alanında düzenleme yetkilerine sahip olan OFCOM kurulmuştur.  
 
Bahsedilen diğer dört kol, Yayıncılık Standartları Komisyonu, Bağımsız 
Televizyon Komisyonu, Radyo Kurumu, ve Radyokomünikasyon Kurumudur. Bu 
birleşme sonucunda (1) düzenleme sürecinin tek elden yürütülmesi ve 
basitleştirilmesi; (2) OFTEL’in yetkilerinin artması; (3) telekomünikasyon 
sektöründe etkisini gösteren teknik birliğe ek olarak düzenleyici otoritenin de 
birliğinin benimsenmesi suretiyle uyum gösterilmesi sağlanmıştır. Etkin bir 
düzenleme sistemi sağlamak üzere kurulmuş olan OFCOM görsel işitsel dalga 
bandının yönetimi ve devri, telekomünikasyon, televizyon ve radyo hizmetlerinde 
çeşitlilik ve kullanılabilirlik, yayıncılık alanında fikir çeşitliliği ve dengesi ilkelerine 
uyulması, izleyicilerin yasadışı içerikten korunması gibi çeşitli konularda yetkili 
kılınmıştır. 
 
OFCOM  İngiliz telekomünikasyon piyasasında etkin rekabetin sağlanması 
konusunda  bugüne kadar çok önemli bir rol oynamıştır. Örneğin İngiltere’de yerel 
ağa erişimin ayrıştırılması 2000 yılında gerçekleştirilmiş olup, böylece İngiltere, 
ayrıştırmanın AB mevzuatında zorunlu hale getirilmesinden sadece 1 yıl sonra bu 
zorunluluğu yerine getirmiştir. Üstelik mevcut durumda ulaşılmış olan seviyeye 
rağmen, OFCOM halen kritik ve esaslı bir rol oynamaktadır. Gerçekten de 
OECD’nin raporuna göre, piyasanın rekabete açılmasının üzerinden 20 yıl 
geçmesine rağmen, BT halen hakim pozisyonunu korumaktadır ve OFCOM’un 
denetim ve düzenlemeleri olmaksızın piyasada serbest ve adil rekabetin 
sağlanması mümkün olmayacaktır.  
 
OFCOM’un en önemli görevlerinden birisi de sabit hat piyasasındaki rekabet 
eksikliğini ve teknolojik değişiklikleri göz önüne alarak, telekomünikasyon 
düzenlemelerini gözden geçirmektir.  Bu bağlamda OFCOM sabit hat iletişimine 
yönelik düzenleme yaklaşımını açıklamıştır. Piyasada rekabetin sağlanması için 
benimsenen yaklaşım, BT’nin ve rakip operatörlerin nihai kullanıcıya satışlarında 
eşit durumda olmaları için toptan satış ürünlerine erişimde eşitliğin sağlanması ve 
buna uygun olarak BT’nin teşkilat ve tutumunda gerekli değişikliklerin yapılmasını 
sağlamaktır. OFCOM bu hedefe BT’nin, yeni bir erişim hizmeti bölümü kurması, 
bu bölüm kanalıyla evrensel olarak kullanılabilir ürünler ve hizmetler setini yerel 
ağa erişimin ayrıştırılması, toptan kiralık hat, uydu iletişim hizmetleri ve toptan 
İnternet hizmetlerine dayanarak arz etmesi yönündeki girişimi ile ulaşılabileceğine 
karar vermiştir. 
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OFCOM’a rekabetin sağlanması için verilen yetkiler diğer ülkelerdeki örnekler ile 
karşılaştırıldığında son derece geniş ve kapsamlıdır. Örneğin muadili Fransız 
kurumu ARCEP’in müeyyide uygulama konusundaki yetkileri son derece sınırlı 
iken, OFCOM telekomünikasyon sektöründe Rekabet Kurulu’nun kendi alanında 
sahip olduğu yetkilere sahiptir. 
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15.3. Geniş Bant Erişimin Yaygınlaştırılması ile İlgili 
Ülke Örnekleri 

15.3.1. Kuzey İrlanda’da Geniş Bant Erişimin Yaygınlaştırılması 
 
Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık’ın 2005 yılı itibariyle G7 ülkeleri arasındaki en 
rekabetçi bölge olma amacı doğrultusunda geniş bant uygulamalarını 
başlatmıştır. Kuzey İrlanda Hükümeti herkes için maliyet etkin geniş bant hedefi 
ile yola çıkmıştır. Ticaret ve Yatırım Bakanlığı geniş bant İnternet erişiminin 
artırılması için aşağıdaki hedefleri koymuştur. 
 

- Birleşik Krallık’ta geniş bant İnternet erişimi konusunda lider bölge olmak 
- Birleşik Krallık içerisinde %100 geniş bant erişimini sağlayan ilk bölge 

olmak 
- 2005 yılı sonu itibariyle tüm evlere ve işyerlerine minimum 512 Kbit/sn 

hızında erişim sağlanabilecek etkin fiyatlarla hizmet verebilecek altyapının 
kurulmuş olması 

- 2005 yılı sonu itibariyle evlerin %12’sinin ve işyerlerinin %20’sinin geniş 
bant erişimini aktive ettirmiş olmaları. 

- 2006 yılı sonu itibariyle tüm evlere ve işyerlerine minimum 2 Mbit/sn 
hızında erişim sağlanabilecek etkin fiyatlarla hizmet verebilecek altyapının 
kurulmuş olması 

 
Bu ‘Refahın Sürekliliğinin Sağlanması’ Programı kapsamında yapılan bu 
çalışmada ana amaç modern bir toplumun ihtiyaç duyacağı rekabetçiliği ve 
yaratıcılığı destekleyecek iletişim altyapısının tesis edilmesidir. Bu program için 
Ticaret ve Yatırım Bakanlığı’na €33.33 milyon ödenek ayrılmıştır. 
 
Bu amaçla bir ihale düzenlenmiş ve katılımcılardan 31 Aralık 2005 tarihine kadar 
nüfusun %100’üne geniş bant erişimini garanti edecek şekilde tek bir teklif 
vermeleri istenmiştir. İhale herhangi bir teknolojiyi tariflememiştir. Kazanan tercih 
ettiği teknoloji ile yatırımı yapmakta serbest bırakılmıştır. İhalenin sonunda 
kazananın 5 sene süresince geniş bant servisini sağlaması, gerekli servis 
seviyelerini ve minimum hızları karşılaması şartı koşuldu. 22 Temmuz 2003’de 
Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanan ihale sonucunda uzun eleme ve 
pazarlık sürecinde 29 Mart 2004’de British Telecom’un ihaleyi kazandığı 
açıklandı. Değerlendirme verilen ücret karşılığında alınabilecek en yüksek 
değerin gözetilmesi ve maliyet etkin hizmetlerin son kullanıcılara iletilebiliyor 
olması kriterleri göz önüne alınarak yapılmıştır. 
 
British Telecom Temmuz 2005 itibariyle nüfusun %87’sini ADSL ile geniş bant 
İnternet’e erişebilir hale getirmiştir. Aralık 2005’e kadar geri kalan hanelere erişim 
kablosuz teknolojiler kullanılarak yapılacaktır.  

15.3.2. Fransa, Yeni CIADT (Le Comité Interministériel 
d'Aménagement du Territoire) Planı 
 
Yeni CIADT planı Eylül 2004’de Fransa’nın geniş bant stratejisinin amacı ve 
prensipleri olarak tanıtılmıştır. Plan özel yatırım için çekici olmayan bölgelerde, 
geniş bant İnternet’in makul fiyatlarda sunulabilmesi için devletin belediyelere 
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destek vermesini içermektedir. Amaç 2007 yılı itibariyle plan dahilinde 10 milyon 
aboneye erişmektir. 
 
Haziran 2004 sonu itibariyle 5 milyon kişi ve organizasyon geniş bant İnternet’i 
kullanmaktadır. Bu %8,4 bir penetrasyona tekabül etmektedir ve Avrupa Birliği 
ortalamasının üzerindedir. Bunun temel sebebi erişim şebekesinin paylaşıma 
açılması sayesinde etkin rekabetin tesis edilmesi ve fiyatların düşmüş olmasıdır. 
Haziran 2004 itibariyle  toplumun %84’üne DSL teknolojileri ile geniş bant erişimi 
sağlamak için altyapı kurulmuştur. Bunun yanında nüfus yoğunluğunun düşük 
olduğu birçok yöreye geniş bant İnternet erişimi sağlanamamıştır. Plandaki 
öngörüye göre %95’lik bir erişim dahi 15,000 küçük köyün açıkta kalması 
anlamına gelmektedir. Plana göre konan hedef 2005 yılı sonu itibariyle nüfusun 
%96’sına 500 Kbit/sn hızında, nüfusun %85’ine ise 2Mbit/sn hızında geniş bant 
İnternet’in sağlanabilir hale getirilmesidir. Bunun yanında 2007 hedefleri şu 
şekilde olmuştur; 
 
• Gelişmiş bölgelerdeki şirketler 100 Mbit/sn’lik erişim hızlarına makul ücretlerle 

sahip olabilmelidir. 
• Tüm belediyeler yerleşik halkın en az %80’ine 2 Mbit/sn hızında erişim 

götürebilmelidir. Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak bu hız 5 Mbit/sn seviyesinde 
olmalıdır. 

• ADSL’in eriştirilemediği çok küçük köylerin köy merkezlerine geniş bant 
İnternet erişimi sağlanacaktır. 

 
Planda bu hedefleri yerine getirmek amacıyla belirli konu başlıkları altında 
çalışmalar ve destekler planlanmıştır; 
 
• Alternatif Teknolojilere Destek: Alternatif erişim teknolojilerini geliştirmek ile 

ilgili çalışmalara € 5 milyon ve İnternet kullanımını artırmaya yönelik 
çalışmalara € 6 milyon ayrılmıştır. 

• Altyapı ile ilgili Bilgi Almak: Gerçek zamanlı veri tabanından geniş bant 
erişiminin coğrafi dağılımı ve İnternet kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar 
ile ilgili bilgi alınabilmesine karar verilmiştir. 

• Bölgesel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel yönetimlere geniş bant 
erişiminin artırılması ile ilgili yol göstermek ve kamu – özel sektör işbirliklerinin 
faydalarını anlatmak ile ilgili görev verilmiştir. 

• Yeni onaylanmış bir yasa olan ‘Dijital Ekonomi Yasası’ ile yerel yönetimlere 
operatör olabilme yetkisi verilmiştir. Yasaya göre özel sektörün yatırım 
yapmaya ilgi göstermediği durumlarda düzenleyici kurumun bilgilendirilmesi 
ile yerel yönetim vatandaşlara geniş bant İnternet erişim hizmetlerini 
götürebilecektir. Özel sektörün ilgi göstermemesi hali geniş bant yatırımı ile 
ilgili yapılan ihalelere özel sektörün ilgi göstermemesi ve bunun belgelenmesi 
halinde geçerli olacaktır. 

15.3.3. İsveç 
 
İsveç hükümeti tüm iş yeri ve evlerin geniş bant İnternet erişimini sağlamak 
gerektiğine karar verdi. Geniş bant İnternet erişimini pazar koşulları 
doğrultusunda yaygınlaşacağı düşünülse de %100 erişimin sağlanması 
sorumluluğu devletin üzerinde kalmıştır. Devletin müdahalesinin uygun pazar 
şartlarının oluşamayacağı nüfus yoğunluğu az olan kırsal bölgelerde devreye 
girmesi planlanmıştır. Kırsal bölge tanımı şehir merkezleri dışında nüfusu 
3,000’den az olan yerleşim birimleri olarak tanımlanmıştır. Bu tanım nüfusun 
%30’unun bulunduğu yerleşim birimlerini kapsamaktadır. Yerel yönetimlerin çoğu 
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(270/ 290) bu tanıma göre devlet desteğini almaya hak kazanmıştır. 2000 – 2005 
yılları arası için bu desteğe ayrılan fon SEK 4,150 milyon (1 SEK = 0.17 YTL) 
olmuştur. Şebekeyi basit bir şekilde modellemek amacıyla şebeke dört ana 
bölüme ayrılmıştır. Bunlar ana omurga, bölgesel şebeke, lokal şebeke ve erişim 
şebekesidir. Buna göre desteğin SEK 400 milyonu ana omurga için, SEK 2,050 
milyonu bölgesel şebeke için, SEK 1,200 milyonu lokal şebeke için ve SEK 500 
milyonu şebeke hiyerarşisinden bağımsız olarak görece az gelişmiş bölgelere 
ayrılmıştır. 
 
Buna göre geniş bant projelerinin fonlanması aşağıdaki tablodaki oranlara göre 
olmuştur; 
 
Tablo 105: Geniş Bant Erişimi İçin Kullanılan Yatırım Kaynakları 
Yatırımın Kaynağı Oran (%) 
Operatör 24 
Yerel Yönetim 13 
Devlet Fonları 53 
Avrupa Birliği Fonları 10 
Diğer 0,1 
Toplam 100 

Not: Yuvarlamalar sebebiyle toplam %100 değildir. 
 
İsveç açık erişim modeli telekomünikasyon sektörünü yatay katmanlara ayırmıştır. 
Altyapı, servis ve içerikten ayrılmıştır. Altyapı servis sağlama lisansı olan tüm 
operatörlere tamamen açıktır. Altyapı yerel, bölgesel ve ulusal yönetimler, özel 
sektör ve karışık konsorsiyumların sahipliğinde olabilmektedir. Bu model yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası şebekelerde uygulanmaktadır.  

15.3.4. Macaristan Ulusal Geniş Bant Stratejisi 
Macaristan ulusal geniş bant stratejisinin ana amacı geniş bant üzerinden 
sağlanan elektronik hizmetleri halka, şirketlere ve halk STK’lara sağlamak 
olmuştur. Bu ana amacın alt başlıkları içeriğin artırılması, iletişim altyapısının 
güçlendirilmesi, ülkenin rekabetçiliğinin artırılması ve bilginin geliştirilmesi olarak 
belirlenmiştir. Geniş bant stratejisi çerçevesinde üç stratejik hedef konmuştur; 
 

1. Vatandaşların ve şirketlerin geniş bant erişimi 
2. Halk erişim noktalarının geniş bant erişimi 
3. Kamunun geniş bant erişimi 

 
Mart 2004 itibariyle Macaristan’daki 3.200 belediyenin 265’i ADSL kapsamı 
içerisindeydi. Bu da nüfusun yaklaşık %58’inin kapsama içinde olduğu anlamına 
gelmekteydi. Bu Budapeşte ve nüfusu 10,000’den fazla olan yerleşim 
bölgelerinde %80 civarında ADSL erişimi sağlanarak yapılmıştır. Genel olarak 
bakıldığın da yerleşim biriminin büyüklüğü ile ADSL kapsamı arasında bir ilişki 
bulunmaktaydı. Örneğin nüfusu 2,500’den az olan yerleşim birimlerinde (buradaki 
nüfus toplam nüfusun %20’sini oluşturmaktadır) erişim %3 oranında 
sağlanabilmiştir. Özetle nüfusu 10.000’den az olan yerleşim birimlerine teknolojik 
açıdan rekabet etme olanağı sağlanmamıştır. 
 
Macaristan’ın kırsal kesimlerde erişimi yeterli ölçüde sağlayamamasının sebebi 
satın alma gücünün yüksek olmamasından dolayı telekomünikasyon hizmetlerine 
talebin yetersiz kalmasıdır. Bu da telekomünikasyon altyapısının yeterince 
gelişememesine yol açmıştır. 
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Macaristan 2004 sonu itibariyle genel erişimi %64 oranında sağlamış olmakla 
beraber, asıl farkın nüfusu 10,000’den az olan yerleşim birimleri ile ilgili geliştirme 
çalışmaları yapılmaya başlandıktan sonra oluşacağı düşünülmektedir. 
 
Tablo 106: Nüfus Yoğunluğuna Göre Beklenen ADSL Yaygınlığı (%) 
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Kaynak: Macaristan Ulusal Geniş Bant Stratejisi 

15.3.4.1. Ulusal Geniş Bant Stratejisi 

(a) Vatandaşların ve şirketlerin geniş bant erişimi 

Strateji, 2006 yılı sonu itibariyle vatandaşların %80’ine ve küçük ve orta ölçekli 
şirketlerin %90’ına  geniş bant erişimini sağlamış olmayı hedeflemektedir. Bu 
amaçla yapılmış olan çalışmaların bazıları kablosuz geniş bant servisleri için yeni 
bir frekans bandının tahsis edilmesi, geniş bant hizmetlerinde vergi indirimi ve 
teknoloji ağırlıklı altyapı kurulum çalışmalarına finansal desteklerdir. 
 
Bunun yanında, Avrupa Birliği fonları ile desteklenen ‘Rekabetçilik için 
Operasyonel Program’ kapsamında az gelişmiş yörelerdeki küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin İnternet’e erişiminin sağlanmasına yönelik altyapı yatırımları da 
desteklenecektir. 

(b) Halk erişim noktalarının geniş bant erişimi 

Strateji, halkın erişebileceği noktalara e-Macaristan noktası adı verilen erişim 
noktalarını tesis etmeyi amaçlamaktadır. Hedeflenen rakamlar, 2004 sonu 
itibariyle 2700 geniş bant e-Macaristan noktası ve 2006 sonu itibariyle 4000 geniş 
bant e-Macaristan noktasıdır. Halk erişim noktaları açısından Macaristan yeni üye 
ülkeler arasında birinci durumdadır. Halk erişim noktalarında vatandaşlara sürekli 
geniş bant İnternet, özürlülere özel imkanlar, özel eğitimli yetkililerce yardım ve 
bedava veya çok indirimli İnternet tarifeleri sağlanmaktadır. 
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(c) Kamunun geniş bant erişimi 

2004 sonu itibariyle küçük yerleşim birimleri taranıp sınıflandırılacaktır. Bu 
çalışma neticesinde devletin desteğinin gerekli olacağı altyapı geliştirme 
yapılması gereken yerler belirlenecektir. Bu hedef altındaki eylem adımı 
"Közháló" programı olarak adlandırılmıştır. Bu program kapsamında aşağıdakiler 
hedeflenmiştir; 
 

• Küçük yerleşim birimlerine 2006 sonu itibariyle geniş bant İnternet 
erişiminin sağlanması 

• Tüm halk enstitülerini ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara 2006 sonu 
itibariyle geniş bant İnternet erişimi sağlamak 

• Ülkenin geri kalanı için model teşkil edecek bölgesel şebeke yatırımı 
programının hayata geçirilmesi:  

 
Birinci fazda, 2005 yılının 3’üncü çeyreğine kadar 7,300 halk erişim noktası 
"Közháló" programı dahilinde geliştirilen altyapıya bağlanacaktır. İkinci fazda, 
şebeke yatırım programı altyapısı zayıf olan bölgelere yaygınlaştırılacaktır. 
Üçüncü fazda, model şebeke yatırımından edinilen tecrübeden de 
faydalanılarak tüm ülkede geniş bant İnternet erişimi sağlanacaktır. 

15.3.5. Avrupa Birliği’nin Geniş Bant İnternet'in Yaygınlaştırılması 
Konusundaki Yaklaşımı 
 
Aralık 2003’ten beri Avrupa Komisyonu, az gelişmiş yörelerdeki geniş bant 
İnternet erişiminin arttırılması ile ilgili çeşitli projelere destek vermiştir. Avrupa 
Topluluğunun bu konuda verdiği desteklerle ilgili düzenlemeler serbest pazar 
rekabetini etkiler endişesi ile limitli kalmıştır. 
 
Bugün talebin etkin rekabetin tesis edilmesi için yeterli düzeyde olduğu bölgelerin 
yanında talep yeterli olmasına rağmen altyapısı paylaşıma açılamayan tek bir 
operatörün hakim olduğu bölgeler de bulunmaktadır. Bunlara ilaveten talebin bir 
pazar yaratmak için yeterli olmadığı bölgeler de bulunmaktadır. Avrupa 
Komisyonu’na göre altyapının paylaşıma açılmamış olması rekabet ortamını ciddi 
şekilde etkileyen temel unsurdur. Bu bağlamda etkin rekabetin henüz tesis 
edilememiş olduğu pazarlar mevcuttur. 
 
Geniş bant erişimini yaygınlaştırma projeleri detayda farklılıklar göstermekle 
beraber Komisyon bunları iki ana gruba ayırmaktadır; 
 
• Altyapı destek projeleri 
• Uçtan uca servis sağlama projeleri 
 
Altyapı destek projeleri, kamu kuruluşları veya yerel yönetimler tarafından 
operatörler arasında ayrım gözetmeksizin operatörlere altyapı (örneğin kanal, 
direk, ortak yerleşim alanı gibi) desteği verilmesidir. Bu durumda tipik olarak 
altyapı devletin sahipliğinde olmakla beraber yönetimi ihale yöntemiyle servis 
sağlayıcılara hizmet verecek bağımsız bir şirkete verilmektedir. Servis sağlayıcılar 
da en sonunda son kullanıcılara geniş bant erişimi sağlamaktadır.  
 
Uçtan uca servis sağlama projelerinde yine ihale yöntemiyle seçilecek bir firma bu 
sefer hem gerekli altyapıyı ayağa kaldıracak ve servis sağlayıcılara hizmet 
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verecek hem de kendisi bir servis sağlayıcı olarak son kullanıcılara perakende 
hizmetleri götürecektir. Altyapı yatırımının yapılması veya uzun dönemli 
kiralanması tercihi ihaleyi kazanan firmaya bırakılmaktadır. Varlıklar tipik olarak 
ihaleyi kazanan firma sahipliğinde kalmaktadır. 
 
Genellikle rekabetin manipüle edilmesi temel altyapının sağlanmasında düşük 
seviyede iken hizmetlerin son kullanıcıya götürülmesinde çok yüksek seviyelere 
çıkabilmektedir. Bununla beraber rekabet durumu her projenin özelinde 
incelenmelidir. 

15.3.5.1. Erişim şebekesinde operatörlerin eşit şartlarda rekabet 
edememesinin geniş bant İnternet’in yaygınlaşmasının önünde engel 
oluşturması: 
Erişim şebekesinin ortak kullanımı, geniş bant İnternet’in yaygınlaştırılması 
konusunda güçlüklerden bir tanesi olmuştur. Erişim şebekeleri genellikle tek 
sahiplidir. Geniş bant servis sağlayıcılar ya yerleşik operatörün DSL hizmetlerini 
bayi gibi satmakta ya da kendi cihazlarını lokal santrale yerleştirmek vasıtasıyla 
yerleşik operatörün sadece erişim ağını kullanarak hizmetlerini sunmaktadırlar. 
Erişim şebekesinin diğer operatörlerin kullanımına açılmasından sonra yerleşik 
operatörler düzenleyici kuruluşları yanıltabilmiştir. Bu da eşit şartlarda rekabetin 
önünde engel teşkil etmiş ve son kullanıcılara ürün çeşitliliği sağlanması ve 
pazarlanması ile ilgili sorunlar yaşanmıştır. Bunun sonucu Avrupa Birliği geniş 
bandın yaygınlaşması konusunda, serbest rekabet koşullarını daha iyi tesis etmiş 
olan Amerika'nın 2002 yılı itibariyle %13-14 gerisinde kalmıştır. Bunun kısmen 
Amerika'daki yaygın Kablo TV altyapısından sağlanmış olmasına rağmen en az 
%3-4 kadar fark rekabetçilik faktöründen gelmektedir. 

15.3.5.2. 2003 yılında Avrupa'da fiyat indirimlerinin geniş bant 
İnternet’in yaygınlaşması üzerene etkisi: 
2003 yılında, Batı Avrupa'da geniş bantlı İnternet erişimi %80 artmış ve geniş 
bant penetrasyonu %14.4 seviyesine erişmiştir. Bunun temel sebebi sıkı rekabet 
sonucu olarak operatörlerin fiyat düşürmeleri olmuştur. Tüm Avrupa Birliği 
ülkelerinde benzer uygulamalarla İnternet’i yaygınlaştırma çalışmaları yapılmıştır. 
Rekabet ortamına bağlı olarak rekabetin yüksek olduğu ülkelerde erişim fiyatları 
düşmüş ve abone sayıları rekabetin daha düşük olduğu ülkelere göre çok daha 
fazla artmıştır. Şekil 23’te ülkeler bazında geniş bant İnternet erişim fiyatlarının 
2002 yılından 2003 yılına değişimi görülmektedir. 
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Tablo 107: Avrupa Birliği Ülkeleri 2002-2003 İnternet Erişim Fiyatları 
  2002   2003 
  Geniş Bant Dial-up Fark   Geniş Bant Dial-up Fark 
İspanya € 38.16 € 13.16 %190   € 34.68 € 12.72 %173 

İtalya € 29.56 € 12.95 %128   € 34.95 € 13.27 %163 

Portekiz € 34.99 € 9.89 %254   € 22.50 € 9.14 %146 

Danimarka € 40.20 € 18.65 %116   € 39.77 € 16.83 %136 

Finlandiya € 34.00 € 14.35 %137   € 33.00 € 14.64 %125 

İngiltere € 25.01 € 14.40 %74   € 22.21 € 10.76 %106 

İrlanda € 40.00 € 13.56 %195   € 30.00 € 15.10 %99 

Yunanistan € 110.00 € 21.34 %416   € 40.12 € 20.78 %93 

Norveç € 43.03 € 31.95 %35   € 34.14 € 18.82 %81 

Avusturya € 24.90 € 12.45 %100   € 19.98 € 12.60 %59 

Lüksembourg € 38.55 € 23.02 %67   € 33.70 € 22.12 %52 

İsveç € 27.10 € 18.42 %47   € 21.70 € 15.85 %37 

Almanya € 24.90 € 14.74 %69   € 19.90 € 14.95 %33 

Fransa € 29.90 € 14.95 %100   € 19.90 € 15.00 %33 

İsviçre € 32.07 € 20.83 %54   € 29.43 € 23.55 %-25 

Belçika € 35.00 € 20.93 %67   € 19.90 € 20.04 %-1 

Hollanda € 32.95 € 16.14 %104   € 14.95 € 15.85 %-6 

Batı Avrupa € 31.32 € 15.07 %108   € 24.92 € 14.29 %74 
Kaynak: OECD 2003 Communications Outlook 
Not: Geniş bant için hız 128 Kbit/sn’nin üzeri olmak koşulu ile en ucuz tarife alınmıştır. Çevirmeli (dial-up) 
bağlantı için tarifenin en düşük olduğu saatlerde aylık 20 saatlik kullanım dikkate alınmıştır. 
 
