
 

 

     DPT: 2565 � ÖİK: 581 

 
 
 
 
 

HABERLEŞME 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA   2001 
 

 
 

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK 
    KALKINMA PLANI 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                      Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 975 � 19 � 2646 - 7.  (basõlõ nüsha) 
 

Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz. Sorumluluğu yazarõna aittir. Yayõn ve referans olarak 
kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayõn ve referans olarak 
kullanõlabilir.  Bu e-kitap,   http://ekutup.dpt.gov.tr/   adresindedir. 

 
Bu yayõn 1500 adet basõlmõştõr.  Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyasõ üretilmiştir. 



 

Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� 

 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� i 

İÇİNDEKİLER 
 
 
İçindekiler................................................................................................................................i 
 
Haberleşme Özel İhtisas Komisyonu ve Alt Komisyonlarõ..................................................viii 
 
Haberleşme Özel İhtisas Komisyonu Katõlõmcõ Listesi..........................................................xi 
 
TELEKOMÜNİKASYON ALT KOMİSYONU RAPORU.........................1 

1 TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEKİ GENEL EĞİLİMLER ÇALIŞMA 
GRUBU RAPORU ............................................................................................................... 3 

1.1 GİRİŞ ........................................................................................................................ 3 

1.2 EĞİLİMLER............................................................................................................ 3 
1.2.1 Özelleştirme, Liberalizasyon, Globalizasyon - Konsolidasyon......................... 3 
1.2.2 Teknolojik Gelişme ve Yeni Ürünler................................................................. 7 
1.2.2.1 İnternet ........................................................................................................... 7 
1.2.2.2 GSM Mobil Telekomünikasyon Sistemleri ................................................... 8 
1.2.2.3 Genişbantlõ (Broadband) İnteraktif Hizmetler ............................................... 9 

1.2.3 Yakõnsama (Convergence)................................................................................. 9 

2 TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON PAZARINDA SERBESTLEŞME, YASAL 
VE İDARİ DÜZENLEMELER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU................................... 11 

2.1 GİRİŞ ...................................................................................................................... 11 

2.2 DÜNYADAKİ GELİŞMELER............................................................................. 11 
2.2.1 Özelleştirme ..................................................................................................... 11 
2.2.2 Yasal ve İdari Düzenleme (Regülasyon) ......................................................... 12 
2.2.3 Serbestleşme (Liberalizasyon) ......................................................................... 12 

2.3 TÜRKİYE�DE MEVCUT DURUM..................................................................... 13 
2.3.1 Özelleştirme ..................................................................................................... 13 
2.3.2 Kõsmi Serbestleşme.......................................................................................... 13 
2.3.3 İdari Düzenlemeler........................................................................................... 13 
2.3.4 Yasal Düzenlemeler ......................................................................................... 14 
2.3.5 Serbestleşme .................................................................................................... 14 

2.4 TÜRKİYE İÇİN  BEŞ YILLIK HEDEFLER..................................................... 15 

2.5 UYGULAMADA AVRUPA TOPLULUĞU İLE UYUM .................................. 16 
2.5.1 Lisanslama Rejimi ........................................................................................... 16 
2.5.2 Arabağlantõ (Interconnection) .......................................................................... 18 
2.5.3 Numaralama..................................................................................................... 20 
2.5.4 Evrensel Hizmet / Erişim ................................................................................. 21 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� ii 

2.5.5 Adil Rekabet.....................................................................................................22 

3 KURUMSAL, BİREYSEL VE TOPLUMSAL BEKLENTİLER ÇALIŞMA 
GRUBU RAPORU..............................................................................................................25 

3.1 GİRİŞ.......................................................................................................................25 

3.2 ÖZEL SEKTÖR BEKLENTİLERİ......................................................................25 
3.2.1 Büyük Firmalar.................................................................................................25 
3.2.2 Kobiler..............................................................................................................27 
3.2.3 Elektronik Ticaret�ten Kaynaklanan Beklentiler..............................................30 

3.3 KAMU KESİMİ BEKLENTİLERİ......................................................................31 
3.3.1 Eğitim Sektörünün Beklentileri........................................................................31 
3.3.2 Diğer Kamu Hizmeti Kurumlarõnõn Beklentileri..............................................32 

3.4 BİREYSEL VE TOPLUMSAL BEKLENTİLER...............................................33 

3.5 ORTAK BEKLENTİ: TELEKOMÜNİKASYON HİZMETİNİN KALİTESİ37 

3.6 SONUÇ ....................................................................................................................38 

4 SABİT SİSTEMLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ............................................45 

4.1 AMAÇ......................................................................................................................45 