Yukarıdaki tablodaki değişiklikler aşağıda verilmiş olan geniş bant İnternet’in 2003 
yılındaki yaygınlığının ülkeler bazındaki artış oranları ile çok büyük paralellik 
göstermektedir. 
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Tablo 108: Avrupa Birliği Ülkeleri Geniş Bant Erişimi Penetrasyonu Artışı 
2002-2003 

 
Kaynak: Forrester 
 
2003 yılında fiyatın en düşük olduğu iki ülke olan Hollanda ve Belçika aynı şekilde 
geniş bant İnternet’in nüfusa oranla en fazla yaygınlaşmış olduğu ülkeler 
olmuştur. 
 
Almanya’da ise 2003 yılının Haziran ayına kadar DSL sunumunun sadece 
Deutsche Telekom’dan yapması, pazar payının %90’larda seyretmesi ve diğer 
operatörlerin sadece Deutsche Telekom’un verdiği DSL hizmetlerini son 
kullanıcılara satabiliyor olmalarının etkisi olmuştur. Kablo TV operatörlerinin de 
DSL karşısında güçlü bir alternatif yaratamamış olmaları da geniş bant 
abonelerinin Kablo TV şebekelerine kaymasına ortam sağlamamıştır. Rekabetçi 
ortamın sağlanamaması nedeniyle yerleşik operatörün yaratıcı hizmetler 
geliştirme ve iyi müşteri servisi sağlamak konusunda baskı hissetmemiş olması, 
% 33 düzeyindeki fiyat indirimi Almanya özelinde pazarın sadece % 18 oranında 
büyümesi ile sonuçlanmıştır. 

15.3.6. Asya’da Geniş Bant Kullanımının Yaygınlaşması: 
Doğu Asya’da geniş bant erişimin yaygınlaşmasını sağlayan model Dünyanın geri 
kalanı için bir model oluşturmuştur. 2002 yılında Kore’deki evlerdeki geniş bant 
kullanım oranına, Amerika’nın 2006 yılında erişmesi beklenmektedir. Japonya’da 
evlerdeki geniş bant erişimi ise düşük bilgisayar ve düşük çevirmeli (dial-up) 
İnternet kullanımına rağmen %10’un üzerinde artmıştır. 
 
Fiyat geniş bant İnternet’in yaygınlaştırılmasında önemli bir etken olmuştur. 
Örneğin Hanaro Telecom 1999 yılında ADSL hizmetini Kore’de aylık 25 ABD 
Dolarına sunmuştur. Avrupa Birliği’ndeki ülkelerin bu fiyatlara 2003 yılından sonra 
yaklaştığı düşünülürse 1999 yılı için çok düşük bir fiyat olduğu görülebilir. 
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Geniş bant kullanımını teşvik eden bir unsur da geniş bant hizmetinin fiyatının 
çevirmeli (dial-up) İnternet kullanımının fiyatına göre daha düşük kalması 
olmuştur. Japonya ve Kore’de çoğu kullanıcı, çevirmeli erişimi tecrübe etmeden 
direkt olarak geniş bant kullanmaya başlamıştır. 
 
Fiyatların düşük kalması bazı servis sağlayıcıların zorlanmasına neden olurken 
bazılarının da avantajına olmuştur. Ancak bu avantaj İnternet hizmetlerinden 
değil, servis sağlayıcıların grup şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerin, İnternet 
kullanımının yaygınlaşması sayesinde artması olmuştur. Örneğin Japonya’da 
Yahoo BB ve Sony’nin sahip olduğu Sonet, Kore’de Hanaro Telecom’un geniş 
bant kullanımı yaygınlaştıkça pazarı büyüyecek olan diğer faaliyet alanları 
bulunmaktadır. Geniş bandın yaygınlaşması sayesinde, Yahoo daha fazla reklam 
alabilmektedir, Sony İnternet üzerinden kullanılmak üzere daha fazla Playstation 
2 konsolu satabilmektedir ve Hanaro Telecom’un sahibi olan LG Electronics ve 
Samsung İnternet’e bağlanan daha fazla cihaz satabilmektedir. Bu şirketler geniş 
bant erişiminden kayıpları dahi olsa diğer faaliyet alanlarından elde ettikleri ek 
faydalar sebebiyle geniş bant erişiminin fiyatını düşük tutmak konusunda istekli 
davranmaktadırlar. 
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EK-1 Yakın Bölgedeki Ülkelerin 
Telekomünikasyon Pazarları 

1. Rusya 
Genel olarak Rusya’nın telekomünikasyon pazarını anlatmak için pazarının hızlı 
bir gelişim içinde olduğu söylenebilir. Devletin sahip olduğu telekomünikasyon 
alanında faaliyet gösteren birçok işletme konsolide edilmiş ve bunun sonucu şu 
anda daha iyi bir duruma gelmişlerdir. Katma değerli hizmet sağlayıcıları nüfusun 
yoğun olduğu bölgelerde ve iş merkezlerinde karlı işler yapmaktadır. Mobil 
operatörler de kapsama alanlarını ülke geneline yayma çabasındadır. 
 
Rusya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığı’nın açıklamalarına göre iletişim 
hizmetleri pazarının 2003 yılı içindeki değeri yaklaşık 12.600 milyon ABD Doları 
iken bu değer sadece bir yıl içinde %40 artmıştır. Bakanlığın açıklamalarında bu 
büyümenin anahtarı veri ve mobil iletişim hizmetlerine olan talebin ve hizmetlerin 
kullanımının artması olarak belirtilmiştir. Her şeye rağmen, telefon hatlarının 
yaygınlığı 2004 yılı başında 100 kişiye yaklaşık 27 hat ile düşük seviyededir. Bu 
da kırsal bölgelerin ve hatta küçük şehirlerin ulusal iletişim sistemi tarafından 
kapsanmadığı fakat Moskova ve St. Petersburg gibi büyük şehirlerin yaygın ve 
ileri teknoloji şebekelerinden rahatça yararlandığı, bu nedenle de buralarda 
yaygınlığın yüksek olduğu gerçeğini saklamaktadır. Rusya’daki telekom 
operatörleri pazarı “doymamış” olarak tanımlanmaktadır ve görünen gelecekte 
için de şebeke ve hizmetler için büyük yatırımlar yapmaya devam edeceklerini 
belirtmektedirler. 
 
Devletin telekomünikasyon işlerinin büyük çoğunluğu Svyazinvest Holding 
Şirketi’nin elindedir ve bu şirketin de %25 hissesi özel bir iştirak olan Mustcom 
Grubuna ve %75 hissesi de Rus Hükümetine aittir. Svyazinvest Rusya’da sadece 
kendi başına 70’ten fazla sabit hat yerel, bölgesel, uzak mesafe ve uluslararası 
operatöre sahiptir ve son iki yılının büyük çoğunluğunu bu şirketlerin mallarını ve 
faaliyetlerini birleştirmek, bu şirketleri sekiz adet bölgesel iş birimi oluşturacak 
şekilde organize etmek için harcamıştır. Svyazinvest en sonunda halka açık bir 
şirket haline gelmek için çalışmalarını sürdürmektedir ve bunun da 2005 yılının 
sonlarına doğru ya da 2006 yılı başlarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Tabi 
bu durumun gerçekleşmesi için hükümetin her dairesinin bu satışın büyüklüğü ve 
zamanı açısından karar birliğine varmaları gerekmektedir ki şimdiye kadar bu 
işlem yüzlerce kez ertelenmiştir.  
 
Bazıları ileri seviyede uzmanlaşmış olan pek çok alternatif şebeke operatörü ve 
hizmet sağlayıcısı bulunmaktadır. Fakat genellikle bu alternatif operatörler 
servislerini sınırlı bir alana ya da dar bir pazara sunmaktadırlar. Genişleme için 
fırsatlar orta ve uzun vadede bile düşük kazanç olasılığı nedeni ile engellenmiştir, 
bir grup operatör halen aynı pazarlar ve müşteriler için kıyasıya rekabet 
etmektedir ve bu rekabete dayanamayacak olan ya da uygun olmayan firmalar en 
sonunda sırası ile pazarın dışına itilecektir.  
 
Telekomünikasyon ve Rusya’daki iş piyasası ile ilgili kanunlar bir şekilde 
karışmıştır ve çeşitli yorumlara bağlı olarak değişebilmektedir. Piyasa ile ilgili 
mevzuatın geliştirilmesi ve açıklığa kavuşturulması gerekmekteydi, 1 Ocak 2004 
tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan İletişim Kanunu’nun tüm bu problemleri 
çözeceği beklenmekteydi. Fakat, yeni kanun tüm sistemi daha da karmaşık bir 
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hale getirmiş ve genel iş uygulamaları, doğal kaynaklar, tekeller ile ilgili olarak 
mevcuttaki mevzuat ile uyumlu olabilmesinin sağlanması ve açık noktaların 
kapatılması amacı ile destekleyici yönetmeliklerin derhal çıkarılması gereği 
doğmuştur.  
 
Bir dereceye kadar rekabete yerel ve bölgesel düzeyde izin verilmiştir. Yerel uzun 
mesafe piyasasının, ki Svyazinvest şirketinin uzun mesafe kolundaki yan kuruluşu 
olan Rostelekom şirketi bu piyasada tekel oluşturmuştur, 2005 yılının ortalarına 
kadar liberalleştirilmesi gerekmektedir. Fakat uluslararası uzun mesafe 
piyasasının 2010 yılından önce açılamayacağı öngörülmektedir. Rusya’nın Dünya 
Ticaret Örgütü’ne (WTO) üye olarak katılmak için yaptığı görüşmeler açısından 
ülkenin telekomünikasyon kanunlarının tamamen değiştirilerek piyasaya 
liberalleşmeyi aktif olarak getirmesi bu başvurusu için taze bir teşvik olarak 
sonuçlanabilir. 

2. Ukrayna 
Ukrayna’daki telekomünikasyon pazarı 2003 yılının sonlarında benimsenmiş olan 
yeni Telekomünikasyon Yönetmeliğine rağmen hali hazırda bir değişim ve 
belirsizlik durumu içinde bulunmaktadır. Halbuki bu yönetmelik ile lisans işlemleri 
ve telekomünikasyon şebekeleri, hizmetleri, faaliyetleri ile ilgili kurallar netliğe 
kavuşturulmuş, genişletilmiş ve basitleştirilmiştir, ayrıca telsiz frekansının 
kullanımı ve tahsisi ile ilgili kanunlar güncellenmiştir. Bu yeni kanun aynı zamanda 
hedefleri Ukrayna’daki bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesini ve büyümesini 
teşvik etmek olan bir grup yeni düzenleyici organın oluşturulmasına olanak 
sağlamıştır.   
 
Ancak yasa ve bu yasayı hazırlayan yeni düzenleyici organlar şu anda etkin 
değildir. Taslak hali çıkarılmış ve Ocak 2005 ortalarında yürürlüğe konmuş 
olmasına rağmen hükümet bu gücü kayırma ve yolsuzluklar nedeni ile iptal 
etmiştir. Önceki yönetimin değişmesinden hemen önce, Başkan, Ulaştırma ve 
İletişim Bakanlığına (MTC) ve de Ulusal İletişim Düzenleme Komisyonuna 
(NCCR) kilit kişileri bizzat kendisi atamıştır. Atanmış olan kişilerin çok azı hala 
eski yönetimden aldıkları desteği görebilmektedir. Düzenleyici kuruluşlar da yeni 
personelin atanmasına kadar faaliyet gösterebilecek yetkinliğe sahip değildirler. 
 
Sonuç olarak, Ukrayna’nın telekomünikasyon piyasası ortak pratik metodoloji ve 
çalışma prensipleri olmayan eski ve yeni kanunlar ile yönetilmektedir. Fakat daha 
önceki düzenleme kurulu,yerleşil operatör olan Ukrtelekom’un kontrolünde 
bulunmaktadır. Ukrtelekom lisanslama ve tarife düzenleme işlerini de 
yürütmektedir. Bu nedenle piyasada etkin rekabet koşulları oluşmamaktadır. 
 
Bu yeni kanunun, Ukrtelekom’un uzun süreden beri devam eden özelleştirilme 
çabalarının tamamlanmasını önleyen son engelleri ortadan kaldıracağı 
beklenmektedir. Ukrtelekom’un yeniden yapılandırılması ve şirketleşmesi 2000 
yılının Ocak ayında sonuçlanmış ve aynı yılın yazı içinde de şirketin %43 
hissesinin stratejik bir yatırımcıya satılması ile ilgili gerekli kanunlar çıkarılmıştır. 
2001 yılının sonları ile 2002 yılının başlarında çalışanlara ve Ukrtelekom’un 
yöneticilerine çok az bir pay hissenin (%7’den biraz az) satılmış olmasına 
rağmen, hükümet şirketin önemli miktarda hissesi için yakın zamanlarda bir resmi 
ihale duyurusu yapmıştır. Teklif verme süresi 2005 yılının başları olarak 
planlanmıştır fakat yeni gelen hükümet bu anlaşmayı iptal etmiştir. Hükümetin asıl 
istediği operatörün parasal kaynaklarının daha şeffaf hale getirilmesidir. Yapılan 
açıklamaya göre bunun sağlanmasının hemen ardından şirketin hızla büyümekte 
olan iletişim piyasasına girmesine izin verecektir. Bu yazının hazırlandığı sırada 
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idareler sadece bu özelleştirme işleminin “2005 yılından daha sonra” olabileceğini 
söyleyebilmişlerdir.  
 
Son üç yıl içinde Ukrayna’nın mobil telefon piyasası da önemli değişimler içine 
girmiş ve altı lisans sahibinden sadece biri önemli mülkiyet değişikliklerini 
görmüştür. Nisan 2005 tarihi itibari ile pazar payının %99’una sahip iki operatör 
ticari açıdan daha agresif şirketler tarafından satın alınmışlardır. Bunun sonucu 
fiyat rekabeti başlamış ve daha az konuşan, gelir seviyesi düşük olan 
Ukraynalıların mobil pazara katılmaları sağlanabilmiştir. Diğer dört adet mobil 
telefon operatörü de hırslı gelişme planlarını duyurmuştur ve başlangıçtan 
yaklaşık beş ya da daha fazla yıllık bir süre sonra mobil pazarının çok rekabetçi 
olma ihtimali vardır.   
 
2.5G, veri ve katma değerli hizmetler sunan GSM operatörleri ile Ukrayna’nın 
400’den fazla İnternet Servis Sağlayıcısı Ukrtelekom ile aralarındaki pahalı ara 
bağlantı anlaşmalarına yapmak durumunda oldukları için zor durumdadır. Bu 
piyasada önemli derecede bir konsolidasyon beklentisi vardır ve bulunmaktadır.  
 
Ukrtelekom lider sabit hat hizmet sağlayıcısı olarak yerini korumaktadır. 
UKrtelekom’un kendi verilerine göre, 2003 yılı sonu itibari ile (operatör tarafından 
yayımlanmış olan en son verilere göre) tüm sabit hat bağlantılarının %94’lük 
kesimine hizmet sunmaktadır. Az sayıda küçük ve rekabet eden yerel taşıyıcılara 
lisans verilmiştir, Fakat bu operatörler, yerleşik operatörle rekabet etmek yerine 
kendilerine hedef olarak daha karlı diğer servis piyasalarını hedef almışlardır. Şu 
anda, Golden Telekom ve özel iştirak Farlep şirketleri dışında önemli sabit hat 
operatörü yoktur. Ukrayna’da halen dört adet sabit kablosuz erişim (FWA) 
operatörü vardır ve bunlar sadece sınırlı kapsama alanına hizmet sunmaktadırlar.  

3. Beyaz Rusya 
Beyaz Rusya’daki telekomünikasyon piyasası göreceli olarak daha kapalı 
kalmıştır ve neredeyse tamamen devletin kontrolü altındadır. Hükümet piyasayı 
Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı (MPT) aracılığı ile kontrol etmektedir. Bu 
bakanlık aslında düzenleyici kuruluş olarak görev yapmaktadır. Bakanlık lisans 
çıkarmakta, ulusal telekomünikasyon geliştirme politikasının yürütülmesini ve 
uygulanmasını kontrol etmektedir. Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) katılma 
çalışmaları neticesinde, Beyaz Rusya Hükümeti’nden, ülkedeki temel 
telekomünikasyon hizmeti sektörünün liberalleştirilmesi için bir tarih belirlemesi 
istenmiştir.  
 
Ocak 2003 tarihinde MPT, hükümetin sahip olduğu eskiden beri var olan genel 
telekomünikasyon operatörü Beltelekom’un 2007 yılı içinde özelleştirileceğini 
bildirmiştir. Belirtilen tarihte ayrıca piyasa da rekabete açılacaktır. Yapılan 
açıklamalara göre Beltelekom’un özelleştirilmesi ya da rakip olarak faaliyet 
göstermek için lisans alınması ile ilgili olarak 15 yabancı şirket konuya ilgisini 
belirtmiştir. Liberalleşme ile birlikte Beyaz Rusya’nın telekomünikasyon 
düzenleme sistemini hükümetin kontrolünden ve etkisinden ayırması gerektiği 
sonucuna varılmıştır. Liberalleşme sürecinde bağımsız bir düzenleme organının 
oluşturulması ve görev yapması uygun olacaktır. Fakat mevcut hükümetin medya 
üzerindeki sıkı kontrolü elinde tutma isteği bunu mümkün kılmamaktadır. 
Cumhurbaşkanı’nın Beyaz Rusya ve Rusya arasında resmi bir birliğin olması, 
sektörde liberalleşmeyi engelleyebilir.  
 
Yürürlükte olan birincil telekomünikasyon mevzuatı Ekim 1994 yılında çıkarılmış 
olan İletişim Kanunu’dur.  Bu kanun yıllar boyunca süregelen İnternet ve 
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elektronik iletişim hizmetlerinin oluşturulması ile ilgili ikincil kanunlar ile 
desteklenmektedir. En son teknolojileri ve piyasa gelişmelerini göz önünde 
bulunduracak yeni bir iletişim kanununun oluşturulması gereklidir. 
 

4. Litvanya 
Litvanya'nın telekomünikasyon hizmetleri piyasası 1 Ocak 2003 yılında 
liberalleşmiştir. Bu tarihten itibaren yerel operatör Lietuvos Telekomas şirketinin 
yerel, yurt içi uzun mesafeli ses hizmetleri ve uluslararası ses hizmetleri 
sağlaması için sahip olduğu özel haklar son bulmuştur. Bu tarihe kadar, Lietuvos 
Telekomas, ülkedeki yerel sabit hat telekomünikasyon şebeke ve hizmetinin tek 
tedarikçisi konumundaydı. 
 
İletişim Düzenleme İdaresi (CRA) Litvanya’daki telekomünikasyon piyasasını 
düzenleyen asıl idaredir. CRA’ya göre, Litvanya’da yerel sabit hat telefon hizmeti 
sağlama için yetki verilmiş olan 40’tan fazla şirket ya da birey bulunmaktaydı. Söz 
konusu şirketlerin Mart 2005 tarihi itibari ile 27 adedi gerçekten hizmet 
sağlamakta idi. Sabit telefon hizmetleri Lietuvos Telekomas’a ait olan ulusal 
şebeke üzerinden paket anahtarlamalı teknoloji (IP/VoIP) kullanılarak 
verilmektedir. Litvanya’daki İnternet erişim hizmetleri henüz düzenlenmemiştir. 
Mart 2005 tarihi itibari ile 99 adet şirket ve birey Litvanya’da İnternet erişimi 
sağlamaktadır. Servis sağlayıcılar toplam 573,557 müşteriye (bunların 61,811 
adedi ADSL geniş bant bağlantısı kullanmaktadır) hizmet vermektedir.  
 
Mart 2005 tarihi sonu itibari ile, Litvanya’da mobil telefon hizmetleri sağlayan 10 
adet servis sağlayıcı bulunmaktadır. Bunlar: şebeke operatörleri olan UAB 
Omnitel, UAB Bité Lietuva ve UAB Tele2; Bité Lietuva şebekesi aracılığı ile 
hizmet sunan beş adet sanal ağ operatörü (MVNOs) ve yine Bité Lietuva 
şebekesi aracılığı ile hizmet sunan iki adet satıcı firmadır. Mart 2005 tarihi itibari 
ile Litvanya’da toplam 3,659,990 cep telefonu abonesi vardır ve bunların 
3,207,156 adedinin aktif olduğu bildirilmiştir.  
 
Ağustos 2005 başlarında, CRA, Litvanya’da üçüncü nesil iletişim sistemi (UMTS) 
frekansı ve lisansları için bir kamu ihalesinin şartlarının belirlenmesi amacı ile 
müzakere çalışmalarını başlatmıştır. Üç adet 20 yıl süreli lisans temin edilecektir. 
İlgilenen şahısların konu ile ilgili olan yorum ve görüşlerini en geç ayın sonuna 
kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, yazının hazırlandığı süre içinde, 
ne 3G lisans ihalesinin zamanı ne de lisanslar için belirlenmiş olan taban fiyat 
rakamları açıklanmamıştır.  
 
CRA’ya göre, Litvanya’nın telekomünikasyon pazarının değeri 2004 yılı için 
2,136.8 milyon LTL’dir ve bu rakam 2003 yılı için belirlenmiş olan 2,028.6 milyon 
LTL değerine göre %5.3 oranında artış göstermiştir. Bu rakamlar, ülkedeki büyük 
grupların gelirlerine, yerel sabit telefon hattı şebekesi ve /veya servisleri, mobil 
telefon ağları ve /veya servisleri, kiralık hatlar, İnternet erişim hizmetleri ve 
şebeke ara bağlantı hizmetleri gelirleri kapsayacak şekilde hesaplanmıştır. CRA 
mobil telefon şebeke ve servislerinin sunumundan elde edilen gelirler 2004 yılı 
toplam gelirlerinin yaklaşık %51’lik bir bölümünü oluşturmuştur. 

5. Romanya 
Romanya’nın telekomünikasyon piyasası yeni bir düzenleyici çerçevenin 
benimsenerek bağımsız bir düzenleyici idarenin kurulmasından sadece altı ay 
sonra, 1 Ocak 2003 tarihinde tam olarak rekabete açık hale gelmiştir. Yeni 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 193 / 228 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

mevzuat ile tekelden korunmaya yönelik temel önlemler oluşturulmuştur: 
operatörler arasında ara bağlantı anlaşmalarının gerçekleştirilmesi, ki bu ana 
operatörlerin ara bağlantı fiyatlarını yayınlamaları zorunlu hale getirilmiştir; etkin 
piyasa gücü ve etkin piyasa gücüne sahip olan operatörlerin tabi olacağı 
sınırlamalar tanımlanmıştır. Romanya’daki tüm elektronik iletişim sağlayıcıları için 
genel bir yetkilendirme çerçevesi oluşturulmuştur. Yeni mevzuat ve tam rekabetin 
tam olarak uygulanması, Romanya’nın küresel telekomünikasyon piyasasının 
liberalleşmesi üzerine Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) 1997 yılının başlarında 
imzalanmış olan bir anlaşmaya katılması, Romanya’nın Avrupa Birliği’ne katılmak 
için hızlandırılmış olan çabaları ve genel Romanya kanunlarına standart AB 
mevzuatının aktarılması sonucunda gerçekleşmiştir.  
 
Evrensel Hizmet Yükümlülükleri, ara bağlantı konuları ve hatta perakende ve 
toplu pazarda etkin piyasa gücüne sahip operatörlerin tanımı ile ilgili konulardaki 
düzenlemeleri ayarlamak için ilave kanunlar oluşturulmaktadır. 
 
Ağustos 2004 tarihinde, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MCIT), içlerinden 
en az birinin UMTS teknolojisini kullanacağı dört adet 15 yıl sürelik 3G mobil 
lisansını ihaleye çıkaracaklarını bildirmiştir. İhale Ekim ayında yapılmıştır fakat, 
durumla ilgili sadece mevcut operatörler MobiFon ve Orange Romanya teklif 
vermiştir. Her iki operatörün tekliflerinin de yeterlik aldığı Kasım 2004 tarihinde 
açıklanmıştır ve lisanslar resmi olarak Nisan 2005 tarihinde şirketlere verilmiştir. 
MCIT, geriye kalan iki adet 3G lisansının verilmesi işlemini 2004 yılının sonu 
itibari ile gerçekleştireceklerini bildirmiştir. Lisansların tekrar verilmesi için yeniden 
ihale yapılması taahhüdü Nisan 2005 tarihinde yinelenmiştir, fakat bu yazının 
hazırlandığı zamana kadar halen bu iş ile ilgili bir adım atılmamıştır.  
 
Orange Romanya ve MobiFon, Haziran 2005 tarihi itibari ile Romanya’da bulunan 
11.4 milyon abonelik mobil hizmetler pazarının %96’sını elinde bulundurmaktadır. 
Inquam’ın sahip olduğu Telemobil şirketi, 1xCDMA altyapısını kullanmaya ve yeni 
Zapp markalı hizmetler sunmaya devam etmektedir. ROM Telekom’un stratejik 
ortağı Yunan OTE şirketi, 2003 yılının başlarından beri sürekli zarar halinde olan 
mobil yan kuruluşu Cosmorom şirketini satmak ya da kapatmak istemektedir. Her 
şeye rağmen, operatör sınırlı faaliyetlerine Mayıs 2005 tarihine kadar devam 
etmiştir. Bu tarihte şirketin geleceği ile ilgili Romanya Hükümeti, ROM Telekom ve 
OTE’nin mobil kolu olan CosmOTE arasında bir karar alınmıştır. CosmOTE, 
Cosmorom şirketinin %70 hissesini almaya ve faaliyetlerini yeniden başlatmayı 
kabul etmiştir. ROM Telekom, şirketin %30 hissesini elinde tutmaya devam 
edecektir. Bu anlaşma, Haziran 2005 tarihinde CosmOTE hissedarları tarafından 
onaylanmış ve sonraki ay içinde de tamamlanmıştır. Cosmorom’un yeniden 
faaliyete geçmesi yıl sonunda beklenmektedir.  
 
Cosmorom’un geleceği üzerine verilmiş olan kararlar, ROM Telekom’un daha da 
özelleştirilmesi için gereken yolu açmıştır. OTE, 1998 yılında başlangıç olarak 
ROM Telekom’un %35 hissesini almış ve ROM Telekom’un mali durumunun kritik 
olduğunun açıkça anlaşılması ve de 2003 yılının başlarında yeni bir düzenleyici 
rejimin oluşturulması ile beraber sahip olduğu hisse payını %54.01 rakamına 
çıkarmıştır. Temmuz 2005 tarihinde, MCIT, ROM Telekom şirketinde sahip 
olduğu hisselerin halka açılması için işlemlerin başlayacağını duyurmuştur.,Bu 
sürecin 2006 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir. Hükümetin elinde tutuğu 
%46 hisse payının %20’si Proprietatea Fonunun kurulması için ayrılacaktır. Bu 
fonun amacı, komünist rejim sırasında mallarına el konulan insanların zararlarını 
tazmin etmektir.  
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ADSL geniş bant İnternet hizmetini henüz Mayıs 2005 yılında başlatmış olmasına 
rağmen, ROM Telekom Romanya’daki sabit telefon piyasasında hakim durumda 
olmaya devam etmektedir. En büyük tehdidin kablo televizyonu sektöründen 
geleceği düşünülmektedir, çünkü bu piyasada bulunan en büyük çoklu sistem 
operatörü Astral Telecom’un diğer bir büyük operatör (UPC Romanya, piyasadaki 
en büyük üçüncü operatör olarak bilinmektedir) tarafından 2005 yılının son 
çeyreğinde satın alınacaktır. Astral ve RCS & RDS firmaları, telefon ve İnternet 
hizmetleri sunmakta olan ikinci en büyük operatördür. RCS & RDS firması 
kurumsal müşterilere veri hizmeti de sunmaktadır. Avrupa’da bulunan UPC 
operasyonlarının aksine, UPC Romanya, henüz ticari olarak her hangi bir ses ya 
da İnternet hizmeti sunmamakta, 2004 yılı sonu itibariyle kadar deneme olarak 
300 eve İnternet erişimi sunmaktadır. Kamu hizmeti kuruluşları olan SN 
Radiocomunicatii SA ve Transelectrica SA, mevcut olan özel iletişim şebekelerini 
güncellemiş ve genişletmişlerdir. SN Radiocomunicatii SA ulusal radyo ve 
televizyon sinyali dağıtıcısıdır. Transelectrica SA ise ulusal elektrik dağıtıcısıdır. 
Fakat, şu anda söz konusu şirketler son kullanıcıları hedeflememekte, hizmet ve 
kapasitelerini alternatif operatör ve hizmet sağlayıcılarına satmaktadırlar.  

6. Letonya 
Lattelekom, Letonya’da Cable & Wireless (C&W) ve Sonera Şirketinin 
oluşturduğu TILTS Konsorsiyumunun %49 hissesine Ocak 1994 yılında sahip 
olduğu operatördür. Şu anda TILTS’e tamamen TeliaSonera AB şirketi sahiptir. 
Mart 2004 tarihinde, TILTS ile Letonya hükümeti arasında uzun süredir olan bir 
anlaşmazlık çözüme ulaşmıştır ve bunun sonucunda da TILTS, Letonya 
Hükümetine 1 milyon LVL ödemeyi kabul etmiştir. Bu gruplar aralarında 
Lattetelekom’un tekel olarak faaliyet göstermesinin 10 yıllık bir süre ile 
kısaltılması konusunda tartışmıştır ki bu sayede Letonya Avrupa Birliğine (AB) 
Mayıs 2004 tarihi olarak belirlenen girişi öncesinde telekomünikasyon sektörünü 
liberalleştirebilecektir. Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) girmek ile ilgili olarak da 
aynı anlaşmazlık söz konusudur. 
 
Bu anlaşmazlık aynı zamanda Lattetelekom’daki devletin hissesinin %50’nin 
altına çekilmesi planlarını da geciktirmiştir ki bu da Avrupa Birliği’ne giriş için 
başka bir koşuldur  Bu yazının hazırlandığı sırada henüz özelleştirme işlemlerinin 
başlatılmasına yönelik bir plan bulunmamaktaydı. TeliaSonera, komşu ülkeler 
olan Estonya ve Litvanya’daki varlığını arttırma çabalarına girmiştir ve şirket aynı 
zamanda Lattetelekom’daki hisse payını arttırmak için her türlü özelleştirme 
girişimini kullanacak ve ayrıca Letonya Mobil Telefon (LMT) mobil operatör 
şirketindeki %49 doğrudan hissesini de arttırmak için uğraşacaktır ki bu şirkette 
Lattelekom’un %23 hissesi bulunmaktadır.  
 
Letonya telekomünikasyon sektörü teknik olarak 1 Ocak 2003 tarihinden beri tam 
liberalleştirilmiş olsa da, pratikte gerekli mevzuatın uygulanmasının gecikmesi ve 
belirsiz düzenleme rejiminin var olması nedeni ile yerel şirket olan Lattelekom ile 
rekabet çok düşük seviyededir. Yerel operatör, kiralık hat yolu ile İnternet hizmeti 
sağlayan ve taşıyıcı seçimi esasına dayalı uluslararası arama hizmeti sağlayan 
bazı şirketlerle rekabet ediyor olsa da hala bütün piyasalardaki durumu baskındır. 
Letonya’nın Avrupa Birliğine 1 Mayıs tarihinde tam üye olmasından çok kısa bir 
önce çıkan yeni Elektronik İletişim Kanunu’nu (ECL) hala taslak halde olduğu için 
durumu iyileştirmek namına çok az seviyede bir etki sağlamıştır.  
 
ECL’nin amacı üye ülkelerin telekomünikasyon piyasalarının tam liberalleşmesini 
sağlamak için AB’nin 2002 direktiflerinin ilgili kanunlara tam olarak aktarılmasıdır. 
28 Ekim 2004 tarihinde ilgili kanun mecliste kabul edilmiştir ve yürürlüğe 1 Aralık 
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2004 tarihinde girmiştir. ECL, Telekomünikasyon kanununun yerine geçmektedir 
ve PUC’un yaklaşık 40 adet yeni ikincil kanun geliştirmesini 1 Haziran 2005 tarihi 
itibari ile gerektirmektedir. Her taslak yönetmelik referanduma sunulacak ve 
piyasadaki her kişinin ilgili konuda söz sahibi olması ve tartışmalara katılması 
şansı sağlanacaktır. Yönetmeliklerin hepsi olmasa da bir kısmının final hale 
getirildiği düşünülmektedir. Özellikle Lattelekom’un ara bağlantı hizmet ücretleri 
ile ilgili olan konularını da kapsayan bazı PUC kararları, operatörler tarafından 
sorgulanmıştır. Karar orijinal olarak Aralık 2004 tarihinde çıkarılmıştır fakat son 
kararın alınması İdari Bölge Konseyi tarafından bekletilmektedir. Bu yazının 
hazırlandığı sırada başka bir bilgi verilmemiştir. 
 
LMT, mobil piyasadaki ilk operatördür ve 1992 yılının Ekim ayında analog 
hizmetleri başlatmıştır. Şirket, GSM lisansını 1993 yılında almış ve Ocak 1995 
tarihinde dijital hizmet sağlamaya başlamıştır. Baltkom, Nisan 1996 tarihinde bir 
GSM 900 lisansına sahip olmasıyla piyasa rekabete açılmıştır. Hizmetlerin 
sunulmasına Mart 1997 tarihinde başlanmıştır. Baltkom şu anda bir İsveç firması 
olan Tele2 şirketine aittir. Temmuz 1999 tarihinde her iki mobil operatör de GSM 
1800 lisanlarını almışlardır ve 2000 yılı başlarında çift bantlı GSM 900/1800 
hizmeti vermeye başlamışlardır. 
 
Temmuz 2002 tarihinde Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı üç adet 3G UMTS lisansı 
için ihale açmıştır ve bunlardan biri de bir GSM 1800 lisansı ile birlikte en az 7.6 
milyon LVL fiyatla yeni bir operatöre önerilecektir. Diğer iki mevcut operatöre de 
her biri için sabit 5.8 milyon LVL fiyat önerilecektir. Her iki operatörün de lisansı 
almaması durumunda açık arttırma ile lisans en az 5.8 milyon LVL fiyatından 
satışa çıkarılacaktır. Bu durumda, iki mevcut operatör de UMTS lisanslarını satın 
almıştır fakat GSM/3G lisansı pek ilgi çekmemiş ve hiç talep olmamıştır. Her iki 
operatör de ticari UMTS şebekelerini şartnamede belirtildiği şekilde test 
aşamasında 2004 yılının sonlarında başlatmıştır.  
 
Kasım 2004 tarihinde, bakanlık birleşik GSM/3G mobil hizmet lisansı için tekrar 
firmaları davet etmiştir ve bu davete katılmak için son tarih 21 Aralık 2004 olarak 
belirtilmiştir. Bu tarihte bakanlık son tarihi Şubat 2005 tarihine kadar uzatmıştır. 
Lisans için teklif veren diğer firmaların (varlıkları bilinmemektedir). İhaleyi 
kazanan firma Mart 2005 tarihinde Litvanya’nın mobil operatörü Bite GSM olarak 
açıklanmıştır. Bite GSM Danimarka’lı TDC Mobil Uluslararası firmasına aittir.  

7. Polonya 
Eylül 2004 tarihinde, Polonya hükümeti 200 yılından beri yürürlükte olan mevcut 
mevzuatın yerine geçecek yeni bir Telekomünikasyon Kanununu çıkarmış ve 
daha geniş elektronik iletişim pazarının düzenlenmesi ile ilgili olan tüm Avrupa 
Komisyonu (EC) direktiflerini uygulamaya koymuştur. Yeni kanun ayrıca Polonya 
telekomünikasyon pazarının daha da liberalleşmesi için bir fırsat yaratmış ve 
ayrıca yeni giriş yapan şirketlerin iyice yerleşmiş olan yerleşik operatör 
Telekomunikacja Polska SA (TP SA) şirketi ile rekabet etmesi için gerekli olan 
destekleyici yapıyı sağlama yolunu açmıştır.  
 
Özellikle, Telekomünikasyon Kanununun 2004 versiyonu fiyat kontrolü ve 
telekomünikasyon hizmetleri üzerine sıkı düzenlemeler getirmiştir. Kanunda; 
telekomünikasyon şebekelerine erişim sunulması ile ilgili geniş çaplı sınırlamalar 
tanımlanmış ve sanal telekomünikasyon sağlayıcılarının faaliyetleri için kararlı bir 
dayanak sağlanmıştır. Kanunda ayrıca ulusal düzenleme idaresi olan 
Telekomünikasyon ve Posta Düzenleme Dairesi’nin (URTiP) 18 belirli pazarda 
etkin piyasa gücüne sahip olan operatörleri belirlenmiştir.   TP SA, sabit hat 
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pazarındaki tek SMA operatörü olarak belirlenmiştir. Bu şirketin hücresel 
hizmet/3G yan kuruluşunun %66 oranındaki mülkiyeti PTK Centertel şirketine 
aittir. Söz konusu şirketin mobil iletişim pazarında etkin piyasa gücü 
bulunmaktadır.  
 
TP SA önemli bir pay ile en büyük telekomünikasyon operatörü olarak kalmıştır 
ve 2003 yılı sonu itibari ile 11,127 milyon sabit hat abonesine hizmet vermektedir. 
Şirketin, yerel bağlantı pazarında %90.3’lük bir paya, yerel uzun mesafe 
pazarında %86.1’lik bir paya ve uluslararası uzun mesafe pazarında ise %90.0’lık 
bir paya sahiptir. 

8. Çek Cumhuriyeti 
Çek Cumhuriyetindeki telekomünikasyon pazarının liberalleşmesinin yeni 
aşaması Mayıs 2005 tarihinde başlamış ve uzun süreden beri beklenen 
Elektronik İletişim Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu yeni kanun Mayıs 2004 tarihinde 
Çek Cumhuriyetinin Avrupa Birliğinin (AB) bir üyesi olmasından  bir sene 
öncesinden yürürlükte olması gerekmekteydi. Sonuç olarak, yeni kanunun mevcut 
mevzuata aktarılması amacı ile Çek İletişim Dairesinin (CTO) yoğun bir şekilde 
çalışarak, etkin piyasa gücüne sahip operatörlerin belirlenmesi amacı ile 18 adet 
kilit elektronik iletişim pazarını değerlendirmesi gerekmektedir. Bu arada, daha 
önceden 2000 yılı Telekomünikasyon Kanunu ile belirlenmiş olan etkin piyasa 
gücü kavramı geçerliliğini koruyacaktır.  
 
Yerleşik operatör Cesky Telekom, genel sabit hat telefon, kiralık hat, ve veri 
iletişimi hizmetleri ve şebekeleri pazarında etkim piyasa gücüne sahip operatör 
olarak belirlenmiştir. Mobil telefon şebekesi ve hizmetleri pazarında ise Cesky 
Telekom’un mobil hizmet yan kuruluşu Eurotel Praha ve T-Mobile Çek 
Cumhuriyeti firmalarının etkin piyasa gücüne sahip operatörler olarak 
belirlenmiştir. Eurotel Praha buna ilave olarak telefon şebekeleri ve hizmetleri 
sektöründe de etkin piyasa gücüne sahip operatör olarak belirlenmiştir. 
 
Cesky Telekom, 2004 yılı sonu itibari ile, 2.85 milyondan daha fazla PSTN 
müşterisine, yaklaşık 500,000 ISDN müşterisine ve yaklaşık 101,000 ADSL 
müşterisine hizmet vermiştir. Bu nedenle de o zaman için sabit hat pazarında 
%95’den daha fazla bir pazar payına sahiptir. Eurotel 2004 yılı sonu itibari ile 4.59 
milyon kablosuz servis müşterisine hizmet sunmuştur ve bu pazarın %42.6’sını 
elinde tutmaktadır. T-Mobile şirketi ise 2004 yılı sonu itibari %40.4 pazar payı 
olacak şekilde kablosuz servis müşterisine hizmet sunmakta ve üçüncü kablosuz 
iletişim operatörü olan Oskar Mobil şirketine %17.0, pazar payı bırakmaktadır. 
 
Çek piyasalarında son iki yıl içinde belirgin bir seviyede birleşmeler görülmüştür. 
Alternatif sabit hat operatörü Contactel, Danimarka’dan TDC firmasının altında bir 
yan kuruluş halini almıştır. Bu arada Cesky Telekom’da Eurotel’in hisselerini 
alarak bu şirketi kendisinin bir yan kuruluşu yapacak şekilde bünyesine katmıştır. 
Mart 2005 tarihinde, alternatif sabit hat operatörleri olan Aliatel ve GTS Çek 
şirketleri birleşerek GTS Novera şirketini oluşturmuşlardır ve bu sayede ülkedeki 
en büyük taşıyıcı rakip firma olmuşlardır. 2005 yılı içinde daha sonraları, İngiltere 
kökenli Vodafone Grup, Oskar Mobil şirketini Kanada kökenli sahibinden yani 
Telesystem International Wireless (TIW) şirketinden satın alarak bünyesine 
katmıştır. Vodafone’un pazarlama ve uygulama geliştirme uzmanlığı Oskar 
şirketine yeni bir soluk kazandırmıştır. Oskar firması Çek Cumhuriyeti’nden bir 
üçüncü nesil (3G) evrensel mobil iletişim sistemi (UMTS) lisansı temin etmek 
istemiştir. Hizmet sunmaya, Eurotel ve T-Mobile şirketlerinin hizmetlerini 
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başlatmış oldukları tarihten bir yıl sonra, yani 2008 yılı içinde başlamayı 
planlamaktadır. 
 
Bu yazının hazırlandığı sırada, Çek Cumhuriyeti Hükümeti, Cesky Telekom’u 
tamamen özelleştirmek için gerekli çalışmaları tamamlama safhasında 
bulunmaktaydı. %51.1’lik bir hisse satış için teklif edilmektedir. Mart 2005 tarihi 
sonuna doğru Belgacom SA; Swisscom AG; Telefónica SA; ve Blackstone Grup, 
CVC Capital, Providence Equity ile France Telekom şirketlerinin oluşturduğu bir 
konsorsiyum olmak üzere dört adet potansiyel müşteri bulunmaktadır:. Tekliflerin 
alınması Mart 2005 tarihinin sonunda bitecektir ve kazanan teklifi veren şirket(ler) 
de kısa bir süre sonra açıklanacaktır. 

9. Slovakya 
Siyasi istikrarsızlığa dayanan ve üç yılı aşkın süredir devam eden gecikmeler 
sonunda Mayıs 2000 tarihinde yeni telekomünikasyon kanunu Slovak meclisten 
geçmiştir. Bu kanun sadece piyasa düzenleyicisi Slovak Cumhuriyeti 
Telekomünikasyon Dairesine daha büyük bir bağımsızlık sağlamakla kalmamış 
aynı zamanda Slovak Telekom’un %51 hissesi için teklif verecek potansiyel 
ortaklarına güvence vermiştir.  
 
Mevzuatın bu artan şeffaflığına rağmen, üç operatörden ikisi hisse alımı için teklif 
vermeye yeterli görülmüştür .Bu şirketler, Telekom Avusturya ve Royal KPN, son 
tarih olan 29 Haziran 2000 tarihine kadar tekliflerini verememişlerdir. Telekom 
Avusturya niyetinin zaten teklif vermemek olduğunu açıklamış, fakat KPN böyle 
bir açıklamada bulunmamıştır. Kalan teklif veren firma, Deutsche Telekom, tek 
teklif veren firma olarak durumu menfaatine çevirememiş ve 40,000 milyon 
Slovak Korunası'nın (€1,000 milyonun) biraz üzerinde olan teklifini daha aşağıya 
çekmeyi başaramamıştır. Deutsche Telekom, Slovak Telekom’a derhal € 400 
milyon yatırım yapmayı ve kalan € 600 milyonu da hükümete ödemeyi kabul 
etmiştir. Alman operatör ayrıca bir € 1,000 milyon daha yatırım yapmayı 
önlerindeki üç yıl süre içinde (2004 tarihi itibari ile) Slovak Telekom’un şebekesini 
tamamen dijital hale sokmak ve bu yolla %29 olan penetrasyonu %45 rakamına 
çıkarmak için kabul etmiştir.  
 
Slovak Telekom basit ses hizmeti piyasasındaki tekel durumunu 31 Aralık 2002 
tarihinde kaybetmiştir. Bu tarihten itibaren, hükümet, bu yerleşik operatörle 
rekabet etmeleri için piyasaya yeni girecek şirketlere bir takım alanlarda yolu 
açmıştır: ara bağlantı ve taşıyıcı önceden seçimini onaylayan yeni bir 
telekomünikasyon kanunu çıkmıştır; altı adet kamu iktisadi teşebbüsü olan 
işletmenin fiber optik altyapılarının birleştirilmesi sonucunda oluşan yeni bir kamu 
iktisadi teşebbüsü olan alternatif bir operatör 2001 yılının başlarında kurulmuştur; 
ve üç adet ulusal sabit kablosuz erişim (FWA) lisansı Temmuz 2001 tarihi ile 
Nextra sro, GiTy - Slovakia as, ve Callino sro şirketlerine sağlanmıştır.  
 
Üçüncü bir hücresel hizmet operatörüne lisans vermek için 1998 ve 1999 
yıllarında yapılan teklif girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Mevcut GSM 
operatörleri, EuroTel Bratislava (çoğunluğu Slovak Telekom’a aittir) ve Globtel 
(çoğunluğu Orange Sa şirketine aittir ve Orange Slovensko adı ile bilinir), en 
sonunda çift bantlı GSM 900/1800 hizmetlerinin sunulabilmeleri için 1800 MHz 
lisanslarını almaya hak kazanmışlardır.  
 
Hükümet ayrıca üçüncü nesil (3G) evrensel mobil iletişim sistemi (UMTS) 
hizmetlerinin onayını vermek için 2002 yılı içinde lisans çıkarmıştır. Mevcut GSM 
operatörlerini her ikisi de UMTS lisansını elde etmiştir. Aynı zamanda yeni bir 
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şirket olan Profinet de UMTS, GSM 900 ve GSM 1800 hizmetleri için bir üç bantlı 
lisans elde etmiştir. Fakat Profinet lisansı için ilk ödemeyi yapamamış ve bu lisans 
Eylül 2002 tarihinde geri alınmıştır. 
 
2000 yılında Slovak Telekom’un büyük bir hissesinin satılması için yapılan ihaleye 
birden fazla teklifi çekme konusunda gösterilen başarısızlık, pek çok yatırımcının 
Slovak telekomünikasyon piyasası ile ilgili endişeleri olduğunu göstermiştir. 
Şirketin bir sonraki %15 hissesinin satışının 2001 yılı sonunda gerçekleştirilmesi 
planlanmıştı, fakat bu satış ile ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştır. 
 
1 Ocak 2003 tarihinden itibaren temel ses hizmetleri piyasasındaki Slovak 
Telekom’un tekelinin kaldırılmasından önce Slovak hükümeti düzenleme idaresi 
yardımı ile sabit hat piyasasına girecek olan yeni girişimcilere lisans vermeye 
başlamıştır. İlk lisanslar Aralık 2002 başlarında çıkarılmıştır. Şubat 2003 sonu 
itibari ile toplam 12 adet operatöre genel telefon hizmetleri sunmaları için lisans 
verilmiştir ve bu rakam Mart 2004 tarihi itibari ile 17’ye yükselmiştir. Şubat 2003 
sonu itibari ile toplam 31 adet operatör telekomünikasyon şebekesi kurmak ve 
işletmek için lisans almıştır ki bu rakam Mart 2004 tarihi itibari ile 70’in üzerine 
çıkmıştır. Fakat bu sayı daha sonra Nisan 2005 tarihi itibari ile 68’e düşmüştür.  
 
Tüm bu yeni operatörlere lisans verilmesine rağmen Slovak Telekom 2003 yılı 
içinde yerel ve ulusal aramalar pazarında toplam %99 paya sahiptir. Bu durum 
2004 yılının sonuna kadar devam etmiştir. Slovak Telekom’un artan 
düzenlemelere tabi olmasının ve 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren yeni 
Elektronik İletişim Kanunu sonucunda aramalardan ve ara bağlantılardan elde 
ettiği gelirlerinin ve bu alandaki pazar payının önemli ölçüde düşmesi 
beklenmektedir. 

10. Avusturya 
Avusturya’nın telekomünikasyon pazarı 1990’lı yılların başlarından beri 
liberalleşmekte iken  şu anda tam olarak rekabete açık hale gelmiştir.  Sabit hat 
ve mobil hizmet operatörü olan lider firma, Telekom Avusturya, Avusturya’daki 
pek çok pazarda önemli miktardaki pazar payını elinde tutmaktadır. Avusturya’nın 
elektronik iletişimini düzenleyen sistemi Avrupa Birliği (AB) standartlarına getiren 
2003 Telekomünikasyon Kanunu, telekomünikasyon pazarına daha yeni 
getirilmiştir. Ulusal düzenleme idareleri, ki bunlar Rundfunk ve Telekom 
Regulierungs-Gmbh (RTR-GmbH) yönetimindedir, şu anda her pazarda hangi 
şirketin etkin piyasa gücüne sahip olduğunu belirlemek için 18 adet anahtar 
elektronik iletişim pazarını gözden geçirmektedirler. Bu gözden geçirmenin 
tamamlanmasının ve Avrupa Konseyi’nin onayının ardından düzenleme kurumu 
yeni giriş yapan firmaların lehine çalışacak şekilde daha iyi bir pozisyonda 
olacaktır.  
 
Telekom Avusturya, %30 hissesi devletin kontrolünde olan bir holding şirketidir. 
Bu hisse payının azaltılmasına yönelik her hangi bir plan olmasa da önümüzdeki 
yıllarda hükümetin elinde bulunan bu hisselerin satışını gerçekleştireceği 
düşünülmektedir. Swisscom AG tarafından gelen ciddi bir teklif, Swisscom AG’nin 
de hükümet sahipliğinde olması nedeni ile kabul edilmemiştir. Swisscom AG’nin 
mülkiyet durumunda bir değişiklik olması halinde verilecek yeni bir teklif Telekom 
Avusturya için daha cazip görülebilecektir. Ses hizmetleri pazarında, Eylül 2004 
itibari ile Telekom Avusturya’nın tahminen %54 pazar payına sahip olduğu 
açıklanmıştır. Avusturya Telekom’un en önemli rakipleri Tele2 (13.8%) ve UTA 
Telekom (12.3%) şirketleridir, fakat Tele2 şirketi UTA Telekom şirketini Aralık 
2004 yılında bünyesine katarak bu konsolide girişimin potansiyel pazar payını 
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%26’ya artırmıştır. Eylül 2004 tarihi itibari ile ses hizmetleri pazarında tele.rign 
firmasının da %4 pazar payı bulunmaktadır. Şu anda, şirket Amerika kökenli 
Western Wireless International firmasının bünyesindedir. Şirket yakın bir 
zamanda mobil iletişim alanında uzmanlaşan ve bu nedenle de yakın bir 
gelecekte Tele.ring şirketine haklarını transfer etmesi amacı ile seçilebilecek 
ALLTEL firması tarafından satın alınması konusunda anlaşmalar yapmaktadır. 
Tele.ring şirketini satın alacak olan adaylar arasında en güçlü olanı Tele2 şirketi 
olarak görülmektedir. 
 
Mobil telekomünikasyon alanına ise Telekom Avusturya, kendisinin bünyesinde 
bulunan yan kuruluşu Mobilkom Avusturya şirketi ile katılmaktadır. Bu şirket GSM 
ve UMTS şebekelerine sahiptir ve bunları işletmektedir. Eylül 2004 tarihi itibari ile 
Mobilkom Avusturya’nın mobil hizmetler piyasasındaki pazar payı %42 olarak 
belirtilmiştir. Başlıca rakipleri T-Mobile Avusturya (26%), ONE (19%), ve Tele.ring 
(11%) şirketleridir. Yeni giriş yapan firmalardan olan Hutchison 3G and Tele2 
şirketleri de önemli bir büyüme göstermişlerdir. 2005 yılının başlarında Tele2 
şirketinin ONE şirketini satın almak için teklif verdiği bildirilmiştir. Bu yazının 
hazırlandığı sırada başka bir açıklama yapılmamıştır.  
 