4.2 TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNİN MEVCUT DURUMU ............45 
4.2.1 Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1963-1967)...............................................46 
4.2.2 İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) ................................................46 
4.2.3 Üçüncü Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1973-1977) .............................................46 
4.2.4 Geçiş Yõlõ (1978) ..............................................................................................46 
4.2.5 Dördüncü Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1979-1983)..........................................47 
4.2.6 Geçiş Yõlõ (1984) ..............................................................................................47 
4.2.7 Beşinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1985-1989)..............................................47 
4.2.8 Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1990-1994)...............................................48 
4.2.9 Geçiş Yõlõ (1995) ..............................................................................................48 
4.2.10 Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1996-2000) .............................................48 

4.3 TEKNOLOJİK GELİŞMELER ...........................................................................60 

4.4 ARZ-TALEP İLİŞKİLERİ....................................................................................63 

4.5 HEDEFLER ............................................................................................................63 

4.6 SONUÇ ....................................................................................................................64 

5 MOBİL HİZMETLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU .........................................67 

5.1 DÜNYADA HÜCRESEL  MOBİL TELEFON SİSTEMLERİ .........................67 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� iii 

5.2 TÜRKİYE�DE MOBİL TELEFON SİSTEMLERİ ........................................... 68 
5.2.1 Analog NMT Sistemi....................................................................................... 68 
5.2.2 GSM Sistemi.................................................................................................... 70 

5.3 İKİNCİ NESİL CEP TELEFONLARI................................................................ 72 
5.3.1 GSM (Global System for Mobile Communications) ....................................... 73 

5.3.1.1 FAZ-1  (Sadece Ses İletişimi)....................................................................... 73 
5.3.1.2 GSM Faz-1 Özellikleri ................................................................................. 73 
5.3.1.3 FAZ-2  (Bugün İçinde Bulunduğumuz Aşama) ............................................ 74 
5.3.1.4 GSM Faz-2 Özellikleri ................................................................................. 74 
5.3.1.5 FAZ-2 + (GSM�in Geleceği) ........................................................................ 74 
5.3.1.6 GSM Faz-2 + Özellikleri ............................................................................. 74 
5.3.1.7 WAP (Wireless Application Protocol)......................................................... 75 
5.3.1.8 VML (Voice Mark-Up Language)............................................................... 75 
5.3.1.9 HSCSD  (High Speed Circuit Switched Data)............................................. 76 
5.3.1.10 GPRS (General Packet Radio Services) .................................................. 76 
5.3.1.11 EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) ................................ 78 

5.4 ÜÇÜNCÜ NESİL CEP TELEFONLARI ............................................................ 79 
5.4.1 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ............................... 79 
5.4.2 UMTS Neler Getiriyor ..................................................................................... 80 

5.4.2.1 Hõzlõ Erişim.................................................................................................. 80 
5.4.2.2 Paket Anahtarlama ve İsteğe Bağlõ Hõz ....................................................... 80 
5.4.2.3 Sanal Ev Ortamõ (Virtual Home Environment - VHE)................................ 80 
5.4.2.4 UMTS ve Uydu Sistemleri........................................................................... 81 
5.4.2.5 Hareket ve Kapsama Alanõ .......................................................................... 81 
5.4.2.6 Tüm Ortamlara Uyumlu İletişim Teknolojisi .............................................. 81 
5.4.2.7 Frekans Spektrumu ...................................................................................... 81 

5.5 GEZGİN SİSTEMLERİN GELECEĞİ .............................................................. 81 
5.5.1 Gezgin Sistem Terminalleri ............................................................................. 83 

5.6 STRATEJİLER...................................................................................................... 84 

6 TRANSMİSYON ÇALIŞMA GRUBU RAPORU .................................................. 85 

6.1 MEVCUT DURUM ............................................................................................... 85 

6.2 ULUSLARARASI TRANSMİSYON SİSTEMLERİ ......................................... 87 

6.3 GELİŞMELER....................................................................................................... 88 

6.4 TEKNOLOJİ VE 2001-2005 DÖNEMİ HEDEFLERİ ...................................... 89 

 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� iv 

POSTA HİZMETLERİ ALT KOMİSYONU RAPORU...........................97 

1 GİRİŞ...........................................................................................................................99 

2 MEVCUT DURUM....................................................................................................99 

2.1 DÜNYADAKİ DURUM.........................................................................................99 

2.2 TÜRKİYE�DEKİ DURUM..................................................................................103 
2.2.1 Posta ve Telgraf Teşkilatõ (PTT) Genel Müdürlüğü.......................................103 

2.2.1.1 Türkiye�deki Mevcut Durumun VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Hedefleriyle 
Karşõlaştõrõlmasõ .........................................................................................................106 
2.2.1.2 Mevcut Kapasite ve Kapasite Kullanõmõ ....................................................109 