Geniş bant hizmetleri pazarında, Eylül 2004 tarihi itibari ile Telekom Avusturya’nın 
perakende ADSL hizmet sağlama oranı tüm bağlantıların %49.5’ini kapsayacak 
şekildedir ve toptan hizmet sağlama açısından da bir %10.3’lük paya daha 
sahiptir. Şu anda, geriye kalan geniş bant müşterilerinin büyük çoğunluna da 
Avusturya’daki kablo TV operatörleri tarafından hizmet sunulmaktadır ve bu 
şirketler arasındaki lider firma UPC Telekabel grubu olarak öne çıkmaktadır. 

11. Hırvatistan 
Hırvatistan’ın telekomünikasyon pazarı kademeli olarak liberalleştirilmiştir. Sabit 
hat şebekesi pazarı 2002 yılının sonlarında rekabete açılmıştır, fakat yerel sabit 
hat operatörü T-Hrvatske Telekom’un yerel ağına giriş yapılmasının resmi olarak 
istenmesi 1 Ocak 2005 tarihine kadar gerçekleşmemiştir. Bu arada, önemli sayıda 
katma değer eklenmiş şebeke hizmetleri sağlayıcıları ve bir takım yerel İnternet 
Servis Sağlayıcıları (ISP), T-Hrvatske Telekom’la rekabet halinde ticari hizmetler 
sunmaya başlamışlardır. 
 
Bununla birlikte, 2004 yılının başlarında Hırvat idareler ikinci bir ulusal sabit hat 
operatör lisansının verilmesi için şirketlerden teklif istemeye başlamışlardır. 
Kasım 2004 tarihinde bu lisans Optima Grup’un bir yan kuruluşu olan Optima 
Telekom’a verilmiştir. Optima Telekom, 2005 yılı içinde kurumsal ve özel ileri 
nesil, geniş bant iletişim hizmetlerini sunmayı planlamaktadır. Fakat, sabit hat 
pazarında bir süre için T-Hrvatske Telekom’un ciddi bir rekabet ile karşı karşıya 
kalmayacağı düşünülmektedir. 
 
Mobil iletişim pazarı, sadece iki adet operatörün 2004 yılı sonu itibari ile yaklaşık 
2.8 milyon müşteriye hizmet sunduğu bir pazar olarak minimum düzeyde bir 
rekabete maruz bulunmaktadır. Üçüncü bir operatör Aralık 2004 tarihinde lisans 
almıştır. Bu operatör İsveç kökenli Tele2 AB ile sayıları belirtilmemiş olan bir grup 
yerel yatırımcı arasında oluşturulmuş olan bir ortak girişimdir. Bu ortak girişim 20 
yıl süre geçerli GSM 1800 ve UMTS lisansını elde etmiştir ve 2005 yılının sonu 
itibari ile hizmet sunmaya başlamakla yükümlüdür. Diğer iki UMTS lisansı 2004 
yılı içinde sunulmuştur ve bunlardan biri GSM operatörü olan VIPnet şirketine 
verilmiştir. Bu şirket sınırlı 3G veri iletişim hizmetlerini Ocak 2005 tarihi itibari ile 
sunmaya başlamıştır. Üçüncü lisansın ise T-Hrvatske Telekom’a ait ve bağımsız 
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olarak yönetilmekte olan bir yan kuruluş olan T-Mobile Hrvatske şirketine 
verileceği düşünülmektedir.  

12. Bulgaristan 
Yeni 2003 Telekomünikasyon Kanununun Ekim 2003 tarihinin başlarında 
yürürlüğe girmesi Bulgaristan Telekomünikasyon sektörünün liberalleşmesine bir 
rahat bir dayanak sağlamıştır. Bu yeni kanun sadece uzun zamandır devam eden 
yerel operatör Bulgar Telekomünikasyon Şirketi’nin (BTC) özelleştirme işlemlerini 
sağlamakla kalmamış aynı zamanda bu yerel operatörün rollerini ve rekabetçi bir 
piyasada maruz kalacağı sınırlamaları da açıkça tanımlamış ve en sonunda da 
BTC ile rekabet edecek alternatif sabit şebeke operatörlerine de lisans verilmesini 
sağlamıştır. Bunlara ilave olarak yerleşik operatörü ve yeni girişimcileri etkin 
piyasa gücüne sahip operatörlerin suistimallerinden korumak ve yeni girişimcileri 
şebeke kurmanın ve ara bağlantı anlaşmalarının yüksek maliyetinden korumak 
için kurallar belirlemiştir.   
 
BTC’nin özelleştirilmesi çok uzun sürmüştür. Bu duruma karşı politik ve ekonomik 
dirençler oluşmuş ve şirketin satın alınması ile ilgili bazı partilerin etkileriyle de bu 
süreç iyice uzamıştır. İlk olarak, Royal KPN ve Yunanistan’dan OTE şirketinden 
oluşan bir konsorsiyum BTC’nin %51 oranındaki hissesini almak için seçilmiştir. 
Fakat bu satış daha sonra Ağustos 2000 tarihinde, BTC’nin mobil hizmet 
lisansının olmaması nedenine dayandırılarak bir yıldan daha uzun süren 
görüşmeler durdurulmuştur. Eylül 2000 tarihinde, hükümet ikinci bir GSM 
operatörüne en kısa zamanda lisans verilmesi konusunda baskı yapmaya karar 
vermiştir. İhale dokümanları Kasım ayında yayımlanmış ve ihale Aralık ayında 
gerçekleşmiştir. OTE lisans için 135 milyon ABD Doları teklif vermiştir ve daha 
sonra Temmuz 2001 tarihinde bunu yerel yan kuruluşu olan Cosmo Bulgaria 
Mobile (GloBul olarak işlem görmektedir) şirketine resmi olarak vermiştir. Hizmet 
verilmesine yine aynı yıl içinde Eylül ayında GloBul adı altında başlatılmıştır. 
 
Mayıs 2001 tarihinde BTC resmi olarak kendisine bir GSM lisansı verilmesini 
istemiştir. Düzenleyici kuruluş BTC’ye 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli 
olacak 15 yıl süreli bir GSM lisansını 42 milyon dolarlık bir harç ve yıllık 100,000 
Lev ödeme ile verilmesini önermiştir. Fakat Haziran 2001 yılında hükümetin 
değişmesi bu anlaşmanın iptal olmasına neden olmuştur. 2002 – 2004 
döneminde, BTC’nin özelleştirilmesi yeniden gündeme gelince, BTC’nin %65 
oranındaki hissesini almak için teklif veren çeşitli gruplar hükümete bu 
anlaşmanın bir parçası olarak GSM lisansının da dahil edilmesi yönünde baskı 
yapmışlardır. Hükümet BTC için tüm yeni GSM 900/1800 lisanlarını da içeren bir 
satış anlaşmasını 2004 tarihinin başlarında imzalanmıştır. CRC ve diğer mobil 
operatörlerinin gösterdiği dirence rağmen, Haziran 2004 tarihinde, BTC yeni 20 yıl 
süreli GSM lisansını elde etmiştir ve BTC’nin %65 oranındaki hissesinin 
Avusturya kökenli Viva Venturas şirketine satışı tamamlanmıştır. Viva Venturas 
şirketi BTC’de sahip olacak hisse için toplam 280 milyon Avro ödemiştir ki bu 
rakama 28 milyon Avro değerindeki GSM lisansı dahil değildir.  
 
BTC’nin özelleştirilmesi Ocak 2005 tarihinde tamamlanmıştır ve şirketin geriye 
kalan %35 hissesi de Sofya Menkul Kıymetler Borsası’nda satışa çıkarılmıştır. 
2.87 milyon hisse en az 100 Lev fiyatı işe işlem görmeye başlamıştır ki bu fiyat 
önceki sene Viva Ventura Şirketi tarafında ödenmiş olan ortalama fiyattır. 
Hükümet BTC’de “altın hisse” payını alıkoymuştur ki bu sayede şirketin geleceği 
ile ilgili olabilecek stratejik kararlar alınması gerektiğinde, devralma gibi, bir veto 
hakkını elinde tutacaktır.  
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Şubat 2005 tarihinde, BTC Mobikom’un alınmasını tamamlamıştır ve bunu 
öncesinde Cable & Wireless şirketinin bu şirketteki %49 hissesini açıklanmayan 
bir fiyata satın alarak gerçekleştirmiştir. Günler sonra BTC hükümetin sahip 
olduğu Radioelectronic Systems şirketinin geriye kalan %12 hissesini satın 
almıştır. Aynı şekilde işlem ile ilgili mali detaylar açıklanmamıştır. 
 
BTC’nin tekel durumunun sona erdirilmesi ile ilgili çalışmaların sonuna yani 1 
Ocak 2003 tarihi sonuna kadar hiçbir yeni sabit operatöre lisans verilmemiştir ve 
CRC de ses hizmetlerinin sağlanması için gerekli olan sabit şebekeler bireysel 
lisansını ilk olarak Temmuz 2003 tarihinde almıştır. Eylül 2003 tarihi itibari ile aynı 
özellikte beş adet lisans çıkarılmıştır ve 2004 yılının ortalarında beş şirket de 
sınırlı hizmet sunmaya başlamıştır. Ulusal lisansı olmayan tek şirket olan 
Globaltech kablo TV operatörü Bulgar Kablo ile bir takım oluşturarak Sofya’da 
“üçlü oyun” kablo TV, veri /İnternet ve ses hizmetleri sunmaya başlamıştır. 
 
2004 yılının ortalarında, CRC’nin sabit lisanlarla ilgili farklı sekiz uygulama için 
araştırma yaptığı anlaşılmış, fakat bu işe dahil olan şirketlerle ilgili bir bilgi ya da 
lisansın verilip verilmediği açıklanmamıştır. Aralık 2004 tarihinde mobil operatör 
MobilTel bir sabit hat lisansı için başvurmuştur ve bir sonraki ay içinde bunu temin 
etmiştir. Bu 20 yıl süreli lisansın üç ay içinde resmi olarak temin edilmesi 
beklenmektedir. Fakat, Mart 2005 tarihinde, MobilTel, CRC’nin mobil operatörü 
almak istemesi fikrine sıcak baktığını bildirmiştir ki bu şekilde ayrı bir tüzel kişi 
oluşturularak sabit hat lisansları ve sabit hizmet onayları bu şirkete transfer 
edilecektir. Yazının hazırlandığı bu süre zarfında daha başka bir açıklama 
yapılmamıştır. Şubat 2005 tarihinde, Bulgaristan’ın ikinci en büyük mobil 
operatörü olan Cosmo Bulgaria (GloBul) da 20 yıl süreli bir sabit hat hizmeti 
lisansı için başvuruda bulunmuştur. Yazının hazırlandığı süre içinde ne GloBul ne 
de CRC şirketleri bu başvurunun başarılı olup olmadığını henüz bildirmemişlerdir. 
20 yıl süreli bir 3G UMTS mobil lisansı için Ocak 2005 tarihinde bir ihale açılmıştır 
ve bu ihaleye sekiz adet şirket teklif vermiştir. Lisanlar üç adet mevcut mobil 
operatöre verilmiştir: MobilTel A Sınıf (kapasitesi daha fazla) lisans için 78 milyon 
Lev ödemeyi kabul ederken BTC ve GloBul B Sınıf lisans için 42 milyon Lev 
ödemeyi kabul etmişlerdir. Lisanlar resmi olarak lisans ücretleri CRC’ye 
ödendikten sonra onaylanacaktır ve hizmetlerin 2006 yılı sonlarında başlaması 
beklenmektedir.  

13. Yunanistan 
Yunanistan’daki iletişim piyasasının hakim firması OTE (Hellenic 
Telekomünikasyon Kuruluşu) şirketidir. Nisan 1996 ve Temmuz 1999 tarihleri 
arasında geçen sürede OTE hisselerinin satışının yapıldığı 6 adet ihale 
gerçekleştirilmiştir ve bunların sonucunda bu yazının yazıldığı sırada operatörün 
devletin elinde toplam %37.7 hissesi kalmıştır. 
 
Ulaştırma ve İletişim Bakanlığından (MTC) bağımsız bir düzenleyici kuruluşun 
oluşturulması için ilgili kanunlar 1992 yılında çıkarılmıştır. Fakat, bu kanunlar 
Telekomünikasyon Sektörünün İşletilmesi ve Organizasyonu için çıkarılan 1994 
yılındaki kanun ile yürürlükten kalkmıştır ve düzenleme yükümlülüğü MTC ve 
Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (NTC) arasında bölünmüştür. Yine de 
NTC’nin resmi olarak oluşturulması 1989 yılının sonlarını bulmuştur. 1998 yılının 
Aralık ayında posta hizmetlerinin düzenlenmesi de düzenleyicinin sorumlulukları 
arasına eklenmiştir ve bu kurumun ismi de Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu 
(NTCP ya da yunanca ismiyle EETT olarak bilinmektedir) olarak değişmiştir. Tüm 
düzenleme faaliyetlerinin EETT’ye transfer edildiği yeni bir Telekomünikasyon 
Kanunu Mart 2000 tarihinde parlamentodan geçmiştir. Bu faaliyete ek olarak 
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operatörlere lisans verilmesi, servis sağlayıcıların kayıt işlemleri, ara bağlantı, 
sayı ve frekans yönetimi ile beraber tüm karar verme ve anlaşmazlıkları çözme 
yetkisi bu kuruma geçirilmiştir. MCT ise hala politika belirleme ve mevzuat 
oluşturma konularında yetkilerini elinde tutmaktadır. 
 
Yunanistan, Avrupa Birliği’nin 15 üyeden 12’sinin, 1 Ocak 1998 tarihi itibari ile 
piyasalarını tam rekabete açmalarını şart koşmasından muaf olmayı talep 
etmiştir. Yunanistan piyasası 1 Ocak 2001 tarihine kadar piyasasını tam olarak 
liberalleştirememiştir ve AB’nin istediği zaman çizelgesini geciktirmiştir. Alternatif 
altyapı piyasasının Mart 1998 tarihinde rekabetçi bir ekonomiye açılmış olmasına 
rağmen (karar verilmiş olan Ekim 1997 tarihinden daha sonra gerçekleşmiştir), 
liberalleştirilmiş hizmetler için sabit altyapı sağlamak için gerekli ilk lisans ancak 
2000 yılının ortalarında verilebilmiştir. Nisan 2005 tarihi itibari ile sabit telefon hattı 
piyasasında düşük seviyede rekabet bulunmaktadır. 
 
Katma değerli hizmetler pazarında pek çok rakip firmanın olmasına rağmen 
bunlardan hiçbiri OTE’ye tehdit oluşturacak önemde değildir. Mobil iletişim 
sektöründe GSM hizmetleri Vodafone – Panafon (çoğunluk hissesi Vodafone 
şirketine aittir) ve STET Hellas (çoğunluk hissesi Telekom Italia Mobile şirketine 
aittir) tarafından sunulurken kişisel iletişim şebekeleri (PCN) hizmetleri ise 
CosmOTE grubu yolu ile OTE tarafından sunulmaktadır. Bu hizmetlerin ticari 
olarak sunulmasına Nisan 1998 yılında başlanmıştır. STET Hellas da Temmuz 
2001 tarihinde 1800 MHz bant genişliğinde frekans almıştır. Piyasaya yeni giriş 
yapan Info-quest firması da bu hizmeti Haziran 2002 tarihinde başlatmıştır. 
 
Bu üç ilk mobil operatörün hepsi UMTS lisansını Temmuz 2001 tarihinde almaya 
hak kazanmışlardır.  

14. Kazakistan 
Şubat 2003 tarihinde Kazakistan Hükümeti 2003 – 2005 dönemi için 
telekomünikasyon sektörünü geliştirmek amacıyla bir program oluşturmuştur. Bu 
program dahilinde telekomünikasyon piyasasının liberalleşmesini 
gerektirmekteydi. Bu uluslararası ve şehir içi iletişim hizmetleri ile ilgili hakların 
yeni operatörlere verilmesini kapsamaktaydı. Fakat, yerleşik operatör 
KazakTelekom, Kazakistan’daki yerel ağın mülkiyetini ve kullanımını bir süre için 
elinde tutmaya devam edecekti. Liberalleşmeyi tetikleyen, Kazakistan’ın Dünya 
Ticaret Örgütüne (WTO) katılmak istemesi olarak görülmektedir. Çünkü, bu 
örgüte üye olmak için ülkelerin telekomünikasyon piyasasında bir rekabet ortamı 
yaratmaları ve liberalleşme süreci ile ilgili açık ve net istekleri olmaları 
beklenmektedir. 
 
2003 yılının yazında yeni bir “bağımsız” ulusal düzenleyici idare, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Ajansı (AITC) adı altında oluşturulmuştur. Bu organ bilgi ve iletişim 
alanında bir hükümet politikasını geliştirmek ve bunu yürütmek  görevinden 
sorumlu olmanın yanı sıra televizyon ve radyo yayını faaliyetleri için lisans 
vermekten de sorumlu olacaktır. AITC aynı zamanda telekomünikasyon şebekesi 
üzerinden uzun mesafe ve uluslararası trafiğinin önceliğini tanımlayacak, İnternet 
etki alanı isimlerinin atanması ile ilgili konuları organize edecek ve bilgi ve iletişim 
alanlarındaki özelleştirme konuları ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmekle 
görevli olacaktır. Bilgi ve İletişim sektörü ile ilgili olarak geliştirilecek ve 
duyurulacak olan hükümet politikasının sorumluluğunun hala Ulaştırma ve İletişim 
Bakanlığının elinde olduğu düşünülmektedir.  
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Yerleşik sabit hat operatörü KazakTelekom şirketi ulusal bir şirket olarak Haziran 
1994 yılında kurulmuştur ve Şubat 1996 tarihinde bir Anonim Şirket olarak 
yeniden yapılandırılmıştır. Mayıs 2003 tarihinde, Kazakistan Hükümeti 
KazakTelekom’da sahip olduğu hisselerin %50’sini 2004 yılı içinde bir tarihte 
satmayı planladığını duyurmuştur. Fakat program yayımlanmamıştır. Piyasa için 
planlanan liberalleşme süreci ile beraber KazakTelekom uluslararası telefon 
hizmeti ve transit hücresel hizmet trafiği hizmeti üzerinde elinde olan tekel 
durumunu 2005 yılının başlarında bırakacağını belirtmiştir. KazakTelekom’un 
tekel durumunun ortadan kalkması ile hükümetin özelleştirme planlarında bir 
adım daha ileriye gitmesine olanak sağlanmış olacaktır. İlk resmi uluslararası 
telefon hizmeti lisansı Aralık 2004 tarihinde kamu kuruluşu olan MAzMunayGas’ın 
yan kuruluşu olan KazTransCom şirketine verilmiştir. 

15. Çin  
Çin Telekomünikasyon pazarı Dünyadaki en büyük pazarlardan biridir ve 
neredeyse tamamen hükümetin kontrolü altındadır. Bu nedenle yabancı 
şirketlerin Çin anakarasında şebeke işletmeleri ya da hizmet sunmaları çok düşük 
bir ihtimaldir. Bu durum ancak hükümetin sahip olduğu veya onayladığı firmalar 
ile işbirliği yapılması halinde geçerli değildir. her şeye rağmen, Dünya ticaret 
Örgütünün (WTO) bir üyesi olarak, Çin Hükümeti, Çin Telekomünikasyon 
pazarına yatırım yapacak olan yabancı operatörlere yavaş yavaş izin vermeye 
başlamıştır. Şu anda, temel katma değerli telekomünikasyon hizmet sağlayıcıların 
yabancı mülkiyet tavanı %49 olarak belirlenmiştir. Yabancıların sahip olduğu 
mobil iletişim operatörleri şu anda %35 rakamı ile sınırlıdır ve bu operatörlere 
sadece belli faaliyetleri ülkedeki bazı belirlenmiş olan alanlarda sağlamalarına izin 
verilemektedir. Yabancıların sahip olduğu kablolu operatörler son zamanlara 
kadar yasaklanmıştır, fakat 2004 yılında %25 sınırı (üç şehirde) ile izin verilmeye 
başlanmıştır.  
 
Şu anda sadece çok az sayıda operatör bulunmaktadır. Sabit hat piyasasında, 
Çin Telekomünikasyon Şirketi (Çin Telekom) 21 ildeki, özerk bölgelerdeki ve 
Shanghai, Guangdong, Jiangsu, ve Zhejiang yerleşimlerini de kapsayan merkezi 
olarak yönetilmekte olan güney Çin’deki belediyelerde sabit hat şebekelerine 
sahiptir. Çin Netcom Grup, 10 ildeki, özerk bölgedeki ve Kuzey Çin’de merkezi 
olarak yönetilen belediyelerdeki sabit hizmet şebekesine sahiptir. Tümünde, Çin 
Telekom ülke çapında önceki Posta ve İletişim Bakanlığı (MPT) tarafında 
kurulmuş olan şebekenin yaklaşık %70’ini kontrol etmektedir, ki kalan %30’luk 
pay da Çin Netcom tarafında kontrol edilmektedir. Ana şirketlerinin iş kollarından 
bireysel il sabit hat faaliyetlerini elinde tutan Çin Telekom ve Çin Netcom’un Hong 
Kong kökenli bölümleri, Hong Kong ve New York menkul kıymetler borsasında 
işlem görmektedir. Kamu iktisadi teşebbüsü olan Çin Tietong ise yerel ve uzak 
mesafe sabit hat hizmeti sunmaktadır.  
 
İki adet önemli mobil iletişim operatörü vardır: China United Communications 
(China Unicom) ve China Mobile Communications. Her iki şirket de ana 
şirketlerinin şebeke ve hizmetlerini elinde tutan ve yöneten Hong Kong kökenli 
gruplardır. Bu iki operatörün hisseleri Hong Kong ve New York menkul kıymetler 
borsasında işlem görmektedir. 

16. Pakistan 
2004 yılı içinde Pakistan’ın sabit hat telekomünikasyon hizmetleri pazarı büyük 
ölçüde liberalleştirilmiştir. 12 şirkete uzun mesafeli ve uluslararası hizmetler (LDI) 
lisansı, 36 şirkete yerel ağ lisansı ve 18 şirkete de kablosuz yerel ağ (WLL) lisansı 
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verilmiştir. Bazı şirketler birden fazla tipte lisansı ellerinde tutmaktadır. Bunlara ek 
olarak, iki adet yeni dijital mobil hizmet lisansı sağlanmıştır ve bu sayede 
Pakistan’daki mobil hizmet operatörleri altıya çıkmıştır. Bunlardan başka, 
süregelen yıllar boyunca, katma değerli hizmet sağlayıcılarına, kartla çalışan 
ödemeli telefon şebekesi operatörlerine ve İnternet servis sağlayıcılarına (ISP) 
600’ün üstünde lisans verilmiştir.  
 
Devletin kontrolündeki yerleşik sabit hat operatörü Pakistan Telekomünikasyon 
Limited Şirketi (PTCL), geçmişte yaptığı işlerin dışında daha ileri bir seviyede 
hizmet sağlaması için hükümet tarafından zorlanmaktadır. Yakın bir tarihte ilk 
referans ara bağlantı (RIO) teklifini yayınlamıştır ve bu sayede rakiplerine 
ayrımcılık yapmadan ulusal omurgaya bağlanmalarına olanak sağlanmıştır. Bu 
durum da daha yeni yeni oluşan ve olgunlaşmamış olan geniş bant piyasasındaki 
gelişmeyi teşvik edecektir. 
 
PTCL’nin %12 hissesi çalışanlarının ve sınırlı sayıdaki özel yatırımcıların 
elindedir. PTCL’nin %26 hissesinin açık piyasaya satışını henüz yapmış 
bulunmaktadırlar. Bu hisselerin alımı ihalesini kazanan firma Birleşik Arap 
Emirlikleri kökenli Emirates Telekomünikasyon şirketi (ETISALAT), Dubai İslam 
Bankası ile işbirliğiyle 2,570 milyar ABD doları teklif vermiştir. Bu hisselerin 
sunulması, PCTL’nin şu andaki hali ile kurulmasında bu yana yani 1996 yılından 
beri planlanmaktadır. Fakat, değişen politik gündem, inişli çıkışlı bir ekonomi ve 
çalışanların ve çalışan sendikalarının karşı çıkmaları nedeniyle satışlar 
gerçekleşememiştir. En son satış çalışanların geniş çaplı grevi nedeni ile daha 
onbirinci saatte iptal edilmiştir. Hükümet, ihale dokümanlarını, şirkette halihazırda 
gereğinden fazla sayıda olan çalışanları koruyacak şekilde yeniden 
oluşturmuştur. Şirketin yeni sahibi gelecekte bir noktada zorlayıcı personel 
azaltma işlemini gerçekleştirmek zorunda kalabilir. 
 
Ulusal omurga ve ülke çapında yerel şebekenin (Mart 2005 tarihi itibari ile 5.072 
milyon sabit hat sunmaktadır) dışında PTCL aynı zamanda ülkedeki en büyük ve 
en başarılı mobil hizmet şebekesini işletmektedir. Ufone olarak çalışmakta olan 
şirket, şebekesi ile Nisan 2005 tarihi itibari ile 2.191 milyon kullanıcıya hizmet 
vermektedir ve sektör lideri olan Mobilink şirketinin (bu şirketin sahibi Mısır 
kökenli Orascam Telekom Holding’dir) hemen arkasındadır. Millicom’un sahip 
olduğu iki şirket, Paktel ve Pakcom, sırası ile dördüncü ve beşinci şirkettir ve her 
birinin yarım milyondan daha fazla abonesi bulunmaktadır. Bunların yanında 
Warid Telekom ve Telenor Norveç’in yan kuruluşu olan Telenor Pakistan hizmet 
vermeye 2005 yılının ilk yarısında başlamış ve Telenor Pakistan daha şimdiden 
ülkedeki üçüncü en büyük cep telefonu operatörü olmuştur.  
 
Piyasanın uzun süren liberalleşmesi telekomünikasyon hizmetlerinin yurt 
çapındaki erişilebilirliğini gelişmesini sağlamıştır. Nisan 2005 tarihi itibari ile 100 
kişi başına 3.33 sabit hat düşmektedir ve yine 100 kişi başına 0.13 WLL 
bağlantısı vardır. Cep telefonu hizmeti yaygınlığı 2004 yılının başlarında sabit hat 
yaygınlığına ulaşmıştır ve Nisan 2005 tarihi itibari ile 100 kişi başına 6.91 cep 
telefonu düşmektedir. Pakistan’da önemli bir büyüme olasılığı bulunmaktadır ve 
2004 yılında, cep telefonu, LDI, LL ve WLL lisanslarına olan  ilginin yüksek 
seviyede olmuştur. 

17. İsrail 
İsrail’in telekomünikasyon pazarı, mobil, uluslararası, yerel hizmetler, altyapı 
hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde daha liberal bir ortama doğru gitmektedir ve 
bunlar yavaş yavaş rekabete açık hale gelmektedir. Fakat bu liberalleşme süreci 
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etkin olması açısından yavaştır ve hükümetin sahip olduğu yerleşik operatör 
Bezeq sabit hat pazarındaki etkin piyasa gücünü, kablo TV telekomünikasyon 
işbirliği, Hot Telekom’un başlatılmasına rağmen hala korumaktadır.  
 
Haziran 2004 tarihinde İletişim Bakanlığı sabit hat telefon hizmetleri pazarında 
Eylül 2004 tarihi itibari ile, Bezeq ile rekabet etmek isteyen şirketler için bir dizi 
yönetmelik yayınlamıştır. Mevcut hücresel hizmet ve kablo TV şirketlerinin o süre 
içinde sabit hat piyasasına girecekleri beklenmiştir ki Hot Telekom teşebbüsü de 
kablo TV operatörü Matav ve hücresel hizmet operatörü Partner İletişim şirketi 
sayesinde bağlantılarından faydalanabilecektir. İletişim Bakanlığı ayrıca sabit hat 
pazarına girecek olan tüm şirketlerin en azından %20 hissesinin İsrailli 
yatırımcıların elinde olması gerektiğini belirtmiştir. Bu hareketlerin sabit hat 
pazarında bir hareket yaratacak yeterlikte olup olmadığı yakında görülecektir. 
 
Rekabetin en kuvvetli olduğu pazar mobil iletişim pazarıdır ve Bezeq şirketi yan 
kuruluşu olan Pelephone İletişim şirketindeki hisselerini daha yeni %100’e 
çıkarmıştır. Analog şebekesini CDMA ekipmanları ile güncellemiş olan Pelephone 
şu anda EV-DO teknolojisi aracılığı ile ülke çapındaki hizmet şebekesini 
iyileştirmeyi planlamaktadır. Pelephone şirketi, BellSouth-backed Cellcom İsrail 
ve Hutchison Whampoa destekli Partner İletişim şirketleri ile rekabet etmektedir. 
Her üç şirket de Aralık 2001 tarihinde, geleneksel 2G lisanslarına ilave olarak 
üçüncü nesil lisanslarını da elde etmişlerdir. Bunlara ilaveten Aralık 2001 
tarihinde ayrıca, uzman mobil iletişim (SMR) operatörü MIRS İletişim de lisansını 
değiştirerek İsrail’in dördüncü mobil hizmet operatörü olmuştur. MIRS şirketi 3G 
frekans için başvurmamıştır. 

18. Ürdün 
Ürdün telekomünikasyon pazarı tam olarak 2005 yılının başlarında 
liberalleşecektir ve bu sayede yerleşik operatör Ürdün Telekom’un sabit hat 
hizmetleri pazarındaki tekel durumu Ürdün’ün Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) 
katılma isteği doğrultusunda bitecektir. Liberalleşen pazarda verilecek olan sabit 
hat lisanslarının sayıları sınırlandırılmamıştır ve aynı zamanda bu operatörlerin 
sunacağı farklı hizmet kollarının sayısı üzerine de bir sınırlama söz konusu 
değildir. Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu’nun (TRC) pazarı düzenleme 
görevi şeffaf ve düzgün ara bağlantı anlaşmalarının yapılmasını sağlamak için 
sürmeye devam edecektir. Mevcut iletişim kanunu numara taşınabilirliği, evrensel 
hizmet onayı ve benzeri hizmetler için gereken konuları kapsayacak şekilde 
yeniden hazırlanmaktadır.  
 
Eylül 2004 sonu itibari ile hiç bir yeni sabit hat operatörüne lisans verilmemiştir. 
Görünen gerçek şudur ki yeni giriş yapan firmalar kendi işletmelerini kurmak 
yerine Ürdün Telekom’un mevcut şebekesini kullanmayı tercih edecektir. Bu da 
Ürdün’deki telekom pazarının rekabetçi olarak gelişmesinin ilk zamanlarında yeni 
giriş yapan firmaların uluslararası İnternet üzerinden ses hizmetleri (VoIP) ya da 
JTC’nin yerel ağları üzerinden geniş bant erişim hizmetleri sağlamak için onay 
alacaklarına odaklanacaklarını göstermektedir. Ürdün Telekom artan trafik, ve ara 
bağlantı ücretleri sayesinde fayda sağlayacaktır. Belirtilmesi gereken diğer bir 
husus ise Ürdün Telekom’un temel iş kolu olan sabit hat hizmetlerinin ve ISDN 
bağlantılarının kullanımının, mobil telefon ve kiralık hatlar ya da ADSL erişim gibi 
alternatif erişim medyası nedeni ile giderek düştüğüdür. Hizmet veren sabit hat 
sayısı 1998 yılı içindeki 511,000 rakamından 2000 yılında 620,000 rakamına 
ulaşmıştır, ve 2002 yılı içinde de 674,500 rakamına ulaşmıştır. 2003 yılı içinde 
hizmet verilen sabit hat sayısı 622,570 seviyesine düşmüştür.  
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Ocak 2000 tarihinde, France Telekom SA ve Arap Bank Ltd Şirketlerinin 
oluşturduğu konsorsiyum, Ürdün Telekom’un %40 hissesini toplam 508 milyon 
ABD doları karşılığında satın almıştır. Şirketin %88 hissesi France Telekom’a ve 
geriye kalan %12 hissesi de Arap Bank LTD şirketine aittir. Ekim 2002 tarihinde 
hükümet Ürdün Telekom’un hisselerinin halka açılması operasyonunu 
tamamlamıştır ve hisseler Amman Menkul Kıymetler  Borsasında işlem 
görmektedir. Halka açılma operasyonu sayesinde 5,000 milyon Ürdün Dinarı 
kaynak yaratılmıştır. 2003 yılı sonu itibari ile Ürdün Telekom’un %41.5 hissesi 
Ürdün Devletinin elinde, %40 hissesi Jitco şirketinin elinde, kalan %18.5 hissesi 
de kurumsal ve bireysel yatırımcıların elinde bulunmaktadır.  
 
Ürdün’deki mobil iletişim pazarında iki hizmet vermektedir. Üçüncü bir operatör, 
Umniah Telekom ve Teknoloji, daha yeni lisans almıştır ve hizmet sunmaya 2005 
yılının başlarında başlayacaktır. Haziran 2004 sonu itibari ile Ürdün’de toplam 
1,431,000 mobil hizmet abonesi bulunmaktadır.  

19. Birleşik Arap Emirlikleri 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) telekomünikasyon pazarında etkin bir şekilde 
hükümetin kontrolü altında bulunan tek bir şirket tarafından tekel oluşturulmuştur. 
Ülkedeki tüm bilgi ve iletişim şebekeleri bu şirket tarafından işletilmektedir, tüm 
iletişim hizmetleri müşterilerine hizmet sunmakta ve telekomünikasyon için bilfiil 
düzenleyici organ olarak görev yapmaktadır. Bahsi geçen bu şirket %60 hissesine 
hükümetin sahip olduğu Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) 
şirketidir. BAE’nin telekomünikasyon pazarının liberalleşmesi ile ilgili her hangi bir 
resmi plan bildirisi olmamıştır fakat ülke Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) 
telekomünikasyon pazarını 2005 yılı sonuna kadar liberalleştirmesi ile ilgili 
sınırlamalarına tabidir. Yerel medyada Etisalat liberalleşme için hazırlandığını 
duyurmuştur ki bunu özel ilgi gösterdiği İnternet üzerinden telefon hizmeti pazarı 
için belirtmiştir. Fakat liberalleşme başlangıcının hangi tarihte yapılacağı ile ilgili 
herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır.   
 
Düzenleyici ve politika belirleyici İletişim Bakanlığı’nı (ve de sahip olduğu ve idare 
ettiği Etisalat organizasyonunu da) etkileyen raporlar etrafta dolaşmaktadır. 
Kurumun yerine telekomünikasyon ve yayın faaliyetlerini de kapsayacak yeni bir 
“bağımsız” ulusal düzenleyici idarenin kurulacağı bildirilmiştir. Fakat bu haber 
doğrulanmamıştır. Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi Arap ülkelerinde de 
telekomünikasyon pazarını liberalleşmesinden hemen önce bağımsız düzenleyici 
kurumlar kurulmuştur. 

20. Katar 
Katar’ın telekomünikasyon hizmetleri, şu anda, hükümetin kontrolü altında olan 
tek bir şirket tarafından tekel olarak işletilmektedir. Bu şirket ülkedeki tüm bilgi ve 
iletişim ağlarını işletmekte, tüm telekomünikasyon servisleri kullanıcılarına hizmet 
vermekte ve son derece yakın bir zamana kadar da düzenleyici kurum gibi 
davranmaktaydı. Yerleşik operatör, %55 hissesi Katar hükümetine ait olan Katar 
Telekom (Q-Tel) şirketidir. 
 
Mayıs 2005 tarihinde otonom bir düzenleme kurumunun kurulmuş olmasına 
rağmen, Katar Telekomünikasyon piyasasının liberalleşmesine yönelik her hangi 
bir zaman çizelgesi bulunmamaktadır. Aslında, piyasanın küçük olması göz 
önünde bulundurulduğu zaman, her hangi bir yeni girişimcinin Q-Tel ile etkin bir 
şekilde ticari anlamda rekabet edebilme olasılığı düşüktür. Bununla beraber içerik 
servisi sağlayıcılarının Q-Tel’in mobil telefon şebekesi yolu ile hizmetlerini 
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sunmalarına aralık 2003 tarihinde izin verilmiştir. Q-Tel, Katar’daki İnternet erişimi 
ve cep telefonu hizmetlerini sağlayan tek tedarikçidir. 2005 yılı ortalarındaki 
rakamlara göre Q-Tel 200,000 adet sabit hat telefon kullanıcısına ek olarak 
600,000 cep telefonu müşterisine ve yaklaşık 200,000 İnternet kullanıcısına 
hizmet sunmaktadır. Katar’ın toplam nüfusu 800,000 kişi civarındadır ve bu 
nüfusun önemli bir bölümünü de (150,000’in üstünde) ülkede şirketlerde kısa 
dönemli çalışan yabancılar oluşturmaktadır.  
 
Katar’da henüz üçüncü nesil mobil telefon hizmet lisansı verilmesine yönelik her 
hangi bir plan bulunmamaktadır. Olası görülen durum, Q-Tel’e bir sonraki nesil 
piyasaya geçişi için her hangi bir lisans istenmeden izin verileceğidir. Şu anda, Q-
Tel, sağladığı hizmetler için elinde olması gereken lisanslara sahip olması 
istenmemektedir. Haziran 2004 tarihinde Danimarka’nın TDC A/S şirketi ve bir 
kaç Umman’lı yatırımcı ile bir takım oluşturarak Umman’ın ikinci cep telefonu 
lisansını elde etmek istemişlerdir. Q-Tel, bu şebekeyi işleten girişimde (Nawras 
Telekom), önemli bir paya sahiptir (Umman ile ilgili bilgiler için ilgili bölüme 
bakınız). 
 
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Yüksek Mahkemesi (SCICT ya da ictQATAR), 
elektronik iletişim ve bilişim teknolojileri piyasasını yönetmek amacı ile Mayıs 
2005 tarihinde yeni bir özerk idare olarak oluşturulmuştur. Düzenleyici bir 
kurumun oluşturulması piyasaya yeni girişimcilerin en sonunda girmesini 
sağlayacağı düşünülmüştür. Fakat Q-Tel’in tekel durumunu durduracak ya da 
yeni lisansların verilmesini düzenleyecek her hangi bir zaman çizelgesi 
belirlenmemiştir. Sonuç olarak da, şu anda Katar, Körfez Ülkeleri arasında 
telekomünikasyon alanında tekele sahip olan son ülkedir.  

21. Umman 
Umman’daki telekomünikasyon pazarında hakimiyet, yerel ve devletin elinde olan 
Umman Telekomünikasyon Şirketi (Omantel)’ne aittir. Bu şirket, yerel uzak 
mesafeli ve uluslararası telefon hizmetleri ile beraber veri iletişimi, katma değerli 
hizmetler ve İnternet erişimi hizmetleri de dahil yerel sabit hat telekomünikasyon 
hizmetleri lisansı olan tek operatördür. Dijital mobil şebekesini 1996 yılında 
başlatmış olan şirket aynı zamanda Mart 2005 tarihine kadar da tek mobil hizmet 
sağlayıcısıdır. Bu tarihte yeni bir girişim olan Nawras Telekom da bu hizmeti 
sunmaya başlamıştır. 
 
Nawras, ikinci mobil hizmet lisansı ihalesini Haziran 2004 tarihinde kazanmış ve 
lisansı Şubat 2005 tarihinde elde etmiştir. Omnitel’in yan kuruluşu Oman Mobile’a 
resmi mobil hizmet lisansı Şubat 2004 tarihinde verilmiştir. Her iki firma da mobil 
hizmet pazarında ayrıcalıklı olarak Şubat 2008 tarihinde bitecek olan üç yıllık bir 
süre ile faaliyet göstereceklerdir. Şu anda, üçüncü nesil lisanların sağlanması ile 
ilgili bir plan yoktur. Oman Mobile ilave 2G frekansları, ki yüksek ihtimalle 1800 
MHz bant aralığında olan, için başvuru yapmaktadır. Nawras ağırlıklı olarak 
Oman Mobile ve Omantel ile ulusal çapta ara bağlantı anlaşmalarına bağımlıdır. 
Bu anlaşmalar sayesinde şebekesi olmayan yerlerdeki abonelere hizmet 
sağlayabilmektedir. 
 
Umman Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu (TRA) ikinci bir ulusal yerel sabit 
hat şebekesi operatörüne ve de ikinci bir ulusal veri şebekesi operatörüne yakın 
zamanda lisans vermeyi düşünmektedir. Henüz bu lisansların önerilmesi ile ilgili 
bir plan yapılmamıştır. 
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Telekomünikasyon sektörünün liberalleşmesi ile ilgili Dünya ticaret Örgütü (WTO) 
ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Umman Hükümeti Omantel’in 
özelleştirilmesini tamamlamıştır. Şirketin %30 hissesi Temmuz Haziran 2005 
döneminde Umman Menkul Kıymetler Borsasında ve %9 hissesi belirli hayır 
kuruluşlarına ve emekli fonlarına satılmıştır. Bu dönem içinde yabancı yatırımcılar 
Omnatel hisselerini satın alamamışlardır. Ekim 2005 ile başlayan dönemden 
itibaren bu yabancıların da hisse alabilecekleri beklenmektedir. Omantel’in 
yabancı hissedarlarının sahip olabileceği en fazla pay %49 olarak 
sınırlandırılmıştır ve tek bir hissedar şirketin hisselerinden en fazla %5 pay 
alabilmektedir. 

22. Suudi Arabistan 
Suudi Arabistan’ın telekomünikasyon pazarı İletişim ve Bilgi Teknolojileri 
Komisyonu (CITC) tarafından yönetilmektedir. Bu organ Haziran 2001 tarihinde 
Suudi İletişim Komisyonu (SCC) olarak kurulmuştur. Komisyon, İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri Bakanlığının (MCIT) sorumlulukları üstlenmiştir ve bu bakanlığa 
rapor vermektedir. MCIT halen pazarın düzenlenmesi ile ilgili anahtar rolü elinde 
tutmaktadır ve genel politikaların, planların belirlenmesi ve telekomünikasyon 
pazarı için gelişme programları geliştirmenin yanı sıra pazara girecek olan yeni 
girişimcilere lisans verilmesi için temel yetkili olmak gibi sorumlulukları 
bulunmaktadır. MCIT’nin selefi olan Posta, Telgraf ve Telefon Bakanlığı (MoPTT), 
26 Aralık 2001 tarihinde yürürlüğe giren Telekomünikasyon Kanununu 
geliştirmiştir. Bu kanun ile alternatif sabit hat, mobil ve katma değerli hizmet 
sağlayıcılarına yerleşik operatör, kamu iktisadi teşebbüsü Suudi 
Telekomünikasyon Şirketi (STC) ile rekabet etmelerine olanak sağlamak için 
lisans sağlanmıştır. STC’nin hisselerinin yerel girişimciler için olacak şekilde halka 
arzı 2003 yılının başlarında gerçekleştirilmiştir. Pazara yeni giriş yapan Ettihad 
Etisalat şirketine Ağustos 2004 tarihinde bir GSM/3G lisansı verilmiştir. İki adet 
genel veri iletişimi lisansı da şu anda yedi konsorsiyumun girdiği bir ihale 
sonucunda verilecektir. Alternatif bir sabit hat operatörüne de 2008 yılı itibari ile 
lisans verilecektir. 

23. Güney Afrika 
Güney Afrika hükümeti Şubat 2005 içinde yeni bir Yaklaşım Tezkeresi 
yayınlamıştır ve bu sayede telekomünikasyon, radyo ve televizyon yayını ve bilgi 
teknolojileri sanayisini yakınlaştıracak düzenleyici bir çerçeve ve lisans teminini 
sağlamıştır. Bu kanun yeni lisans kategorilerini tanımlamış; lisans başvuruları, 
lisans alacak olanın yükümlülükleri ve  iletişim şebekelerinin kurulması ile ilgili 
kural ve esasları belirlemiş; lisans sahibi olanlar ile iletişim şebekeleri hizmetleri 
lisansı olan ve bunları kiralayan tesisler arasında ara bağlantı sağlamış; 2005 yılı 
içinde numara taşınabilirliğini ve taşıyıcı ön seçimini sağlayacak bir numaralama 
sistemi ile radyo frekansı planı sunmuş; iletişim ekipmanları için teknik standart ve 
tip onayı belirlemiş; ve zarar görmüş ve uzak bölgelerde oturan kişiler için tarihe 
göre hizmet verilmesinin devam etmesini sağlamak için Evrensel Hizmet Ajansına 
ve Evrensel Hizmet Fonuna katkı sağlamıştır.  
 
Bu yeni kanun, eskiden beri var olan yerel operatör Telkom SA Limited Şirketinin 
bir kısmının özelleştirilmesini sağlamış olan Kasım 1996 tarihli Telekomünikasyon 
Kanununun yerine geçmiş, yeni bir düzenleyici kuruluşun ortaya çıkmasını 
sağlamış; ve Telkom ile rekabet edebilecek ikinci bir şebeke operatörünü (SNO) 
pazara sokmuştur. Fakat Telkom’un bazı hizmetler (yerel, uzak mesafeli ve 
uluslararası ses hizmetleri; VAN’lar için kullanılan tüm faaliyetler ve ödemeli 
telefonlar) üzerindeki tekeli en az 5 yıllık bir dönem (Mart 2002 tarihine kadar) için 
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garanti altına alınmıştır ki bu şekilde operatör az olan mali kaynakları ile diğer 
şirketlerle rekabet etmeye çalışmak yerine kendi şebekesini yenileyerek daha da 
genişletebilecektir.  
 
Güney Afrika Bağımsız İletişim İdaresi (ICASA), Güney Afrika Telekomünikasyon 
düzenleme İdaresi (SATRA) ile Bağımsız Yayın İdaresi’nin (IBA) birleşmesi 
sonucunda Temmuz 2000 tarihinde kurulmuştur. ICASA, Güney Afrika için asıl 
düzenleyici ve lisans verici idaredir. Bu idare sadece İletişim Bakanlığı tarafından 
verilmekte olan bazı belirli lisanslar dışında diğer lisansları vermekle yükümlüdür. 
Bu lisanslarla ilgili olarak ICASA başvuruları değerlendirerek Bakanlığa öneriler 
sunmaktadır.  
 
Telkom’un %30 hissesi SBC İletişim ve Malezya Telekom tarafından oluşturulmuş 
olan bir konsorsiyuma Nisan 1997 tarihinde 18,570 milyon Rand değerine 
satılmıştır. Konsorsiyum şebeke hizmeti vermeye başlamıştır ve hizmet kalitesini 
artırmak ve penetrasyonu 1995 yılının başlarındaki %8’den 2000 yılında yaklaşık 
%20’ye çıkarmak için hizmet kalitesini hedef hizmet tasarlayarak artırmayı 
hedeflemiştir ve ilk kez telekomünikasyon hizmetini pek çok alana ulaştırmak 
istemiştir. Bu muafiyet döneminin ilk dört yılında eğer Telkom hedeflerini %90 
oranında başarabilirse tekel durumu Mart 2003 tarihinde bitecek şekilde bir yıl 
daha uzatılacaktır. Operatör hedeflerini başarmada çok büyük başarı göstermiştir 
fakat Mart 2001 tarihinde hükümetin yayınladığı yeni telekomünikasyon 
politikasından sonra bu bir yıllık ilave muafiyet için başvuruda bulunmamaya karar 
vermiştir.  
 
Mart 2001 tarihli hükümet teklifi çeşitli yerlerden pek çok yorum ve eleştiri almıştır. 
Temmuz 2001 tarihinde hükümet bu teklifini yeniden gözden geçirerek 
değiştirmiştir. Artık bu teklife göre bir değil iki adet sabit şebeke operatörüne 
Telkom ile rekabet etmesi amacı ile lisans verilmesi hedeflenmektedir ve bunlar 
hükümetin sahip olduğu iki adet teşebbüsle ortak olarak çalışacaktır. Bu 
teşebbüsler Eskom (ulusal enerji dağıtıcısı) ve Transnet (ulaştırma grubu) olarak 
belirlenmiştir. Piyasanın içinde olduğu belirsizlik ve yaygın karşı görüşler sadece 
alternatif bir sabit operatöre lisans verilmesi değil ayrıca Telkom’un planlanmakta 
olan ilk halka arzını da geciktirmiştir. Bu halka arz işlemi en sonunda Mart 2003 
tarihinde tamamlanmıştır. Bu şekilde hükümete 4,000 milyon Rand ödenmiştir ve 
hükümetin hissesi de %37.7 seviyesine düşmüştür. 2004 yılı içinde, Telkom’un 
stratejik yabancı ortakları şirketteki hisselerini satmış ve halka arz için %43.0 
hisse bırakmışlardır.  
 
Hükümet politikasını Kasım 2001 tarihinde yeniden değiştirmiştir ve artık lisansı 
sadece bir adet SNO’ya önermektedir, ki bunun %30 hissesi Eskom ve Transtel 
mülkiyetinde, %19 hissesi zarar görmüş kişilerin ve %51 hissesi de diğer yerel ve 
deniz aşırı ülkelerin yatırımcılarının olacaktır. %19 yetki hissesinin Nexus 
Connection şirketine verilmesine rağmen yeni şirket için uygun bir ortak arama 
çabaları durmuştur çünkü hiçbir başvuru yapan firma istenen yeterliliği 
sağlayamamıştır. Bakan, %51 oranındaki özsermaye payının uygun bir yatırımcı 
ve /veya hissedar bulunana kadar “depolanmasını” önermiş ve Aralık 2003 
tarihinde iki adet potansiyel adayı, Communitel ve Two Konsorsiyumu, bildirerek 
her birinin SNO’daki bu paydan %13 hisse alabileceğini ve kalan %25 hissenin de 
stratejik bir ortak için depolanacağını belirtmiştir. Bu durum Nexus şirketinin 
aklına pek yatmamıştır ve bakanlığın bu hisseleri iki şirkete satmasını durdurmak 
için mahkemeye başvurmuştur. Her şeye rağmen, Bakan, lisansın SNO’ya 
verileceğini ve Communitel ve Two şirketlerinin %13’lük paylarını alacaklarını 
Eylül 2004 tarihinde bildirmiştir. Bu ay içinde geriye kalan %26 hisse için teklifler 
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istenmiştir ve Şubat 2005 tarihinde Hintli şirketler grubu Tata’nın yan kuruluşu 
olan Tata Afrika Holding (SA) Pty Ltd şirketinin hisseleri almasına yeterlik 
verildiğini açıklamıştır. Bu lisansın Haziran 2005 tarihinde teslim edilmesi 
beklenmektedir. 
 
15 yıl süreli GSM 900 lisanslarını Ekim 1993 yılında elde etmiş olan MTN ve 
Vodacon (ki %50 hissesi Telekom’a aittir) ile rekabet etmek için üçüncü bir 
hücresel hizmet lisansının verilmesi gecikmeler ve itirazlar sonucunda gecikmiştir. 
Önemli sayılabilecek gecikmeler sonunda üçüncü hücresel hizmet lisansı Cell C 
şirketine Haziran 2004 tarihinde verilmiştir. Cell C şirketi de ticari hizmetlerini 
Kasım 2001 tarihinde başlatmıştır. Hem Vodacom hem de MTN şirketleri ICASA 
tarafından temin edilen geçici 1800 MHz ve 3G lisanslarına sahiptirler fakat 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bekleme dönemindedirler. Vodacom 3G 
hizmetlerini Aralık 2004 tarihinde başlatmıştır.  
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EK-2 Türkiye Telekomünikasyon Sektörü 
Oyuncuları 
 
Bu bölümde Türkiye telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren ana hizmet 
ve donanım sağlayıcıları hakkında bilgi verilmiştir. 

1. Hizmet Sağlayıcılar 

1.1. Avea İletişim Hizmetleri A. Ş. 
TT&TIM İletişim Hizmetleri A.Ş., GSM 1800 lisansına sahip olan, Türk 
Telekom'un GSM operatörü Aycell'in, %51 İş Bankası Grubu ve %49 TİM ortaklığı 
ile kurulmuş olan İş-TİM ile birleşmesi sonucu, Şubat 2004 tarihinde resmen 
kurulmuştur. TT& TİM’de Türk Telekom ve TİM'in %40'ar, İş Bankası Grubu’nun 
ise %20 payı bulunmaktadır. Birleşmeden sonra Aria ve Aycell markalarının 
TT&TIM çatısı altında devam ettiği süreç Ekim 2004 tarihine kadar sürmüştür. Bu 
tarih itibari ile şirketin ticari unvanı "AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş" olarak 
değişmiştir.  
 