2.2.1.2.1 Posta İşyerleri ......................................................................................109 
2.2.1.2.2 Posta Binalarõ.......................................................................................110 
2.2.1.2.3 Posta Personeli.....................................................................................110 
2.2.1.2.4 Posta Hizmetlerinde Taşõt Yoluna Göre Posta Hatlarõ ........................110 

2.2.1.3 Arz-Talep ....................................................................................................111 
2.2.1.3.1 Posta Hizmetleri Üretim Tablosu (Trafikler) .......................................111 

2.2.1.4 Teknoloji .....................................................................................................111 
2.2.1.4.1 Posta Hizmetlerinde Kullanõlan Motorlu ve Motorsuz Taşõtlar...........111 
2.2.1.4.2 Posta Hizmetlerinde Kullanõlan Araç ve Gereçler...............................112 

2.2.1.5 Rekabet Edebilirlik .....................................................................................113 
2.2.1.5.1 Gelir/Gider ve Kar/Zarar Durumu.......................................................113 
2.2.1.5.2 Posta ve Telgraf Giderlerinin Dağõlõmõ ...............................................113 

2.2.2 Özel Kargo Şirketleri......................................................................................114 

3 SORUNLAR..............................................................................................................115 

3.1 PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .............................................................................115 

3.2 ÖZEL KARGO ŞİRKETLERİ ...........................................................................116 
3.2.1 Yasal Sorunlar ................................................................................................116 
3.2.2 İdari Sorunlar..................................................................................................117 
3.2.3 Mali Sorunlar..................................................................................................117 

4 HEDEFLER ..............................................................................................................118 

4.1 VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ (2001-2005) ...................118 
4.1.1 PTT Genel Müdürlüğü ...................................................................................118 

4.1.1.1 Kapasite......................................................................................................120 
4.1.1.1.1 Posta İşyerleri ......................................................................................120 
4.1.1.1.2 Posta Binalarõ.......................................................................................121 
4.1.1.1.3 Posta Personeli.....................................................................................122 

4.1.1.2 Arz-Talep ....................................................................................................122 
4.1.1.2.1 Posta Hizmetleri Üretim Tablosu (Trafikler) .......................................122 

4.1.1.3 Teknoloji .....................................................................................................123 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� v 

4.1.1.3.1 Posta Hizmetlerinde Kullanõlan Motorlu ve Motorsuz Taşõtlar .......... 123 
4.1.1.3.2 Posta Hizmetlerinde Kullanõlan Araç ve Gereçler .............................. 123 

4.1.1.4 Rekabet Edebilirlik..................................................................................... 124 
4.1.1.4.1 Gelir/Gider ve Kar/Zarar Durumu ...................................................... 124 

4.1.2 Özel Kargo Şirketleri ..................................................................................... 124 

4.2 UZUN DÖNEM (2001-2023)............................................................................... 124 
4.2.1 Talepte, Arzda, Teknoloji ve Rekabet Gücünde Gelişme Eğilimleri ............ 124 
4.2.2 Hizmet Türleri İtibarõyla Posta Pazarõ Projeksiyonlarõ .................................. 125 

4.2.2.1 Mektup Postasõ Gönderileri ....................................................................... 125 
4.2.2.2 Koliler (Kargo Taşõmacõlõğõ) ..................................................................... 125 
4.2.2.3 Havale İşlemleri......................................................................................... 126 

5 YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER .................................................... 126 

5.1 POSTA KANUNU DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI ........................................ 126 

5.2 TÜRK POSTA 2000............................................................................................. 126 

5.3 LİBERALLEŞTİRME (SERBESTLEŞTİRME POLİTİKALARI)............... 127 
 
 
YAYINCILIK HİZMETLERİ ALT KOMİSYONU RAPORU..............129 

1 ÇALIŞMANIN AMAÇ VE KAPSAMI ................................................................. 131 

2 SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMU ....................................................................... 131 

3 MEVCUT DURUMUN YEDİNCİ PLAN HEDEFLERİ İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI ................................................................................................. 135 

4 SEKTÖRÜN SORUNLARI VE NEDENLERİ..................................................... 136 

4.1 KABLOLU TV YAYINCILIĞI VE SORUNLARI .......................................... 137 

5 SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞME VE HEDEFLER 139 

5.1 RADYO-SES YAYINCILIĞI ............................................................................. 139 

5.2 TELEVİZYON YER YAYINCILIĞI ................................................................ 140 

5.3 KABLO TV- ÇOK KANALLI MİKROADALGA DAĞITIM SİSTEMİ 
(MMDS) YAYINCILIĞI................................................................................................. 141 

5.4 UYDU YAYINLARI............................................................................................ 143 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� 

 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� vii 

 
 
 

VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI  
HABERLEŞME KOMİSYONU VE ALT KOMİSYONLARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Başkan Fatih Mehmet YURDAL Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
   
Raportör Arzu Nur ALPAGUT Artel Telekom 
   
Koordinatörler Erkan AKDEMİR Devlet Planlama Teşkilatõ 
 Emin Sadõk AYDIN Devlet Planlama Teşkilatõ 
 Tolga KILIÇ Devlet Planlama Teşkilatõ 
 A. Latif GÜL Devlet Planlama Teşkilatõ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� viii

 
ALT KOMİSYONLAR 

   
   

1. TELEKOMÜNİKASYON ALT KOMİSYONU 
   
   
Başkan Hakkõ SÜREL Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ 
   
   
Raportör Abdullah Raşit GÜLHAN Setkom A.Ş. 
   