TİM’in sahibi olan Telecom Italia, Türk Telekom’un 2005 yılında özelleştirilmesi 
sırasında ihaleyi kazanan ortak girişimin bir ortağı olarak %55 hisseden pay 
alması beklenmektedir. Bu işlemin 2005 yılında tasdik edilmesinden sonra, TIM 
ve ortak girişimin diğer üyeleri arasında yapılan anlaşmaya göre, TIM, Avea’da 
sahip olduğu %40 hissesini Türk Telekom’a satma ya da bu hisselerini Oger 
Telekom şirketine (ortak girişimdeki lider yatırımcıdır) transfer etme seçeneklerine 
sahiptir. 
 
2003 yılının ilk zamanlarında, İş-TIM, mobil telefon operatörleri olan Turkcell ve 
Telsim şirketlerine İş-TIM ile olan dolaşım sözleşmelerini sonuçlandırmalarını 
zorlamak için gerekli yasal işlemleri başlatmıştır. Telsim ve Turkcell bu 
anlaşmanın kendilerinin ticari varlıklarını sürdürmelerini engelleyeceğini öne 
sürerek İş-TİM’e kendi ağlarına erişim sağlanmasının karşılığında bir tazminat 
istemişlerdir. Telekomünikasyon Kurumu, uygun bir ara bağlantı anlaşmasının 
hızlı bir şekilde yapılmasında başarılı olamamış ve İş-TİM’in kapatılması seçeneği 
değerlendirmeye başlanmıştır. İş-TIM ve Aycell şebekelerinin birleşmesi ile Avea, 
ülke çapında erişime sahip olmuştur. Avea ayrıca Aycell aracılığı ile Turkcell ve 
Telsim ile ara bağlantı anlaşmaları yapmıştır.   
 
İş-TIM, 25 yıl süreli ülke çapında geçerli olan GSM 1800 lisansını Nisan 2000 
tarihinde almıştır. İkinci bir GSM 1800 lisansı daha önerilmiştir fakat istenen değer 
olan 2.525 milyon ABD Doları’nın çok yüksek olması nedeni ile hiç teklif 
alınamamıştır. Bu nedenle bu yedekteki lisans, en sonunda Türk Telekom’a 
verilmiştir. Türk Telekom da Aycell’i kurmuştur.  
 
İş-TIM, gerekli şebeke altyapısını sağlamaları için Siemens ve Ericsson ile 
sözleşme yapmış ve hizmet sunmaya Aria adı altında Mart 2001 yılında 
başlamıştır. İş-TİM’in lisansı önceleri şirketin faaliyetlerini sadece üç büyük 
şehirde (Ankara, İstanbul, İzmir) kısıtlayacak şekildedir, bu nedenle de şirket ülke 
çapında erişim hizmeti sağlayabilmek amacı ile Aycell, Telsim ve Turkcell ile 
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olabildiğince çabuk bir şekilde dolaşım ve ara bağlantı sözleşmeleri yapmaya 
yönelmiştir.  
 
İş-TIM, 2001 yılı sonu itibari ile 600.000 aboneye sahip olmuştur. Bu rakam 2002 
yılı sonunda 1.161.000 aboneye ulaşmıştır. Haziran 2002 tarihinde, İş-TIM, Ege 
ve Akdeniz kıyılarındaki kapsama alanını tamamlamayı ve 2002 yazının sonuna 
kadar da İstanbul içindeki kapasiteyi geliştirmeyi hedeflemiştir. Bunu izleyen 
süreçte, İş-TIM Mart 2003 tarihi itibari ile ülke çapında 1800 adet yeni baz 
istasyonu kurarak Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde çalışmalarına devam 
etmiştir.  
 
Aycell, kendi GSM 1800 şebekesi üzerinden sınırlı sayıda hizmet vermeye 
başlamış olsa da asıl ticari başlangıç Aralık 2001 tarihine kadar 
gerçekleştirilmemiştir. Hizmetler ilk olarak nüfusun %40’ını kapsayacak şekilde, 
İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Urfa ve Muğla şehirlerinde kullanıma 
sunulmuştur. Aycell, ülke çapında kapsama alanına 2003 yılının sonlarında 
ulaşacağını belirtmiştir.  
 
Aycell’in ilk aşama şebekesinin kurulması için Siemens ve Ericsson ile 
sözleşmeler Mart 2001 tarihinde gerçekleştirilmiş fakat detayları açıklanmamıştır. 
Ocak 2002 tarihinde de, şebeke kapasitesinin genişletilmesi için Alcatel ile üç 
yıllık ve € 160 milyon değerinde bir sözleşme yapılmıştır.  Alcatel, baz istasyonları 
ile baz istasyonu kontrollerini ve GPRS altyapısını kapsayan, Evolium çözümünü 
tedarik edeceğini söylemiştir. Fakat, Ağustos 2002 tarihinde, Aycell, baz 
istasyonu ekipmanlarının teminini kapsayan, üç yıllık € 55 milyon değerinde bir 
şebeke genişletme sözleşmesini Ericsson ile gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Ağustos 
2002 içinde, NETAŞ (Nortel Networks şirketinin Türkiye temsilcisi olan bir şirket) 
ile üç yıllık bir süreç için 94 milyon ABD Doları değerinde bir donanım temini 
sözleşmesini yaptığını duyurmuştur. Temmuz 2003 tarihinde, Siemens € 23 
milyon’dan daha fazla değerde bir sözleşme yapmıştır ve buna göre de GPRS ve 
IN platformlarını genişletmekle beraber ana şebekenin anahtarlama kapasitesini 
de arttıracaktır.  
 
İki adet GSM 1800 şebekesinin ciddi şekilde birleştirilmesi çalışmaları Mart 2004 
tarihinin sonlarında başlamıştır. Avea’nın birleşik abone tabanı birleşmenin Şubat 
2004 tarihinde tamamlanması ile beraber 4,5 milyon ulaşmıştır. Aria ise, 31 Aralık 
2003 tarihi sonu itibari ile sahip olduğu abone sayısını açıklamamıştır, fakat o 
tarihte İş-TIM abone sayısını 2.008.000 (%94’ü ön ödemeli) ve Pazar payını da 
%7,1 olarak belirtmiştir. İş-TIM, 2002 yılında € 83 milyon olan gelirlerini, 2003 
yılında € 121 milyon olarak açıklamıştır.  
 
Mart 2005 tarihinde, Avea, iki GSM şebekesini birleştirmek ve güncellemek, 
mevcut şebekesini ileri nesil EDGE (Enhanced Data-rate for GSM Evolution: 
GSM Evrimi için Geliştirilmiş Veri hızı) teknolojisi ile değiştirmesi için Ericsson ile 
anlaşmıştır. Sözleşmeye göre (işin değeri açıklanmamıştır) Ericsson Avea’nın 
sahip olduğu şebeke kapasitesini iki katına çıkaracaktır.  
 
Nisan 2005 tarihinde, Nokia, Avea tarafından, Kasım 2004 tarihinde başlatılmış 
olan, cep telefonu üzerinden Bas-Konuş hizmetini ticari olarak temin etmek amacı 
ile seçilmiştir. Anlaşmaya Nokia’nın Presence Çözümü de dahil edilmiştir. 
Hizmetler, Nokia’nın NetAct faaliyet destek sistemi ile desteklenecektir. 
Anlaşmanın değeri ve detayları açıklanmamıştır.  
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TİM’e göre, Avea, 2004 yılı sonu itibari ile yaklaşık 4,8 milyon kullanıcıya hizmet 
vermiştir (kesin rakamlar açıklanmamıştır) ve bu durum da Avea’nın pazar payını 
yaklaşık %14 olarak vermektedir. Belirtilen zamanda, şebeke Türkiye’nin 
nüfusunun %68’ini kapsamaktadır.  

1.2. Comsat Türkiye 
Comsat Türkiye’nin sahibi Comsat International’dır. Bu firma ABD Comsat 
Şirketi’nin bir yan kuruluşudur. Şirket hisselerinin tümü Ağustos 2000 tarihinden 
beri Lockheed Martin Global Telekomünikasyon şirketine aittir. Comsat Türkiye 
faaliyetlerine 1991 yılında başlamıştır ve ülke genelinde VSAT ağı ile aşağıdaki 
hizmetleri sunmaktadır:  
 

• GlobalWay Net – İnternet erişimi; 
• GlobalWay IP İletimi; ve, 
• GlobalWay Frame – çerçeve aktarım hizmetleri. 

 
Şirket aynı zamanda, IP tabanlı Sanal Özel Ağ (VPN) hizmetleri ile sunucu 
barındırma (web hosting) faaliyetleri de sağlamaktadır.  
 
Comsat Türkiye ayrıca modem, yönlendirici, anahtarlama ve çok düzeyli 
birleştirici tedarik etmekle birlikte kurulum, çalıştırma ve bakım hizmetleri 
vermektedir. Cisco, Motorola, Siemens ve NETAŞ ürünleri ile ağ ve geniş iletim 
ağı (WAN) hizmetleri satmakta ve destek hizmetleri sunmaktadır. 

1.3. Infonet Telekomünikasyon Hizmetleri A. Ş. 
Infonet Türkiye, 2002 yılının Nisan ayında elde ettiği IP hizmetleri lisansına ek 
olarak, 2004 yılının Ocak ayının sonlarında, Türkiye’de yerüstü ağları kullanarak 
veri iletişimi hizmetlerini sağlayabileceği bir lisans elde etmiştir. Önceleri, Infonet, 
özel bir hizmet anlaşmasına bağlı olarak Türk Telekom ile beraber çalışmalarını 
sürdürmüştür, fakat şirket 2004 yılı içinde ses hizmetleri ile ilgili bir lisans elde 
etmiş ve bu sayede bağımsız lisanslı bir kamu telekomünikasyon operatörü 
olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.  
 
Infonet Türkiye, Infonet UK (%51), Servet Arda (%34), İnci Arda (%1), Nihat Arda 
(%5) ve Murat Esin (%9) arasında bir ortak girişimdir. Infonet UK ise BT Infonet’in 
tamamen sahip olduğu bir yan kuruluştur. 
 
Infonet Türkiye hizmet vermeye 1999 yılında İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya 
illerinde başlamıştır. Haziran 2005 tarihi itibari ile Infonet Türkiye, ağlarının tüm 
Türkiye’yi kapsadığını ve her türlü veri hizmetini kiralık hatlar, ülke içindeki bir 
yerüstü ağı, ISDN/PSTN yedekleme sistemi ve ADSL bağlantılar yardımı ile 
sağlayabilecek seviyede olduklarını belirtmişlerdir. Ağ içinde Nortel Networks, 
Cisco Systems, Tellabs ve Newbridge tarafından sağlanan donanımlar 
kullanılmaktadır. Yakın gelecekte, şirket on-net ve off-net ses iletişimi, ses /video 
konferansı ve kablosuz yerel alan ağ hizmetleri (W-LAN ya da Wi-Fi)  başlatmayı 
planlamaktadır.  
 
Haziran 2005 tarihi itibari ile Infonet Türkiye, 100’den fazla uluslararası şirkete, 
elçiliklere ve bankalara hizmet ettiklerini belirtmektedirler. 

1.4. SATKO Telekomünikasyon Sistemleri Yönetimi A. Ş. 
SATKO Telekomünikasyon Sistemleri Yönetimi A. Ş., özel teşebbüs bir Türk 
şirketidir ve çoğunluk hissesine TATKO Otomobil Lastik ve Makine Ticaret Türk 
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A. Ş. Sahiptir. Faaliyete 1994 yılında başlamış olup, uluslararası dijital özel hatlar 
ve VSAT hizmeti sunmaktadır. Bu şirket, İstanbul’da bulunan ve ABD, Avrupa ve 
Kuzey Kıbrıs’a bağlantıları olan, Türkiye’deki en büyük özel teleport faaliyetlerini 
gerçekleştirmekte olduğunu belirtmektedir. 2001 yılında, SATKO, İstanbul’da 
‘Gayrettepe Telecom Hotel’ini açmıştır ve bu sayede yüksek hızlı İnternet erişimi 
ile beraber uluslararası ve ulusal veri şebekelerine doğrudan bağlantı 
sağlamaktadır.  
 
Şirket, Türkiye’deki, Kuzey Kıbrıs’taki ve belli başlı Asya Cumhuriyetleri’ndeki 
kurumsal müşterilerine hizmet sunmaktadır.  
 
SATKO'nun teleport faaliyetleri, Uydu üzerinden İnternet (IP/SAT), geniş alanlı ağ 
(WAN) İnternet hizmeti ve yer istasyonu işletmeciliğidir. Ayrıca danışmanlık 
hizmeti sağlamaktadır.  
 
SATKO bunlara ek olarak, asenkronize transfer modu (ATM), Frame Relay, 
TCP/IP ve X.25 teknolojileri ile Yerel Alan Ağları (LAN), Geniş Alan Ağları (WAN) 
ve İntranet’i de kapsayan özel ağların, tasarımı, uygulanması, test edilmesi ve 
bakımı hizmetlerini de gerçekleştirmektedir. Şebekeler üzerinden sağlanan 
hizmetler arasında e-posta, ses ve veri iletişimi, video konferans ve dosya 
transferi bulunmaktadır.  
 
SATKO, aynı zamanda Türkiye’deki Euteltracs hizmeti sağlayıcısıdır ve anahtar 
teslim filo yönetim sistemi çözümleri sunmaktadır. Şirket İnternet üzerinden araç 
takibi imkânını sağlayan WEBTRACS takip sistemi hizmeti, uydu üzerinden araç 
takip sistemi olan EMSAT hizmeti, şehirlerarası taşıma iletişim sistemi olan 
SIMTRACS hizmeti ve mobil veri sistemi olan MOBITRACS hizmeti de 
sunmaktadır.  

1.5. Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A. Ş. 
Aralık 1993 tarihinde, Telsim konsorsiyumu, Türk Telekom ile işbirliği içinde 
Türkiye’nin ikinci GSM 900 şebekesini işletmesi için seçilmiştir. Telsim’in 
şebekesini işletmek için 25 yıl süreli bir lisansı bulunmaktadır. Bu lisans ilk başta 
Türk Telekom ile imzalanan 15 yıllık gelir paylaşımı modelinin yerine geçmiştir. 
Bu dönemde, Telsim Türk Telekom’a yıllık gelirinin %67,1’ini vermiştir. Buna ek 
olarak, şirket şebekesini işletmek için 500 milyon ABD Doları lisans ücreti vermek 
durumunda kalmıştır. 
 
Nisan 1998 yılında, Türk hükümeti hem Telsim’e hem de rakibi Turkcell’e resmi 
bir işletme lisansı sağlamıştır. Her iki şirket de bu imtiyaz için 500 milyon ABD 
Doları ödemiştir. Telsim ve Turkcell’in düzenleyici kuruluşlara yıllık gelirlerinin bir 
kısmını ödemeye devam etmelerine karşın bu pay giderek azalmıştır ve şu anda 
%15’dir. Bunun dışında, 1999 yılından itibaren, Telsim, abonelerine %25 iletişim 
vergisi getirmeye zorunlu tutulmuştur (bu vergi 2004 yılında kalıcı hale 
getirilmiştir). 
 
Telsim ve Turkcell piyasanın etkin piyasa gücüne sahip oyuncularıydı. Ancak 
2005 yılının başlarından itibaren şirketin bu özelliği kalmamıştır. Bunun 
sonucunda, Telsim’in diğer operatörlere ara bağlantı hizmeti vermesi 
zorunluluğuna son verilmiştir. 
 
Telsim’in şebekesi Teknotel markası altında piyasaya sürülmüştür. Telsim’in GSM 
şebekesi üç aşamada inşa edilmiştir ve 1998 yılında tamamlanmıştır. Şebeke için 
gereken altyapıyı temin eden ana şirketler arasında Siemens (anahtarlama 
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sistemleri), Nokia (iletim, anahtarlama ve şebeke yönetim donanımı), Motorola 
(baz istasyonu) ve Alcatel (iletim ve baz istasyonu sistemleri) bulunmaktadır.  
 
Avea tarafından işletilmekte olan yeni GSM 1800 şebekeleri ile etkin bir şekilde 
rekabet edebilmek için Turkcell ve Telsim GSM 900 şebekelerini sürekli olarak 
yenilemişlerdir. Mevcut bulunan operatörler, 900 MHz spektruma sahip 
kapasitelerini genişletmeye ihtiyaç duymaktadır çünkü bu Avea frekansı 
tarafından sunulan 1800 MHz frekanstan büyük oranda azdır.  
 
Telsim, Ocak 2000 tarihinde, entegre yönetim ve faturalama sistemi olarak bilinen 
Jupiter Çözümünü temin etmesi için KSCL ile 10 milyon İngiliz Pound’u değerinde 
bir sözleşme imzalamıştır. Bu sistem uçtan uca yazılım provizyonu ile tam 
ölçeklenebilirlik sağlayacaktır.  
 
Şubat 2000 tarihinde, geliştirilmiş hizmetlerin sunulabilmesi ve mevcut 
şebekesinin genişletilmesi için Telsim, Motorola’nın Şebeke Çözümleri birimi 
(NSS) ile bir sözleşme yapmış ve 2000 yılının sonu itibari ile de hat kapasitesini 
2,8 milyondan 5 milyona çıkarmıştır. Bu üç yıl süreli sözleşme yaklaşık 1,5 milyon 
ABD Doları değerindedir. Bu sözleşmenin bir parçası olarak, Telsim Motorola ile 
takip eden üç sene için GSM 900 donanımlarını sağlamak üzere anlaşmıştır.  
 
Cisco Sistem ile iş birliği halinde Motorola, ayrıca, yüksek hızlı mobil verinin 
iletimine olanak verecek bir GPRS şebekesi kurmak için anlaşmıştır. GPRS 
servisi, 1 Ağustos 2000 tarihinde ülke çapında uygulamaya koyulmuştur ve bu 
durum da Telsim’i Türkiye’deki ticari GPRS hizmetlerinin ilk tedarikçisi durumuna 
getirmiştir. Motorola ve Cisco, Motorola Timeport p7389I GPRS donanımını ve 
baştan başa anahtar teslim ülke çapında bir çözümü Motorola’nın Aspira GPRS 
şebeke çözümleri ile sunmaya karar vermiştir. Bu çözüm GPRS destek nodu 
(SGN) hizmetidir ve ana iskeletinde Cisco 12000 İnternet yönlendiricileri 
bulunmaktadır. Bu sistem ileride üçüncü nesil (3G) telefon sistemine bir geçiş 
sağlayacaktır.  
 
Motorola ve Telsim arasında Kasım 2000 tarihinde bir mutabakat zaptı 
imzalanmıştır. Buna göre, Motorola Telsim ile yaklaşık 2,000 milyon ABD Doları 
değerinde 3G donanımını tedarik etmek ve kurmak için anlaşmıştır. Bundan önce, 
Telsim, hem Ankara hem de İstanbul için UMTS şebekesi yerleştirmeyi 
planladığını duyurmuştur. Telsim 3G servislerinin aktivasyonu için bir zaman 
çizelgesi açıklayamamıştır. bunun nedeni Telsim’in bu tür servisleri sağlayacak 
lisansının olmamasıdır.  
 
Haziran 2000 tarihinde, Telsim Nokia ile üç yıl süreli ve 900 milyon ABD Doları 
değerinde bir sözleşme yaparak Telsim’in GSM şebekesinin bu süre içinde 
genişletilmesini istemiştir. Hemen başlayan bu genişletme çalışmaları Telsim’e 
fazladan bir 1,5 milyon ön ödemeli aboneye daha hizmet vermesini sağlamıştır. 
Bakım ve tasarım işleri ile beraber, yeni anahtarlama donanımının, baz 
istasyonlarının, telsiz iletişim, akıllı şebekeler (Intelligent Networks: IN) ve 
NMS/20000 şebeke yönetim sistemi (NMS) tedarik etmek için Nokia ile anlaşma 
yapılmıştır. 
 
1997 yılının sonunda Telsim’in şebeke kapasitesi 210.000 rakamına ulaşmıştır ve 
şirket 60.000 müşteriye hizmet etmektedir. 1998 yılının sonunda abone sayısı 
980.000 rakamına ulaşmıştır. 1999 yılının sonunda Teknotel GSM hizmetine 
abone olan kullanıcıların sayısı 2,33 milyon rakamına ulaşmıştır. 2000 yılı içinde 
de bu artış hızı devam etmiş ve yıl sonunda 5 milyondan fazla kullanıcı kayıt 
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edilmiştir. 2001 yılının sonu itibari ile Telsim yaklaşık 6,3 milyon kullanıcısının 
olduğunu bildirmiştir. Bu rakamın 2002 yılı sonunda 5,93 milyon’a düştüğü 
bildirilmişse de 2003 yılı sonu itibari ile kullanıcı sayısı yine artmış ve 6,51 milyon 
kişi olarak bildirilmiştir. Telsim, abone tabanının büyüklüğünü gösteren bilgileri 
çok seyrek açıklamaktadır. 2005 Haziranının sonlarında, İhlas Haber Ajansı, 
Telsim’in abone tabanının %70 artarak Haziran 2005 tarihinin sonuna kadar 
geçen 15 aylık bir dönemde 8,25 milyon rakamına ulaştığını belirtmiştir. Bu arada, 
şirketin web sitesindeki kısa bir duyuru ile 8,5 milyonuncu abonenin Temmuz 
2005 sonunda kayda geçtiği bildirilmiştir. Şirket yıl sonuna kadar 10 milyonuncu 
müşteriye ulaşmayı hedeflemektedir.  
 
Telsim’in web sitesinde yazılanlara göre, 2002 yılı sonu itibari ile şirket 31 
anahtarlama, 4434 baz istasyonu ve 157 baz istasyonu kontrolü işletmektedir ve 
“altı milyondan daha fazla” müşteriye hizmet sağlamaktadır. 2005 yılının 
ortalarında dolaşım hizmetinin 166 ülkedeki 392 şebekede mümkün olduğu 
belirtilmiştir.  
 
2001/02 döneminde yaşanan ekonomik bunalımdan Telsim önemli derecede 
etkilenmiştir. Telsim Motorola’dan, Ekim 2000 tarihinde 3G altyapısının temini ve 
kurulması için 2.000 milyon ABD Doları değerinde bir satıcı finansman paketi 
almıştır. Mart 2001 tarihinde, Motorola Telsim’in geri ödemelerini zamanında 
yapmayı geciktirdiğini bildirmiştir. Motorola daha sonra Telsim’den aldığı teminatı 
ve Telsim’in %66 hisse senedini satmak için resmi bir bildiri yayımlamaya 
hazırlanmıştır.  
 
Motorola’ya ödenmesi gereken miktar 728 milyon ABD Doları olmuştur ve 
Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu (US SEC) resmi bir tebliğ ile Telsim’in 
Motorola’ya olan borçlarını ödemesi için 15 Haziran 2001 tarihine kadar süresi 
olduğunu bildirmiştir. Bildirilen son ödeme tarihi geçmiş ve ödeme yapılmamıştır. 
Temmuz 2001 tarihinde, Telsim operatörünün hisselerinin büyük bir kısmını 
elinde tutan Uzan Ailesi Telsim’in ana parasını arttırmıştır. Bu nedenle 
Motorola’nın teminatı da değerinin üçte ikisini kaybetmiştir. Buna karşılık olarak 
Motorola, Telsim’in 240 milyon ABD Doları borcu olduğu Nokia ile beraber bir 
ödeme kaydedebilmek amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na Uzan ailesinin 
mallarını incelemesi için taahhüt talebinde bulunmuşlardır.  
 
Ocak 2002 tarihinde, Motorola Kredi Şirketi, Motorola’nın bir yan kuruluşu, ve 
Nokia Şirketi, Nokia Grubun bir birimi, beraberce ABD Bölge Mahkemeleri’nden 
New York’un Güney Bölgesinde bulunan mahkeme ile bir dava açmışlardır. 
Açılan davada 13 adet suç işlenmiş olduğu ve bunların dördünün de “Şantaj 
Amaçlı Yolsuzluk Örgütü Kanununa (RICO Act)” aykırı suç faaliyetleri 
kapsamında bulunduğunu iddia etmişlerdir. Motorola ve Nokia, RICO 
maddelerine göre, Uzan ailesinin bazı üyelerinin ve bunların yardımcılarının bazı 
şirketler ile bu şirketleri dolandırmak niyeti ile borç sözleşmelerine girdiklerini iddia 
etmişlerdir. Aynı ay içinde daha sonra, bir ABD Bölge hakimi Uzan ailesinin 
mallarına geçici bir sınırlama emri getirmiş ve ailenin Telsim’de bulunan %73,5 
hisse payının mahkemenin kaydına depozit olarak geçilmesini emretmiştir. 
Hemen ardından, Uzan ailesi kısıtlama emirlerine karşı çıkmış ve Uluslararası 
Ticaret Odası’nın Paris’te bulunan hakem mahkemesine ve buna ek olarak da 
İsviçre’deki hakemlere olayı taşımıştır.  
 
Nisan 2004 tarihinde, 2. Temyiz Mahkemesi Amerikan İstinaf Mahkemesi Eylül 
2003 ve Nisan 2004 kararlarını Motorola Kredi Şirketi’nin lehine olacak şekilde 
değiştirmiştir. Bu şekilde, Uzan ailesine temyiz hakkı doğmuştur. Bu en son 
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gelişme tazminat geri ödemelerinin 2. temyiz mahkemesi jüri üyelerinin konuyu 
ele alarak bildireceği ileri bir tarihe ertelenmesini sağlamıştır. 
 
Daha sonra, Ekim 2004 tarihinde, Amerikan İstinaf Mahkemesi Temmuz 2003 
tarihinde verilmiş olan Motorola lehine ve Uzan Ailesinin aleyhine 2,13 milyar 
ABD Dolarlık kararı doğrulamıştır. İstinaf Mahkemesi, Uzan’ların yargı yetkisinin 
olmaması iddialarını dikkate almamıştır ve Uzan Ailesinin Motorola ve Nokia 
Şirketleri yarar için kullandıkları Telsim hisselerinin mahkemenin kaydına 
geçirilmesini istemişlerdir. 
 