   
   

TELEKOMÜNİKASYON ALT KOMİSYONU ÇALIŞMA GRUPLARI 
   
Telekomünikasyon Sektöründeki Genel Eğilimler Çalõşma Grubu 
   
Başkan Hasan SÜEL Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ 
   
   
Türkiye Telekomünikasyon Pazarõnda Serbestleşme, Yasal ve İdari Düzenlemeler 
Çalõşma Grubu 
   
Başkan Dr. Murad ARDAÇ Koç Holding A.Ş. 
   
   
Kurumsal, Bireysel ve Toplumsal Beklentiler Çalõşma Grubu 
   
Başkan Doç. Dr. Haluk GERAY TÜBİTAK / BİLTEN 
   
   
Sabit Sistemler Çalõşma Grubu  
   
Başkan Orhan AYAZ Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
   
   
Mobil Hizmetler Çalõşma Grubu  
   
Başkan Mustafa KESKİNKILIÇ Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
   
   
Transmisyon Çalõşma Grubu  
   
Başkan Satõlmõş KARAGÖZ Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� ix 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. POSTA HİZMETLERİ ALT KOMİSYONU 
   
   
   
Başkan İkram YAŞAR  PTT Genel Müdürlüğü 
   
Raportörler Ali ŞAHİN UPS Ankara Bölge Müdürlüğü 
 Cemal DİNÇER PTT Genel Müdürlüğü 
   
   
   
   
   
   
   
   

3. YAYINCILIK HİZMETLERİ ALT KOMİSYONU 
   
   
   
Başkan Ali BARANSEL TGRT  
   
Raportörler Erkan CAN TRT 
 Vecdi SEVİĞ Anses İletişim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� x 

 
VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI  

HABERLEŞME KOMİSYONU KATILIMCI LİSTESİ 
 

Abdurrahman Oğuzata Ulaştõrma Bakanlõğõ 
Ahmet Durmaz Anadolu Üniversitesi 
Ahmet H. Arõn Netaş 
Ahmet Hicabi Erdinç RTÜK 
Alpaslan Güzeliş TMMOB 
Anõl Yõlmaz DPT 
Aslõ Evren Interpro A.Ş. 
Atilla Çelik Ulaştõrma Bakanlõğõ 
Atilla Seçki TGM 
Attila Özgit ODTÜ 
Bekir Öztoprak Türk Telekom 
Betül Kurşun Türk Telekom 
Bülent Makas Kanal D 
Cemal Kandemir Telsim A.Ş. 
Dicle Eroğul Başarõ Elektronik 
Emin Akata Başarõ Elektronik 
Ender Özeke Hergüner, Bilgen Özeke Hukuk Bürosu 
Engin Karakaya Ada-Net / TİSSAD 
Ergun Duran Ericsson 
Ertuğrul Çetinkaya PTT Gn. Md. 
Esma Duman DİE 
Gökhan Özçevik CNN Türk 
Gökten Doğanay PTT Gn. Md. 
Gülay Emerce A.Ü. İletişim Fak. 
H.Çağatay Özdoğru Global One 
Hakan Akan Bnet / TİSSAD 
Halil Parçal PTT Gn. Md. 
Haluk Bilginturan Sabancõ Holding 
Hamide Cezayirlioğlu TZOB 
Handan Yörük Türk Telekom 
Hande Aşçõlõ Özelleştirme İd. Bşk. 
Hasan Taşkõn PTT Gn. Md. 
Hayrettin Soytaş UB Haberleşme Gn. Md. 
Hüsamettin Şanal Memur-Sen 
İlhami Türkay Ulaştõrma Bakanlõğõ 
İsmet Y. Yüce Cine5 Yayõncõlõk 
Kamil Çevik DHL 
Kaya Dorsan BYEGM 
Kemal Uğur Ulaştõrma Bakanlõğõ 
Levent Koper Nokia 
Mahmut Özdemir Türk Telekom 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� xi 