Şubat 2004 tarihinde Telsim’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 
Uzan ailesinin Türk Hükümetine borçlarına karşılık el konulmuştur. Temmuz 2004 
tarihinde, hükümet, TMSF’nin sahip olduğu şirketlerdeki (Telsim dahil) hisselerinin 
büyük bir kısmını yabancı şirketlere satabileceğine dair bir kanun çıkarmıştır. 
Eylül 2004 tarihinde, hükümet resmi olarak Telsim’in satışı işleminin başlatıldığını 
duyurmuştur. TMSF’nin bünyesinde bulunan şirketlerin (Telsim dahil) satışına 
yönelik bir taslak yönerge yine TMSF tarafından hazırlanmış ve detaylı bir şekilde 
analiz edilmesi amacı ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir alt komisyona 
yollanmıştır. Daha sonra da ilgili yönerge TBMM tarafından Mart 2005 tarihinde 
onaylanmıştır.  
 
Telsim’in satış işlemleri, taslak yönergenin Başbakan tarafından onaylanmasının 
ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlayacaktır,  

1.6. Türk Telekomünikasyon A. Ş. 
Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü (PTT Genel Müdürlüğü, ya da PTT 
Türkiye) 1953 yılında kurulduğundan beri bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) 
olarak faaliyet göstermektedir. 1993 yılının sonlarına doğru, PTT’nin sahip olduğu 
telekomünikasyon faaliyetleri Türk Telekomünikasyon A. Ş.’ye (Türk Telekom) 
transfer edilmiştir. Türk Telekom devlet tarafından kontrol edilmekte olan bir 
şirkettir ve olası bir özelleştirme girişiminin öncesinde telekomünikasyon işlerinin 
verimliliğinin iyileştirilmesini sağlamakla yükümlüdür.  
 
1990’lı yılların başında özelleştirme planları ilk olarak tartışmaya açıldığından beri 
geçen 15 yıl boyunca Türk Telekom’un özelleştirilmesi için pek çok girişimde 
bulunulmuştur. Bu girişimlerin tümü hukuki ve yasal baskılar nedeni ile 
muhalefete sebep olmuş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ekonomik istikrarsızlık 
ve Türk Lirasının maruz kaldığı pek çok devalüasyonlar da özelleştirme faaliyetini 
çok kritik aşamalarda engellemiştir.  
 
2003 yılının başlarında, Türk Hükümeti Türk Telekom’un özelleştirilmesi için yeni 
bir zaman çizelgesinin hazırlanacağı konusunda IMF’e söz vermiş ve bunun 
Nisan sonuna kadar gerçekleştirileceğini söylemiştir; fakat yıl içinde, operatörün 
özelleştirilmesi için gerekli olan telekomünikasyon kanunlarının yeniden yazılması 
ile ilgili herhangi bir ilerleme gerçekleştirilmemiştir.  
 
2004 yılında yeni bir telekomünikasyon kanunu çıkarılmıştır ve bu sayede 
özelleştirme işleminin Temmuz ayının ortalarından itibaren devam etmesine 
olanak sağlanmıştır. Buna göre yabancı yatırımcıların artık Türk Telekom’un %51 
hissesine sahip olma olanakları vardır ve şirketin kontrolü özel sektöre 
verilebilecektir. Yine de Temmuz 2005 tarihinin ortalarına kadar işlem ancak 
gerçekleştirilmiştir ve Türk Telekom’un %55 hissesi, Suudi Arabistan kökenli Oger 
Telekom’un lider firma olduğu bir konsorsiyum’a 6,550 milyon ABD Doları 
karşılığında satılmıştır. Telecom İtalia ve BT Telconsult firmaları da 
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konsorsiyumun bir parçasıydı fakat, bu raporun yazıldığı zamanda, her bir 
yatırımcının konsorsiyumdaki payları daha açıklanmamıştı. Oger Telekom’un 
teklifinin geçerli sayılması ve satış işleminin tamamlanması Türk Hükümetinin ve 
rekabet Kurumu’nun onayı sonucunda, 2005 yılı içinde daha sonra 
gerçekleşmiştir. 
 
Hareket bir kez tamamlandıktan sonra, Oger Telecom ve Telecom İtalia, mobil 
operatör Avea ile 4 yıl süreli bir teknik destek sözleşmesi imzalayacaktır. Avea’nın 
%40 hissesi Türk Telekom’a ve başka bir %40 hissesi de TIM Uluslararası’na (ki 
bu firma bir Telekom Italia şirketidir) aittir. Bu anlaşma ile TIM Uluslararası 
firmasının hisselerinin Türk Telekom’a ya da Oger Telekom’a transfer edilmesi 
olanağını ortaya çıkarmıştır.  
 
Özelleştirme işlemine paralel olarak gerçekleşen bir diğer durum da hükümete ait 
yeni bir şirketin - Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme A. Ş. – Türk Telekom’un 
elinde olan ve ulusal güvenlik açısından hassas olan ulusal şebekelere ait 
öğelerin mülkiyetine geçirilerek işletilmesini sağlamıştır. 
 
Türk Telekom, Türkiye’deki tek ulusal çaptaki Genel Anahtarlamalı Telefon Ağını 
işletmektedir. Bu şebekenin toplam kapasitesi 2003 yılı sonu itibari ile 21,16 
milyon telefon hattıdır. Şebekede bulunan 19,21 milyon hat hizmet halindedir.  
2003 yılı sonu itibari ile toplam hat kapasitesinin %90,8’lik bir bölümü dijital 
santrallere bağlanmış bulunmaktadır. 2003 yılının hat kapasitesinin yaklaşık 
%61,57’lik bir kısmına, No 7 (CCSS No.7) sistemine sahip santraller tarafından 
hizmet sağlanmaktadır. Türk Telekom’a dijital santral temin eden ana tedarikçiler 
şu şekildedir: NETAŞ (bir Nortel Networks şirketi), TELETAŞ (bir Alcatel şirketi), 
Simko (bir Siemens şirketi), İşveç’ten Ericsson ve Slovenya’dan Iskratel. 
 
Türk Telekom’un iletişim şebekesini oluşturan fiber optik kablo ağı 2002 yılında 
81.304 km iken 2003 yılının sonunda bu rakam 87.597 km’ye yükselmiştir. 2004 
yılı sonunda, Türk Telekom, 93.097 km toplam uzunluğa sahip bir fiber optik ağa 
sahip olacağını öngörmektedir.Fiber optik iletişim sistemlerini sağlayan ana 
tedarikçiler arasında NETAŞ, TELETAŞ ve Ericsson bulunmaktadır. Genel olarak, 
bu şirketler SDH çoklayıcı sistemleri sağlamışlardır ve bu sistemler 2.4 Gbit/sn ve 
daha yüksek hızlarda çalışmaktadır. Ericsson, 2002 yılında üç yıllık bir projeyi 
tamamlamış ve 2.4 Gbit/sn, 622Mbit/sn ve 155Mbit/sn hızlarda çalışan SDH 
sistemleri kurmuştur. NETAŞ, Eylül 2000 tarihinde, 42 İlde SDH şebekeleri 
tedarik etmek için iki yıllık bir anlaşma imzalamıştır. Aynı süreç içinde, TELETAŞ 
da ana metropolitan alanlara SDH ve Çok Kanallı Dalga Boyu Çoklama Sistemi 
(DWDM) tedarik etmek için anlaşmalar imzalamıştır.  
 
ISDN hizmetleri 1996 (temel hızda erişim, BRA) ve 1997 (çoklu erişim hızı, PRA) 
yıllarında başlatılmıştır. 2003 yılı sonu itibari ile, Türk Telekom 26.944 BRA ISDN 
bağlantısı ve 10.598 PRA ISDN bağlantısı işlettiğini bildirmiştir.  
 
TURPAK, Türk Telekom’un X.25 Paket Anahtarlamalı Veri Ağıdır ve Nortel 
Networks tarafından tedarik edilen donanıma dayalıdır. Elde edilen son veriye 
göre 2002 yılının sonunda, TURPAK ağı, 171 DPN-100 modülünden (81 İlde ve 
32 bölgede), 57 Nortel Passport Modülünden ve sekiz Passport 15000 VSS 
modülünden (32 İlde) oluşmaktadır. 2002 yılı sonunda TURPAK iskeletinde sekiz 
tane ana nod bulunmaktadır. İstanbul (Gayrettepe, Acıbadem, Tahtakale, 
Ataköy), Ankara (Ulus, İncesu), İzmir ve Adana İllerindeki ana nodlar arasındaki 
bağlantılar 2.5 Gbit/s hızlı ATM sistemlerden oluşmaktadır. Diğer İllerdeki nodlar 
ana omurgaya 155Mbit/s hızla bağlı bulunmaktadır. TURPAK ağının 2202 yılı 
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sonunda 19.032 nodluk bir kapasitesi bulunmaktadır ve bu rakamın 2003 yılı 
sonuna kadar değiştirilmesi düşünülmemektedir.  
 
TTnet, Türk Telekom’un ulusal İnternet omurgasıdır ve şirketin, İnternet Servis 
Sağlayıcıları (ISP), içerik sunucuları ve çok sayıdaki İnternet müşterilerine 
güvenilir ve hızlı İnternet erişimini sağlaması için kurulmuştur. Şebeke, 2003 
yılının sonunda 143 adet bulunma noktası (POP) aracılığı ile tüm büyük şehirleri 
kapsamaktadır. 2003 yılı sonunda, sanal POP noktaları ile 26 İnternet Servis 
Sağlayıcısına ve doğrudan bağlantı yolu ile de 96 İnternet Servis Sağlayıcısına ve 
kurumlara hizmet sunmaktadır. 2002 yılı sonunda (elde bulunan son veri) dial-up 
abonelerin sayısı 286.820 olarak açıklanmıştır. Şu anda, Asimetrik Dijital Kullanıcı 
Hattı (ADSL) hizmeti sunulmaya başlanmıştır. TTnet, en fazla 2Gbit/s hızda 
çalışmaktadır, fakat bu hız ülkenin pek çok bölgesinde 155Mbit/s, 34Mbit/s ve 
2.4Mbit/s hızlar ile sınırlıdır. 2003 yılının sonunda TTnet’in toplam uluslararası hat 
kapasitesi 1,709/1,554Mbit/s’dir.  
 
Ağustos 2002 tarihinde, Alcatel Türk Telekom ile, İnternet erişimi ve VoIP 
şebekelerinin kurulması amacı ile bir sözleşme imzalamıştır. Alcatel, Alcatel 5020 
softswitch ve Alcatel 5735 Hizmet Yönetim Merkezi de dahil olacak şekilde tam 
entegre bir çözüm sağlamakla yükümlüdür. Alcatel’e göre, bu donanım sayesinde 
Türk Telekom artan İnternet trafiğini sahip olduğu geleneksel şebekesinde 
barındırabilecektir. Bu proje Türkiye çapında 100’ün üstünde yerleşimi 
kapsayacak şekilde dört aşamalı olarak planlanmıştır. Projenin ilk aşaması Ekim 
2002 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanmıştır. Sözleşmenin değeri 
açıklanmamıştır.  
 
2003 yılının Ağustos ayının başlarında, Redback Networks, Türk Telekom’un, 
yeni ve ulusal çapta geniş bant şebekesi kullanmak için kendisi ile hizmet kapısı 
ve şebeke politikası yönetim platformu tedarik etmek için sözleşme imzaladığını 
bildirmiştir. Bu sözleşmenin değeri de açıklanmamıştır. Ağustos 2003 içinde daha 
sonra bir tarihte, Japonya firması olan NEC ve bu firmanın Avustralya’daki yan 
kuruluşu Türk Telekom ile ADSL altyapısının ve hizmetlerinin sağlanması amacı 
ile bir sözleşme imzalamıştır ve bu sözleşmenin değeri açıklanmamıştır.  
 
Ağustos 2004 tarihinde, Redback Networks, Türk Telekom’a, altyapısında 
kullanmak amacı ile SmartEdge servis kapısı sistemi tedarik etmek için sözleşme 
imzalamıştır. Sözleşmenin değeri açıklanmamıştır. 
 
Ağustos 2004 tarihinde ayrıca, Siemens Türk Telekom için 70.000 kartlı telefon 
ve bir yönetim sistemi sağlamak amacı ile bir ihale kazanmıştır. Bu telefonların ilki 
2005 yılının başlarında temin edilmiştir. Basit aletlere ek olarak, Siemens, yüksek 
frekansa sahip yerleşimlere daha ileri birimler kurmaktadır ki bunlara WiFi ile 
konuşabilen ödemeli telefonlar da dahildir.  
 
Mart 2005 tarihinde, Alcatel bir genişletme ihalesi kazanmış ve Türk Telekom’a 
600.000 DSL hattı sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu rakam Alcatel’in operatöre 
2004 yılında sağladığı 200.000 hattın üstüne ek olarak sağlanacaktır. İşler 2005 
yılının ikinci çeyreğinde başlamıştır ve işlerin 2 yıllık bir süreç içinde 5 aşamada 
tamamlanacağı planlanmıştır. Alcatel, Alcatel 7300/7301 İleri Hizmet Erişim 
Yönetim (ASAM) DSL Platformunu tedarik edeceğini belirtmiştir.  
 
2004 yılında, Türk Telekom, kurumsal müşterilere, İnternet Servis Sağlayıcılarına, 
içerik barındırıcılara ve İnternet Veri Merkezlerine katma değerli hizmet sunmak 
için kuracağı Metro Ethernet Şebekesi’nin temin edilmesi için ihaleleri 
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başlatmıştır. Şirket bu sistemin ilk aşamada Ankara, İstanbul ve İzmir’de 
kurulacağını belirtmiştir.  
 
Türk Telekom bir grup kıtalararası kablo sistemlerinden Türkiye için kapasite satın 
almıştır. Bu sistemler: Kara Deniz Fiber Optik Sistemi (KAFOS), Trans-Balkan 
Bağlantısı (TBL), Trans Asya Avrupa Bağlantısı (TAE), SEA-ME-WE 2, SEA-ME-
WE 3, İtalya – Türkiye – Ukrayna - Rusya (ITUR) Kablosu, Doğu Akdeniz Fiber 
Optik Kablo Sistemi (EMOS 1), Türkiye Marmara –Ege Denizi Fiber Optik Sistemi 
(TURMEOS 1), Türkiye – Kıbrıs s Fiber Optik Sistemi (TURCYOS 1), ve Kesan - 
Alexandroupolis Kablo Sistemi olarak sıralanabilir. 2003 yılında, şirket Türkiye – 
İtalya Akdeniz Fiber Optik Kablo Sisteminin inşaatını başlatmıştır. Bu kablo 
sistemi 40 Gbit/s hızda çalışacaktır ve 2004 yılı içinde faaliyete girmiştir. Bunlara 
ek olarak, Türk Telekom 17 adet Türkiye’de iniş noktası bulunmayan başka 
uluslararası kablo sistemine de yatırım yapmıştır. Bunlar sırası ile PTAT-1; TAT-
8; TAT-9; TAT-10; TAT-12/13; TAT-14; Columbus II; CANTAT-3; AC-1; FLAG 
Europe-Asia; ODIN; ve RIOJA kablolarıdır. 
 
1986 yılından beri, Türk Telekom, Nokia tarafında sağlanmış olan ve NMT 450 
teknolojisine dayanan analog mobil telefon hizmetini sunmaktadır. Kullanım 1997 
yılında 130.000 müşteri ile pik noktasına ulaşmıştır. Bu sayı 2002 yılının sonunda 
51.246 müşteriye ve 2003 yılının sonunda da 37.474 kullanıcıya düşmüştür.  
 
1994 ve 1998 yılları arasında, Türk Telekom’un şu anda GSM 900 mobil telefon 
şebekelerini işletmek için lisansı olan iki şirketle, Turkcell ve Telsim, gelir 
paylaşımına dayanan sözleşmeleri bulunmaktaydı. Bu şirketler daha sonra bu 
gelir paylaşımına dayanan sözleşmelerini işletme lisansına çevirtmişlerdir ve bu 
sayede de şu anda Türk Telekom’dan ayrı olarak faaliyet göstermektedirler. İki 
adet GSM 1800 lisansı 1998 yılında kullanıma sunulmuştur fakat sadece bir 
şirket, İş-TIM Konsorsiyumu, teklif vermiştir. Satılamayan GSM 1800 mobil telefon 
lisansı 2000 yılı içinde Türk Telekom’a verilmiştir. Şirket, GSM 1800 faaliyetlerini 
tamamen sahip olduğu yan kuruluşu Aycell Haberleşme ve Pazarlama A. Ş. 
Yardımı ile kurmuştur. Fakat, Aycell ve İş-TIM, iyi bir şekilde kurulmuş olan 
Telsim ve Turkcell şirketlerine karşı daha etkin bir şekilde rekabet edebilmek için 
Şubat 2004 tarihinde birleşmişlerdir.  
 
Türk Telekom, 2002 yılı sonu itibari ile 6.972.787 milyar TL olan net gelirlerini 31 
Aralık 2003 tarihi itibari ile 6.658.751 milyar TL olarak bildirmiştir. Şirketin 2002 
yılı için olan 560.869 milyar TL net kar rakamı artarak 2003 yılı için 1.292.057 
milyar TL olarak açıklanmıştır. Türk Telekom 2003 yılı sonu itibari ile 61.524 
kişiye iş sağlamaktadır.  

1.7. Turkcell İletişim Hizmetleri A. Ş. 
Haziran 2005 sonu itibari ile, Turkcell İletişim Hizmetleri A. Ş.’nin %37.1 hissesi 
TeliaSonera’ya, %40.3 hissesi Çukurova Grubu’na, %4.32 hissesi MV Holding A. 
Ş.’ye ve %1.75 hissesi de MV Yatırım’a aittir. Şirketin %16.56’lık bir hisse de 
halka arz edilmiştir. Turkcell şirketinin hisseleri İstanbul ve New York Menkul 
Kıymetler Borsalarında işlem görmektedir. Ocak 2003 tarihinde, TeliaSonera, 
“fiyatlar uygun olduğu zaman” Turkcell’deki hisse payını satacağını söylemiş, 
fakat TeliaSonera ve Çukurova Grubu arasında 2003 yılı içinde ortaya çıkan bir 
anlaşmazlık sonucunda, TeliaSonera tavrını değiştirerek, Turkcell üzerinde 
kontrol sağlayacak bir payı elde etmeyi istediğini belirtmiştir.  
 
Mart 2005 tarihinde, TeliaSonera ve Çukurova Grubu bir anlaşma imzalamıştır. 
Bu sayede TeliaSonera Çukurova Grubundan Turkcell’deki %27 hissesini 
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alabilecektir. Bu işlemin değeri, geçici olarak yaklaşık 3.100 milyon ABD Doları 
olarak belirlenmiştir. Bu sayede TeliaSonera’nın Turkcell içindeki doğrudan ve 
dolaylı payı %64,3 olacak şekilde artacaktır. Fakat daha sonradan Çukurova 
Grubu bu durumla ilgili, TeliaSonera’nın önerdiği bir madde ile ilgili muafiyet 
nedeni ile memnun olmamıştır. Bu istek, daha küçük grupların aynı fiyattan alım 
yapabilmelerinin muaf tutulması olmuştur. TeliaSonera, kendi hakkını korumak 
için gerekirse hukuki yollara başvuracağını söylemiştir.  
 
Bu anlaşmazlığın, duyulmasının ardından, Rus yatırım şirketi Alfa Grup, 
Turkcell’in %13,22 hissesi için 3.300 milyon ABD Doları teklif vermiştir. Temmuz 
2005 başında, hisse alımı ile ilgili olarak Alfa Grup, Türk Hükümetinden onay 
almıştır. Alfa Grup, Çukurova Grubu’na altı yıllık 1.710 milyon Dolar borçlanma 
sağlayabileceklerini ve 1.540 milyon Dolar değerinde hisse senedine çevrilebilir 
tahvil alarak Turkcell hissesine değişebileceklerini belirtmiştir. Tahviller ihraç 
edildikleri zamandan 18 ay sonra değiştirilebilecektir. Alfa grubu, Çukurova Grubu 
ve Türk Hükümeti, TeliaSonera’nın hukuk davasının bu işlem üzerinde bir etkisi 
olmayacağını söylemişlerdir. Bu Çukurova Grubu’nun Yapı Kredi Bankası ve 
Pamukbank’a borçlarına karşılık gelmektedir. 
 
Turkcell, 1993 yılında ve 1994 yılında devam eden işlemlerle, devletin sahip 
olduğu lider operatör Türk Telekom ile yapılan gelir paylaşımı anlaşmasına göre 
kurulmuştur. Turkcell, Nisan 1994 tarihinde, 500 milyon ABD Doları karşılığında, 
25 yıl süre ile Türkiye’de GSM şebekesi işletme lisansını almıştır. Sözleşme 
şartlarına göre, Turkcell, 2001 yılı itibari ile GSM şebekesi kapsama alanını 
Türkiye’nin %50 nüfusunu kapsayacak şekilde sunmakla yükümlüdür ve 2003 yılı 
itibari ile de bu kapsama nüfusun %90’ını içine alacak şekilde olmalıdır. Bu lisans, 
Turkcell’in bağımsız bir GSM operatörü olarak faaliyet göstermesine ve gelir 
paylaşımı anlaşmasında belirtilen bazı faaliyet sınırlamalarından muaf olmasına 
izin vermektedir. Bu sözleşme ile Turkcell, GSM şebekesi ile gerçekleştirdiği tüm 
faaliyetleri sonucunda oluşan gelirlerin hepsini toplayabilecek ve Hazine’ye sürekli 
olarak net gelirlerinin %15’ini lisans ücreti olarak ödeyecektir.  
 
Ayrıca, 1999 yılından itibaren, Turkcell, abonelerine %25 iletişim vergisi 
getirmeye zorunlu tutulmuştur. Bu durum Turkcell tarafından kaldırılmaya 
çalışılmıştır fakat 2004 yılında hükümetin çıkardığı bir kararname ile kalıcı 
yapılmıştır. Şirket aynı zamanda, Türk Telekom ile de anlaşmazlık içindedir. Bu 
anlaşmazlığın nedeni Türk Telekom’un ara bağlantı gelir ödemelerinin stopajı ile 
ilgilidir. 2005 yılının başlarında, Turkcell Türkiye’de önemli bir pazar payı olan tek 
mobil telefon operatörü olduğunu belirtmiştir ve bu durum da isteyen her 
operatöre ara bağlantı hizmeti sunmak durumundadır. 
 
Turkcell’in GSM şebekesi 28 Şubat 1994 tarihinde faaliyete başlamıştır. 2004 
yılının sonunda, Turkcell’in GSM şebekesi, 10.000 ve daha fazla insan yaşayan 
şehirlerin %100’ünü, 5.000 ve daha fazla insan yaşayan şehirlerin %99,98’ini, 81 
ilin hepsini, Türkiye’nin turistik alanlarının büyük bir kısmını ve bütün ana yolları 
kapsayacak şekilde gelişmiştir. Bunlara ek olarak, Temmuz 2005 başlarında, 
Turkcell, 179 ülkedeki 458 operatör ile dolaşım anlaşmaları yapmıştır.  
 
Turkcell’in şebeke donanımı, Turkcell’de önceden orijinal bir hissedar olan 
Ericsson tarafından tedarik edilmiştir; TeliaSonera, Ericsson’un hisselerini 1998 
yılında almıştır. Haziran 1997 tarihinde, Turkcell, GSM şebekesini genişletmek 
için Ericsson ile 150 milyon ABD Doları değerinde bir çerçeve sözleşmesi 
yapmıştır ve Mayıs 1998 tarihini başlarında şebekenin daha da genişletilmesi için 
300 milyon ABD Doları değerinde bir sözleşmeyi daha duyurmuştur. Şubat 2000 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 222 / 228 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

tarihinde, Ericsson 850 milyon ABD Doları değerinde bir sözleşme daha yapmış 
ve Turkcell’in şebekesinin genişletileceği ve iyileştirileceğini duyurmuştur. Bu 
sözleşme kapsamında, Genel Paket Radyo Servisi (GPRS) sistemi; IP tabanlı 
şebekeler ile GSM şebekelerinin birleştirileceği “net üzerinden GSM”; GSM 
şebekesi üzerinden iki yollu radyo işlevselliği ve diğer özel mobil telsiz 
hizmetlerinin sağlanacağı “GSM Pro” sistemlerinin temini bulunmaktadır.  
 
Mart 2000 tarihinde, Turkcell, Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) hizmetlerini 
başlatmış, ayrıca yüksek hızlı veri iletimi (HSCSD) hizmetini de sunmaya 
başlamıştır.  
 
Temmuz 2000 tarihinde, Turkcell Ericsson ile temel şebeke elemanlarını, iletişim 
iskeletini, ara yüzleri, uygulamayı ve desteği de kapsayacak şekilde,  ilgili 
kullanıcı terminalleri ve uygulamaları arasında, tam bir GPRS çözümü temin 
etmesi için bir anlaşma imzalamıştır. Turkcell GPRS hizmetine Mart 2001 
tarihinde başlamıştır ve Mayıs 2005 tarihi itibari ile Turkcell, 76 ülkede 186 
operatör için uluslararası GPRS dolaşım hizmeti sunmaktadır.  
 
Ocak 2001 tarihinde Turkcell Ericsson ile 400 milyon ABD Doları değerinde bir 
anlaşma daha imzalamıştır. Sözleşme, yüksek yoğunluğu olan alanlardaki 
kapasitenin arttırılması ve kapsama alanının genişletilmesi için GSM altyapısının 
geliştirilmesini ve iyileştirilmesini kapsamaktadır.  
 
Ocak 2004 tarihinde, Turkcell İslam Kalkınma Bankası ve HSBC Bankası 
konsorsiyumundan 100 milyon ABD Doları değerinde bir sendikasyon kredisi elde 
etmiştir. Bu kredi, şebekenin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi programı için Turkcell‘e 
gerekli olan donanımların alımında bir destek olacaktır. Turkcell, Şubat 2004 
tarihinde, Akbank ve Garanti Bankası’ndan 200 milyon ABD Doları kredi almıştır. 
Bu borç İran ve Ukrayna’daki yeni faaliyetler gibi mali yatırımlar için 
kullanılacaktır. 
   
Cep telefonu üzerinden bas-konuş hizmeti ve EDGE mobil veri hizmeti 2005 
yılının ilk yarısında başlatılmıştır. Aynı dönem içinde, Turkcell, müşterilerine 
BlackBerry markasına sahip kablosuz veri cihazlarını sunmaya başlamıştır.  
 
Üçüncü Nesil (3G) kablosuz iletişim hizmetlerinin 2006 yılın içinde lisanslanacağı 
beklenmektedir. Turkcell 3G lisansına olan ilgisini açıklamıştır.  
 
2004 yılının sonlarında, Turkcell toplam 23,39 milyon aboneye sahiptir. 2003 
yılının sonunda sahip olduğu abone sayısı 18,99 milyon ve 2002 yılı sonunda 
sahip olduğu 15,73 milyon abone ile karşılaştırılınca bu rakam artmıştır. Haziran 
2005 yılı ortası itibari ile Turkcell’in sahip olduğu abone sayısı yaklaşık 25,6 
milyona ulaşmıştır. Turkcell, Türk mobil operatörleri arasında lider durumdadır ve 
Telsim ve Avea ile rekabet etmektedir. 
 
Turkcell, Türkiye’nin dışında da faaliyet göstermektedir. Azerbaycan, Gürcistan, 
Kazakistan ve Moldova ülkelerindeki mobil telefon operatörlerinin hisselerine 
sahip olan ve TeliaSonera ile bir ortak girişim olan Fintur Holding’de %41,45 
hisseye ve Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Telekom’da yani Kıbrıs Telekom Ltd. Şti.’nde 
doğrudan %100 hisseye sahiptir. 2003 yılının sonunda, Turkcell, Astelit’i 
kurmuştur, Bu şirket DCC Komünikasyon şirketi ile beraber Ukrayna’da 
kurulmuştur. DCC Komünikasyon şirketi, daha önceden GSM 1800 lisansına 
sahip bir yerel firmadır. Astelit ve DCC şu anda Life markası adı altında faaliyet 
göstermektedir. 2004 yılının başlarında, Turkcell’in liderliğini yaptığı bir 
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konsorsiyum, İran’da ulusal çapta bir GSM 900/1800 lisansını kazanmıştır fakat 
lisanslama süreci daha sonra duraksamış ve Turkcell 2005 yılının ikinci 
çeyreğinde lisans almaya hak kazanmıştır.   
 
31 Aralık 2004 tarihi itibari ile biten yıl için Turkcell İletişim Hizmetleri A. Ş., 2003 
yılında 3,219.2 milyon ABD Doları olarak açıklanan toplam gelirlerini, 3,200.8 
milyon ABD Doları olarak belirtmiştir. Şirket, 2004 yılını 511,8 milyon ABD Doları 
net kar ile bitirmiştir. Bu rakam 2003 yılı için 215,2 milyon ABD Doları olarak 
açıklanmıştır. Şirket, 2004 yılı sonu itibari ile 2441 çalışana sahiptir (konsolide 
edilmiş yan kuruluşlardaki çalışanlar dahil edildiğinde çalışan sayısı 4075 
olmaktadır). 

1.8. Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme A. Ş. 
Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme A. Ş., ana yerel sabit hat telekomünikasyon 
operatörü olan Türk Telekom’un 2005 yılında özelleştirilmesinin öncesinde, 
uluslar arası uydu altyapısı mallarının Türk Telekom’dan bu firmaya transfer 
edilmesi sonucunda 2004 yılında kurulmuştur.  
 
Türksat kamuya ait olan fakat özel olarak işletilen bir şirkettir. Türksat olarak 
adlandırılan ve kendine ait olan yerel uyduların sorumluluğu Türksat’a aittir. İlk 
Türksat uydusu, 1994 yılında fırlatma sırasında zarar görmüştür ve yerine 
geçecek olan uydu bir yıl sonra fırlatılmıştır. Üçüncü bir uydu ise 1997 yılında 
fırlatılmıştır. İkinci nesil Türksat uyduların ilki olan TURKSAT 2A, Türk Telekom ve 
Arianespace Ortak Girişimi olan Eurasiasat tarafından Ocak 2001 tarihinde 
fırlatılmıştır. Eurasiasat içindeki Türk Telekom’un %75 hissesi Türksat’a geçmiştir.  

2. Telekomünikasyon Ekipmanı Tedarikçileri 

2.1. Alcatel Teletaş Telekomünikasyon Endüstri Tic. A. Ş. 
PTT ve diğer yerel yatırımcılar ile birlikte gerçekleştirilen Ortak Girişim sonucunda 
ve 1983 yılında imzalanan iki anlaşmayı müteakip (bu anlaşmaların biri telefon 
hatlarının direkt sağlanması ve bir diğeri de dijital anahtarlama ekipmanı alanında 
teknoloji ve teknik bilgi değişimi ile ilgilidir) Alcatel Teletaş 1986 yılında Alcatel 
1000 S12 dijital anahtarını üretmeye başlamıştır. Bu ortaklık, daha sonradan, 
iletim sistemlerini, telefon parçaları ve ödemeli telefon hatlarını da içerecek 
şekilde genişletilmiştir. 1997 yılında, Alcatel’in tüm kartlı telefon aktiviteleri Alcatel 
Teletaş’a aktarılmış ve Alcatel Teletaş, Alcatel’in Dünya çapında Kartlı Telefonlar 
için Ar-Ge ve Üretim yetkinlik merkezi olarak tayin edilmiştir. Buna ek olarak, 
Alcatel Teletaş içinde, ASIC (belirli bir uygulama için entegre devre) tasarımı 
amacı ile bir Ar-Ge grubu oluşturulmuştur. Ayrıca, 1997 yılı içerisinde, Alcatel 
Teletaş, mobil telefon satmaya başlamıştır.  
 
2004 yılında, Alcatel Teletaş, Türk Telekom İdaresinin S-12 dijital anahtarlarının 
ve analog santrallerin modernizasyonunu tamamlamıştır. Bu yılın sonunda, şirket 
Türkiye içindeki ADSL ekipmanlarının %70’ini tedarik ettiğini belirtmiş ve 600,000 
adet ileri jenerasyon ADSL ekipmanının tedariki için yapılan € 22 milyon’luk bir 
sözleşme imzalamıştır. Şirket aynı zamanda, Türk Telekom’a Alcatel’in A5020 
“softswitch” teknolojisini sağlamıştır.  
 
Alcatel Teletaş şu anda, en son teknolojiler ile altyapı şebeke ağlarından 
operatörlere, servis sağlayıcılardan kurumlara ve uç cihazlarını kullanan 
tüketicilere kadar her tür ses ve data iletişim çözüm ve servis hizmetlerini 
sunmaktadır. 
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Kasım 2002 tarihinde, Alcatel SA, bir Türk müteahhitlik ve hizmetler firması olan 
Anel Grup ile, 1 Ocak 2003 tarihi itibari ile geçerli olacak ve Alcatel’in 
İstanbul’daki üretim faaliyetlerini bu gruba transfer ettiği ile ilgili bir anlaşma 
imzalamıştır. Bu faaliyetler şu anda Alcatel Teletaş adına Anel Grup tarafından 
idare edilmektedir. 
 
Alcatel Teletaş, %65'i Alcatel'e ait, %35'i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nda 
işlem gören halka açık bir şirket konumundadır. Alcatel Teletaş’ın 2003 yılında 
340 adet çalışanı bulunmaktadır ve bu sayı 2004 yılı sonu itibari ile 287 çalışana 
düşmüştür. Şirket 2003 yılında gerçekleştirdiği 284,363.1 milyar TL brüt satış 
gerçekleştirmiş fakat bu rakam 2004 yılında 236,834.7 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. İhracatı ise 2003 yılında 13,778.1 milyar TL iken 2004 yılında 
21,965.4 milyar TL’ye yükselmiştir.  

2.2. ASELSAN Elektrik Sanayi A. Ş. 
ASELSAN Elektrik Sanayi‘nin %83.16 hissesi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme 
Vakfına, %1.42 hissesi Türk Polis Vakfına, % 0.27 hissesi Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına, % 0.12 hissesi AXA OYAK Sigorta A. Ş.’ye ve %15.03 hissesi de 
diğer ortaklara aittir. 
 
1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı tarafından kurulmuş olan ASELSAN, 
farklı yatırım ve üretim yapısı gerektiren proje konularına bağlı olarak Haberleşme 
Cihazları Grup Başkanlığı (HC), Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grup 
Başkanlığı (MST), Mikro elektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup Başkanlığı 
(MGEO) olmak üzere üç ayrı Grup Başkanlığı bünyesinde örgütlenmiştir. HC, 
askeri ve profesyonel iletişim cihazlarını üretmektedir. MST, radar, elektronik 
refah, ve komuta kontrol sistemleri üzerine odaklanmıştır. Ayrıca MGEO melez 
mikro elektronik devreleri, gece görüşü ekipmanları, termal kameralar, lazer 
tarayıcılar ve belirleyiciler ve ataletli navigasyon sistemleri üretmektedir. 
Ankara'da Macunköy ve Akyurt'ta yerleşik iki ayrı tesiste üretim ve mühendislik 
faaliyetlerini sürdürmekte olan ASELSAN Türkiye’nin lider elektronik şirketi 
olduğunu öne sürmektedir. 
 
30 Haziran 2004 tarihi itibari ile ASELSAN’ın yıl sonu net satışları 94,409 milyar 
TL ve net zararı da 29,236 milyar TL olarak bildirilmiştir 

2.3. Ericsson Telekomünikasyon A. Ş.  
1890'lı yıllarda Dolmabahçe Sarayı'na ilk telefon alt yapısını kuran Ericsson, 1925 
yılında İzmir ve çevresinin telefon şebekelerini kurmuştur. Ericsson 
Telekomünikasyon A. Ş. 1986 yılında tamamı ile Ericsson AB’ye ait bir iştirak 
olarak kurulmuştur. Şirket şu anda, dağıtım ve iletim ekipmanları üretmekle 
beraber, mobil altyapı ve uçbirimleri de içerecek şekilde her çeşit Ericsson 
ekipmanının dağıtımını yapmaktadır. Asıl müşteriler arasında Türk Telekom, 
Turkcell ve Avea bulunmaktadır. Şirket aynı zamanda, İran, Pakistan, Orta Doğu, 
Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan ülkelerinde de çeşitli telekomünikasyon 
projeleri gerçekleştirmektedir. 

2.4. Ericsson Mobility World Türkiye 
Ericsson Telekomünikasyon 31 Aralık 2003 tarihi itibari ile 141 milyon ABD Dolar 
toplam gelir açıklamıştır, bunun 69 milyon ABD Doları dış kaynaklı gelirdir. Bu 
rakamlar 2002 yılı için 162 milyon ABD Dolar toplam gelir ve 66 milyon ABD Dolar 
dış kaynaklı gelir olarak gerçekleşmiştir. Şirkette 2002 yılı sonu itibari ile 248 
çalışan bulunmaktadır.  
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2003 yılının başlarında, Ericsson İstanbul’da bölge merkezi olarak bir  Ericsson 
Mobility World kurmuştur. Bu merkez tarafından sunulan teknik hizmetler 
arasında, mobil İnternet için Ericsson platformları ve araçları; Sun, Oracle ve 
Microsoft gibi ortak firmalardan kablosuz İnternet araçları; teknik destek; test ve 
bağlantı kapısı; ve doğrulama ve sertifikasyon  hizmetleri bulunmaktadır. 

2.5. Hesfibel Fiber Optik ve Elektronik Sanayii ve Ticaret A. Ş. 
Hesfibel şu andaki hali ile 1990 yılında kurulmuştur ve şirketin %90.9 hissesi 
Büyükmıhçı Ailesine ve %9.1 hissesi de Osman Bayraktar’a aittir. Hesfibel optik 
fiber, fiber optik kablo, bakır telekomünikasyon kabloları, koaksiyel kablo ve fiber 
optik kablo donanımlarını üretmektedir. Şirket aynı zamanda, deniz altı kabloların 
üretimini ve.anahtar teslim kurulumunu yapmaktadır. Şirket Fujikura şirketinin 
Türkiye temsilcisidir. Hesibel Şirketi, yılda bir milyon kilometre optik fiber üretimi 
kapasitesine, yılda 36,000 km fiber optik kablo üretimi kapasitesine ve yılda 4.3 
milyon kilometre bakır telekomünikasyon kablosu üretimi kapasitesine sahip 
olduğunu belirtmektedir. 2001 yılında Şirketin cirosu 56 milyon ABD Doları olarak 
belirtilmiştir, bu rakamın 37 milyon ABD Doları ihracattan elde edilmiştir. Belirtilen 
tarihte şirket 400 çalışana sahiptir.  

2.6. HES Hacılar Elektrik Sanayii ve Ticaret A. Ş. 
BOYDAK Grubunun sahip olduğu HES, 1974 yılında kurulmuştur. HES şirketi, 
PVC yalıtımlı elektrik kabloları, XLPE yalıtımlı elektrik kabloları, elektrolit bakır 
katotlar, rotlar ve kablolar, emaye kaplamalı bakır teller, fiber optik kablolar ve 
bakır telekomünikasyon kabloları üretmektedir. HES firması, 2002 yılı içinde, 60 
milyon ABD Doları tel ve kablo ihracatı yaptıklarını belirtmektedir. 

2.7. İltek İleri Teknoloji Bilgisayar Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. 
İltek şirketinin %60 hissesi Slovenya’nın Iskra Telekom şirketine (Iskra 
Telekom’un %47 hissesine Siemens sahiptir), %37 hissesi Ortadoğu Yatırım 
Finans’a ve kalan %3 hissesi de diğerlerin ortaklara aittir. İltek şirketi, 1991 
yılında, ilk başta, Iskra Telekom lisansı altında SI 2000 kamusal dijital santral 
sistemi üretmek amacı ile kurulmuştur. 1999 yılının erken dönemlerinde alınan 
kötü sonuçlar üretimin durmasına neden olmuş ve İltek radikal bir organizasyon 
değişikliğine gitmiştir. Şu anda şirket santral sistemi ve hizmetleri tedarikçisi ve 
aynı zamanda da sistem entegratörüdür. Şirket, SI 2000 V5 dijital ISDN santralına 
dayanan iletişim çözümleri sağlamaktadır. Müşterileri arasında Türk Telekom ve 
bazı özel sektör şirketler bulunmaktadır. İltek, kurumsal kullanıcılara entegre 
iletişim hizmetleri için geniş bantlı altyapı sağlayıcısı olma yolunda olduğunu 
belirtmektedir.  

2.8. Karel A. Ş. 
Karel, 1986 yılında, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tam otomatik PBX 
(Private Branch Exchange - Özel Telefon Hattı) sistemleri üretmek için 
kurulmuştur. Karel, yerel piyasa için uygun sistemlerin tasarımı ve üretimi ile 
gelişmiştir. Bunun yanında şirket ithalat da yapmaktadır. Ana üretim grubu, çeşitli 
kapasitelere sahip PBX sistemleri ve ilgili donanımlarıdır. Karel aynı zamanda: 
PBX sistemleri ile kullanılabilecek ilave sistemleri üretmektedir (bunlar arasında 
yazıcılar, bilgisayar ara birimleri, sesli posta modülleri ve ISDN adaptörleri 
bulunmaktadır). Şirket ayrıca faks makineleri dağıtımı yapmakta, kablosuz ve 
GSM uç birimleri satmakta; ASELSAN için kablosuz telsiz takımları tasarlamakta 
ve üretmekte; ve Türk Telekom’a 1995 yılından beri ürün ve servis hizmetleri 
sağlamaktadır. 
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2.9. Kunt Elektronik Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
1957 yılında kurulmuş olan Kunt, ilk olarak elektrik izolatörleri, ütü fişleri, 
fluoresan başlatıcılar ve transformatörler gibi ev ile ilgili tesisatların üretimi 
yapmış, fakat daha sonra, 1960’lı yılların sonunda telekomünikasyon ürünleri 
alanına girmiştir. Şirket, günümüzde şirketler için OEM (Original Equipment 
Manufacturer: Orijinal Malzeme Üreticisi) sistemine dayalı olarak ağ ürünleri 
üretmektedir. Nortel Networks için 1970 yılında, Türk Telekom için 1975 yılında, 
Alcatel Teletaş için 1978 yılında ve Ericsson için 1989 yılında üretim ve montaj 
faaliyetlerine başlamıştır. Kunt firmasının Türkiye’deki anahtar teslim projelere 
dahil olması 1990 yılında başlamıştır. Kunt, 1997 yılında, New York şehrinde, 
ABD marketine kendi telekomünikasyon ürünlerini tedarik etmek için bir ticaret 
şirketi kurmuştur, ve günümüzde, şirket, Telcordia tarafından test edilen ürünlerini 
Dünya çapında önemli operatörlere (Deutsche Telekom, France Telecom, ve 
Swisscom) satmaktadır. 2000 yılından beri, Kunt firması GSM cep telefonu 
operatörleri ile baz istasyonu kurulumu, evreleme, iletim, işletmeye alma, 
ADSL/HDSL bağlantılarının bakım ve kurulumu ile ilgili olarak çalışmaktadır.  

2.10. Mass Kablo Endüstrisi 
Mass Kablo Endüstrisi, Suudi Kablo Şirketine aittir ve üç adet şirketten 
oluşmaktadır. Bunlar elektrik kabloları, tel ve kontrol kabloları ve özel kablolar 
üreten Bozüyük – Bilecik’te 1982 yılında kurulmuş olan Demirer Kablo ve 
Tesisleri Sanayi A.Ş.; telekomünikasyon kabloları, pilot kablolar ve fiber optik 
kablolar üreten ve 1954 yılında İstinye – İstanbul’da kurulduktan sonra 1995 
yılında Bozüyük – Bilecik’e taşınan Kavel Kablo ve Elektrik Malzemesi A. Ş. (KK); 
ve, Mass Kablo’nun ticaret kolu olan Demtaş A.Ş.’dir. 

2.11. Motorola Türkiye 
Türkiye içinde satış ofisleri olan Motorola, operatörlere, şirketlere ve tüketicilere, 
GPRS ve GSM platformları ve çözümleri, cep telefonu takımları, kablo modemler, 
kablosuz yerel ağ (W-LAN ya da WiFi) ürünleri ve müşteri beklentisine göre 
ekipmanlar gibi ürünleri kapsayan bir şekilde Motorola ürünlerinin dağıtımını 
gerçekleştirmektedir. Şirket, Telsim GSM Operatörü için bir ana tedarikçidir. Bu 
firma için baz istasyonları, anten kablosu ve ağlar için elektrik sistemleri temin 
etmiş ve kurmuştur. Motorola Türkiye aynı zamanda bir sistem entegratörü olarak 
da faaliyet göstermektedir.  

2.12. Multitek Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
Multitek firması 1989 yılında özel kişiler tarafından kurulmuş ve EPABX 
sistemleri, interkom sistemleri ve video interkom sistemleri üretmeye başlamıştır. 
31 Aralık 2002 tarihi itibari ile şirketin gelirleri 14.8 milyon ABD Doları olarak 
belirtilmiştir (bu rakam 2001 yılı için belirtilen 15.3 milyon ABD Doları’nın 
altındadır). Dış kaynaklı gelirler 2001 yılında 2.7 milyon ABD Doları’ndan 2002 
yılında 3.0 milyon ABD Doları’na ulaşmıştır. Şirketin 2001 yılında sahip olduğu 
çalışan sayısı 86 iken, bu rakam 2002 yılında 79 kişi olmuştur. 2003 yılı sonu 
itibari ile, Multitek, çalışan sayısını 120 kişi olarak bildirmiştir.  

2.13. Nortel Networks NETAŞ Telekomünikasyon A. Ş. 
NETAŞ, 1967 yılında, Nortel Networks ve Türk PTT’nin ortak girişimi şeklinde 
kurulmuştur. Şu anda, şirketin %53.13 hissesine Nortel Networks International 
Finance & Holdings BV, %15 hissesine de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı sahiptir. Kalan %31.87 hisse ise halka açıktır. 
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NETAŞ, Nortel Networks lisansı altında telekomünikasyon ekipmanı üreten büyük 
bir üreticidir.  2004 yılı içinde, şirket, 109,981,000 DMS hat kartı, 414 güç sistemi, 
ve 4,072 kırsal santral hattı kurmuştur ve ayrıca iletim ekipmanları için 143,090 
kanal temin etmiştir. 
 
NETAŞ, SDH iletişim çözümlerinin ana tedarikçisidir. Özellikle Türk Telekom ve 
onun mobil iletişim ortağı AVEA için bu tip ekipmanların önemli bir tedarikçisidir. 
Şirket, Türk Telekom’un DMS 300 santrallerinin yenilenmesi ve Succession 
çözümünün deneme versiyonunun Temmuz 2005 tarihinde uluslararası bir 
santralde çalışmaya başlaması ile ilgili bir iş almıştır. 2004 yılı içinde, NETAŞ 
Türk Telekom’dan 13 milyon ABD Doları tutarında, ağ yönetim sistemlerinin 
teminini kapsayan bir iş daha almıştır. Şirketin tüm DMS santralleri bu platform ile 
yönetilecektir. 2004 yılında, Türk Telekom, NETAŞ’ın kendine 85,000 santral 
sistemi portu tedarik edilmesi için sözleşme yapmıştır. Bunlara ek olarak, Türk 
Telekom NETAŞ TN-1XE ve Connect-DX iletişim çözümleri için talepte 
bulunmuştur. NETAŞ’a, ayrıca, CDMA teknolojisine dayanan sabit kablosuz ağ 
sistemi ile ilgili bir deneme talebinde bulunulmuştur. Ayrıca, NETAŞ, Savunma 
Bakanlığı ve mobil operatörler ve İSS'leri de kapsayan diğer alternatif 
operatörlere tedarik etmektedir. Uluslararası platformda, NETAŞ, Bangladeş, 
Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya gibi gelişmekte olan ülkelere ekipman ihraç 
etmektedir. 2003 yılında 88.7 milyar TL olan ihracat satışları 2004 yılında 33.1 
milyar TL’ye düşmüştür. 
 
2004 yılı için, NETAŞ, net satış rakamını 206.9 milyar TL olarak açıklamıştır,bu 
rakam 2003 yılı için 225.6 milyar TL’dir. Şirketin 2003 yılında net karı 10.1 milyar 
TL ve net zararı da 13.4 milyar TL olarak açıklanmıştır. Şirketin 2003 yılında 529 
çalışanı bulunmaktayken, 2004 yılı sonu itibari ile bu rakam 521 kişiye düşmüştür. 

2.14. Nexans Türkiye İletişim Endüstri ve Ticaret A. Ş. 
Ocak 2001'e kadar faaliyetlerini Alcatel bünyesinde Alcatel Kablo adı ile sürdüren 
firma bu tarihte Alcatel'in kablo ve ekipmanları bölümünün Nexans Grup 
bünyesine halka arz ile devredilmesi üzerine, Nexans Türkiye adı altında kendi 
tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Önceden Alcatel Kablo olarak bilinen şirket, 1996 
yılının sonunda Alcatel’in sahip olduğu iki kablo üreticisi firmanın (Erkablo ve İzka 
Kablo) birleşmesi sonucunda oluşmuştur. Nexans Türkiye, ürünleri kendilerine ait 
Tuzla fabrikasında üretilmektedir ve bu ürünler arasında bakır ve fiber optik 
telekomünikasyon kabloları ve veri kabloları bulunmaktadır. Denizli fabrikasında 
ise elektrik kabloları, emaye kaplamalı bakır teller ve tesisat kabloları 
üretilmektedir. 

2.15. Siemens Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
Siemens’in yan kuruluşu olan bu şirket, Alman üretici firmanın Türkiye’deki 
faaliyetlerini temsil etmekte ve tüm Siemens ürünlerinin ülke içinde dağıtımını 
gerçekleştirmektedir. Siemens şirketinin ana iş gruplarının İstanbul içinde ofisleri 
bulunmaktadır: Bilgi ve İletişim (Siemens’in, Türkiye’deki girişimler, taşıyıcı 
şirketler ve hizmet sağlayıcıları için ses ve veri ağları çözümleri üzerine 
odaklanmış olan birimi); Otomasyon ve Kontrol; Güç; Yapı Teknolojisi; Ulaşım 
Sistemleri; ve Medikal Çözümler.  
 
30 Eylül 2004 tarihi itibari ile Siemens’in Türkiye faaliyetlerinden oluşan gelirler € 
964 milyon olmuştur. Eylül ayının sonu itibari ile Siemens, Türkiye’de toplam 
3,150 kişiye iş sağlamıştır. Yapılan ana işler arasında Türk Telekom için 70,000 
adetten fazla ankesörlü telefon (yönetim sistemleri de dahil) ve kartlı telefonların 
teslimatı bulunmaktadır.  
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2.16. Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayii ve Ticaret A. Ş. 
Telesis bir özel girişim olarak 1983 yılında kurulmuştur. Şirket, telefon santral 
sistemleri üretmekte ve Türkiye’de sayıları 6,000-15,000’i bulan santral pazarında 
%25 paya sahip olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, şirket müşterilerine 2 milyondan 
daha fazla hattı sağladığını belirtmektedir. Telesis’in, ulusal çapta 100 adet yetkili 
temsilcisi bulunmaktadır. 
 
31 Aralık 2002 tarihi itibari ile, Telesis 6 milyon ABD Doları’nın üzerinde gelir 
rapor etmiştir. Şirket, 2002 yılı sonu itibari ile 110 çalışana sahiptir. 

2.17. Türkkablo Anonim Ortaklığı 
%95 hissesi Özdil Enerji’ye ait olan Türkkablo, telekomünikasyon kabloları 
(plastik kaplamalı telefon kabloları) üretmeye 1973 yılında başlamıştır. Bunu 1993 
yılında fiber optik kablo üretimi takip etmiştir. Şirket halen bakır telefon kabloları, 
özel kablolar, fiber optik kablolar, ve bunlara ilave olarak çeşitli elektrik kabloları 
üretmektedir. %100’üne sahip olunan yan kuruluş T-Kablo, enerji ve 
telekomünikasyon alanında proje yönetimi ve müteahhitlik işlerini 
gerçekleştirmektedir. Ayrıca telekom sektöründe ise anahtar nitelikli Türk 
Şehirlerinde metropolitan alan ağlarının kurulmasında Türk Telekom ile işbirliği 
içindedir.. 
 