Mehmet Çelebiler Satko A.Ş. 
Mehmet Kesim Anadolu Üniversitesi 
Mehmet Toprak BYEGM 
Mehmet Uçar Memur-Sen 
Metin Özdeş TGM 
Mevlüt Taçyõldõz TRT 
Murat Kural İş Yatõrõm 
Mustafa Akgül Bilkent Üniversitesi 
Mustafa Ünver Türk Telekom 
Namõk Karadağ Memur-Sen 
Nazmi Ertaş Türk Telekom 
Necmi Mert Meteoroloji Gn. Md. 
Nedim Birinci Türk Telekom 
Osman Ocaklõ TGM 
Özcan Koç DPT 
Ramazan Tezcan Hazine Müsteşarlõğõ 
Raşit Alşan Türk Telekom 
Sabit Balõkçõ Denizcilik Müsteşarlõğõ 
Saner Ayar NTV 
Satõ Tanrõver Türk Telekom 
Selim Güzünler Türk Telekom 
Semra Cora Anses İletişim 
Serdar Ulukonakçõ Turkcell 
Turgay Kõllõ Türk Telekom 
Ünal Özdem Hak-İş  
Yalçõn Demirekler Netaş 
Yaşar Köse TGM 
Zafer Yakõn Miltel 

 
 





Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� 1 

VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
HABERLEŞME 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
 

 
 
 

 
 

TELEKOMÜNİKASYON 
ALT KOMİSYONU 

RAPORU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

31 OCAK 2000 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� 3 

1 TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEKİ GENEL 
EĞİLİMLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

 
 
1.1 GİRİŞ 
 

Hõzla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve artan globalleşme eğilimi telekomünikasyon 
sektörünü klasik kalõplarõn dõşõna iterek köklü bir geçiş sürecine sokmuştur. Bu süreç 
içerisinde sektörün tekelci yapõsõ yerini özelleştirme, liberalizasyon ve konsolidasyon 
hareketlerine bõrakmõştõr. 
 

İlerleyen teknoloji ve artan rekabet koşullarõnõn ulusal telekom işletmecilerini sektör 
dinamikleri dõşõna itmesi sebebiyle başlayan özelleştirme akõmõ bugün ülkemiz dõşõnda, 
Dünyada büyük ölçüde tamamlanmõş bulunmaktadõr. Bu süreç içerisinde sektör, hem 
globalleşme adõ altõnda büyük işletmecilerin kendi ülke sõnõrlarõnõn dõşõna çõkarak daha 
geniş bir yayõlma politikasõ izlemelerine, hem de daha küçük çaplõ yeni işletmelerin (niche 
player) belirli hizmetlere yoğunlaşmak suretiyle piyasaya girmelerine tanõk olmuştur. 
 

Telekomünikasyon sektöründeki dinamik gelişmeler kendini teknolojik alanda da 
hissettirmiş, işletmeciler çağõn gelişen ihtiyaçlarõna ayak uydurabilmek için yeni hizmetler 
üretmeye başlamõşlardõr. 
 
1.2 EĞİLİMLER 
 

Sektördeki global eğilimleri üç ana başlõk altõnda toplamak mümkündür: 
 

• Özelleştirme, Liberalizasyon, Globalizasyon - Konsolidasyon 
• Teknolojik gelişmeler ve yeni ürünler 
• Yakõnsama (Convergence) 

 
1.2.1 Özelleştirme, Liberalizasyon, Globalizasyon - Konsolidasyon 
 

Ulusal işletmecilerin ilerleyen teknolojik gelişmeler karşõsõnda yetersiz kalmalarõ ve 
bu arada hõzla ilerleyen liberalizasyon hareketi, sektördeki özelleştirme sürecini 
hõzlandõrmõştõr. 1984 yõlõndan beri 44 devlet telefon şirketi özelleşmiş,1 sektörün yapõsõnda 
global değişiklikler yaşanmõştõr (Tablo 1). 
 

Yaşanan özelleştirme hareketi sonrasõnda telekomünikasyon sektöründe Devletin 
işletmeci rolü ve etkinliği sona ererken, regülasyona ilişkin işlevleri daha büyük önem 
kazanmõştõr.  
 

Global telekomünikasyon pazarlarõnda liberalleşme eğilimi, Amerikan 
telekomünikasyon piyasasõndaki lokal-uzun mesafe ayrõmõnõn 1996 yõlõnda ortadan 
kaldõrõlmasõ, Avrupa Birliği regülasyonlarõ uyarõnca, 1998 yõlõndan başlayarak üye 
                                                 
1 Turkish Telecommunications Sector ; Sector Report, Yapõ Kredi Yatõrõm September 1999 
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ülkelerin telekomünikasyon pazarlarõnõn sõrayla rekabete açõlmasõ ve Dünya Ticaret 
Örgütü'nün diğer ülkeler üzerindeki baskõsõ sonucunda hõz kazanmõştõr.  
 

Tablo-1: Dünya�da Gerçekleştirilen Başlõca Telekom Özelleştirme İşlemleri 
 

Özelleştirilen 
Şirket 

Satõn Alan Satõlan 
% Pay 

Miktar 
(Milyar USD) 

Meksika Telekom SBC ve France Telekom 20,4 1,7 
Macar Telekom Ameritech ve Deutsche Telekom 67 1,7 
Çek Telekom Hollanda ve İsviçre 27 1,3 
Belçika Telekom Ameritech 49,9 2,4 
Danimarka Telekom Ameritech 41,6 3,2 
G. Afrika Telekom SBC ve Malezya Telekom 30 1,7 
Sõrp Telekom Yunan ve İtalyan Telekom 49 0,9 
Ermenistan Telekom Yunan Telekom 90 0,1 
Romen Telekom Yunan Telekom 35 0,7 
 
Kaynak: www.totaltele.com, Aralõk 1999 
 

Bu konjonktürde, liberalleşen piyasalara taze kaynak girişi gerçekleşmektedir. Son 
yõllarda Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Asya-Pasifik ülkelerindeki yaklaşõk 30 ulusal 
pazarda 350 yeni operatör faaliyet göstermeye başlamõştõr. Bu çerçevede, önümüzdeki iki 
yõlda global telekomünikasyon pazarõna 1.2 Trilyon ABD Dolarõnõn girmesi 
beklenmektedir1. 
 

Taze kaynak girişi ile desteklenen bu süreçte, mevcut işletmecilerin yayõlmacõ 
politikalarõnõn da etkisi olmuş ve sektördeki şirket satõn alma ve birleşmeleri 1998 yõlõnõn 
ilk yarõsõnda bir önceki yõla göre %600 oranõnda artõş göstererek 160 Milyar ABD Dolarõ 
seviyesine ulaşmõştõr.2 (Tablo 2) 
 
                                                 
1 Mobile Data Handbook. The Road to Mobile Internet. Merill Lynch, September 1999 
2 Global Turf Wars: Re-inventing the Telecoms Operator for the Age of Global Competition.  Analysis Publications,1999 

http://www.totaltele.com/
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Tablo-2: Telekom Sektöründe En Son Şirket Satõn Alma & Birleşme ve Ortaklõklar 
 

Ocak 1998 AT&T Teleport 
Communications 

AT&T Teleport'u 11.4 milyar $'a aldõ 

Mayõs 1998 Ameritech and SBC 
Communications 

Bu birleşmeyle ABD'nin en büyük lokal taşõyõcõ 
pazarõ oluştu 

Haziran 1998 Nortel & Bay Networks Nortel, Bay Networks'ü 9.1 milyar $'a aldõ 
Haziran 1998 Motorola and Teledesic Birleşmeyle iki şirket uydu data şebekelerini 10 

milyar $'lõk ortak bir  sisteme dahil ettiler 
Temmuz 1998 AT&T  and BT Uluslararasõ operasyonlar 10 milyar $  

sermayeli bir ortak yatõrõmõn şemsiyesinde 
toplanacaktõr 

Temmuz 1998 AT&T and Tele-
Communications Inc. 

AT&T, ABD'nin en büyük kablo işletmecisi 
TCI'õ milyar $'a aldõ 

Temmuz 1998 Bell Atlantic and GTE 53 milyar $'lõk birleşmeyle 63 milyon sabit hat 
ve 10.7 milyonluk mobil hat kapasitesi ile 120 
milyar $'lõk sermaye sağlanmaktadõr 

Aralõk 1998 AT&T  and IBM AT&T IBM Global Network'u 5 milyar $'a aldõ 
Ocak 1999 Lucent Technologies, Ascend 

Communications and Kenan 
Systems 

Lucent, Ascend'i  19.3 milyar $'a, Kenan 
Systems'õ (ABD telekom faturalama ve müşteri 
ilişkileri yazõlõm şirketi) 1.5 milyar $'a aldõ 

Ocak 1999 Vodafone and Airtouch Vodafone, Airtouch'õ 66 milyar $'a alarak 
dünyadaki  en büyük mobil operatörü yarattõ 

Ocak 1999 Telenor and Telia Norveç ve İsveç Hükümetleri, devlet telekom 
şirketlerini birleştirme kararõnõ açõkladõlar. 9.5 
milyar $ ortak sermayeli şirketin birincil halka 
arzõ Ocak 2000'de yapõlacaktõr 

Mayõs 1999 AT&T  and MediaOne ABD'nin üçüncü büyük kablo TV şirketi 
MediaOne, Grubu AT&T tarafõndan 56.4 milyar 
$'a alõndõ 

 
Telekom işletmecileri dünya pazarõndaki paylarõnõ büyütebilmek (alan ve ölçek 

olarak) ve altyapõyõ tek elden yönetebilmek amacõyla, birleşme ve satõn almalara 
yönelmektedirler.  
 

Telekom sektöründeki şirket satõn alma ve birleşmelerinin eğilimini belirleyen ana 
faktör şirketlerin stratejik planlarõ doğrultusunda kendileri için çizdikleri yayõlma 
politikalarõdõr. Söz konusu stratejik planlamalar yapõlõrken aşağõda sõralanan dört etken 
önemli rol oynamaktadõr: 
 
1- Ekonomik Ölçek (Economies of Scale): Şirket satõn alma ve birleşmelerinin temel 
nedenlerinden biri daha yüksek bir ekonomik ölçeğe kavuşma arzusudur. Sektörün 
ekonomik yapõsõ gereği, artan trafik hacmi birim maliyetleri düşürmekte ve dolayõsõyla da 
şirketlerin rekabet gücünü arttõrmaktadõr. 
 
2- Coğrafi Hakimiyet: Sektördeki şirket satõn alma ve birleşmelerini körükleyen bir diğer 
etken de, şirketlerin mevcut durumda faaliyet gösterdikleri coğrafi alanõ başka şirketleri 
satõn alma ya da birleşme yoluyla genişleterek ve telekomünikasyon piyasasõnda daha geniş 
bir alana hitap ederek, rekabet güçlerini desteklemeleridir.  
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3- Hizmet Yelpazesi: Sektördeki yüksek yatõrõm maliyetleri şirketlerin belirli alanlarda 
uzmanlaşmalarõna ve çoğu zaman da müşterilerine tam teşekküllü hizmet 
sağlayamamalarõna sebep olmaktadõr. Bu nedenle, büyük ölçekli ancak sadece temel 
hizmetleri sunabilen işletmeciler, uluslararasõ büyük firmalarõn gelişmiş taleplerine çoğu 
zaman cevap verememektedirler. Bu noktada, küçük çaplõ ancak spesifik teknolojik 
çözümler üreten şirketler, şirket satõn alma ve birleşmelerinde anahtar rolü 
oynamaktadõrlar. İşte bu nedenle, hizmet yelpazesini genişletmeye yönelik birleşme ve 
devralmalar da yaygõndõr.  
 
4- Büyüme: Nakit zengini telekom işletmecileri, hisse değerlerini arttõrmak amacõyla, 
ileride yüksek büyüme potansiyeli vaat eden şirketleri satõn almak suretiyle yeni telekom 
yatõrõmlarõna girmektedirler. 
 

Yukarõda açõklanan faktörlere örnek olarak, İngiliz Vodafone şirketinin dünya 
çapõnda bir mobil telekomünikasyon işletmecisi olma yönündeki stratejisine paralel olarak, 
Amerikan Airtouch'u satõn almasõnda ekonomik ölçek ve coğrafi hakimiyet etkenleri rol 
oynarken, Amerikan uzun mesafe işletmecisi AT&T'nin ülkenin en büyük kablo TV 
şirketleri olan TCI ve Media One şirketlerini satõn almasõ, hizmet yelpazesini genişletme ve 
müşterileri ile direk bağlantõ kurma amaçlarõna hizmet etmiştir.  
 

Öte yandan, global çerçevede faaliyet gösteren telekomünikasyon işletmecileri global 
finans piyasa ve disiplinine tabi olmaktadõr. Bu da sektörü başka sektörlerde sõkça rastlanan 
düşmanca şirket ele geçirmeleri gibi çeşitli olaylara açõk hale getirmiştir. Telekom Italia 
şirketinin Olivetti tarafõndan satõn alõnmasõ ve Vodafone Airtouch şirketinin Alman 
Mannessman şirketine benzer bir teklifte bulunmasõ buna örnek olarak gösterilebilir.  
 

Son yõllarda gerçekleştirilen şirket satõn alma ve birleşmeleri incelendiğinde 
telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinin çok yüksek primlerle 
el değiştirdiği görülebilir (Tablo 2). Şirketlerin stratejik planlarõ ve yukarõda açõklanan dört 
etken etrafõnda gelecekte elde etmeyi bekledikleri büyüme potansiyelini yakalayabilmek 
için hedef şirket hisselerini firma değerlerinin çok üzerinde fiyatlarla ele geçirdikleri ve 
yaşanan birleşmenin ardõndan oluşan yeni şirketin değerinin birleşen şirketlerin ayrõ ayrõ 
değerlerinin toplamõndan daha yüksek seviyeye ulaştõğõ gözlemlenmektedir (sinerji etkisi). 
MCI Worldcom firmasõnõn Sprint firmasõ için önerdiği teklif bunun en önemli 
örneklerinden biridir.1 
 

1990'lõ yõllarõn telekomünikasyon sektöründeki ana eğilimlerinden biri olan 
satõnalmalarõn ve birleşmelerin yeni yüzyõlda da devam etmesi beklenmektedir. Türk 
telekomünikasyon piyasasõnda faaliyet gösteren şirketlerin bir an önce giderek konsolide 
hale gelen sektörde stratejik ortaklõklara girmeleri ve kendilerini artan rekabete karşõ 
güçlendirmeleri gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilmesindeki en önemli adõm ise, Türk 
Telekomünikasyon A.Ş.'nin bir an önce özelleştirilmesi ve Türk telekomünikasyon 
sektörünün derhal liberalize edilip yeni işletmecilere imkan sağlanmasõdõr. 
 
 
                                                 
1 Wall Street Journal Europe  6.10.1999. 
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1.2.2 Teknolojik Gelişme ve Yeni Ürünler  
 

Teknolojideki büyük gelişim telekomünikasyon sektörünün yapõsõnõ değiştirmektedir. 
Bu çerçevede, bir taraftan pazar sõnõrlarõ ortadan kalkarken diğer taraftan tüm 
telekomünikasyon sistemleri de dijital dünyaya entegre hale gelmiş, sektördeki ürün 
yelpazesi genişleyerek telekomünikasyon hizmetleri hayatõn vazgeçilmez bir parçasõ haline 
getirmiştir. Artan hizmet kalitesi ve genişleyen kullanõm alanõ çerçevesinde piyasadaki arz 
ve talep dengeleri yeniden oluşmaktadõr.  
 

Hõzla büyüyen telekomünikasyon pazarõnda teknolojik gelişmeler, dijitalizasyon, 
rekabet ve mevcut elverişli bant genişliği doğrultusunda geliştirilen yeni hizmetlerin talebi 
arttõrmasõ, artan talep ile birlikte fiyatlarõn daha da düşüp kullanõm hacminin yükselmesine 
katkõda bulunmuştur. Örneğin, teknolojik gelişmeler sayesinde fiber optik denizaltõ 
transmisyon maliyetleri düşmekte olup, bu düşüş nihai kullanõcõya ulaşmakta ve rekabetin 
de etkisiyle kullanõm oranlarõnõ artmaktadõr. Artan hacim kendini hem ses (özellikle 
uluslararasõ trafik) hem de data iletişiminde göstermektedir. 
 

Son yõllarda sektördeki pazar potansiyeli göstergelerinin en önemlilerinden biri olan 
telekomünikasyon harcamalarõnõn gayri safi milli hasõla içerisindeki payõ artõş eğilimine 
geçmiştir. 1995 yõlõnda 530 Milyar ABD Dolarõ olan yõllõk telekomünikasyon hasõlatõnõn 
2005 yõlõnda 900 Milyar ABD Dolarõna yükselirken, yõllõk yatõrõm miktarõnõn da aynõ 
dönemde 150 Milyar ABD Dolarõndan 250 Milyar ABD Dolarõna çõkmasõ beklenmektedir.1 
 

Telekomünikasyon sektöründeki transformasyon ve gelişimin en önemli 
sebeplerinden biri olan dijital teknolojide metin, ses, görsel, işitsel, video ve data gibi 
birçok enformasyon biçimi bilgisayarlar tarafõndan kullanõlan ikili kodlar aracõlõğõyla 
işlenebilmekte ve iletilebilmektedir. Bu teknoloji ile telekomünikasyon şebekelerinde daha 
çok trafik daha hõzlõ bir şekilde aktarõlabilmektedir. Bu sayede telekomünikasyon, 
bilgisayar ve medya sektörleri birbirleriyle entegre olmuşlardõr.  
 

Telekomünikasyon sektöründe köklü değişikliklere sebep olan bazõ  hizmetler aşağõda 
incelenmektedir:  
 
1.2.2.1 İnternet 
 

İnternet, yeni hizmetler ve pazarlar yaratarak, telekom sektörünün yapõsõnõ 
değiştirmekte ve rekabetin tanõmõnõ yenilemektedir. İnternete bağlõ uygulamalara adapte 
olabilmek amacõyla, geleneksel telekom işletmecileri kendilerini yeniden 
yapõlandõrmaktadõrlar. Bu çerçevede, sektörde Internet Protokolü (IP) paradigmasõ hakim 
konuma gelmiştir. Alcatel, Ericsson, Lucent, Nortel gibi birçok büyük telekomünikasyon 
sistem üreticisi büyük çaplõ satõn alma ve birleşmeler yaparak sistemlerini IP data 
şebekesine uyumlu hale getirebilmek amacõyla çalõşmalarõnõ sürdürmektedirler. 
 

İlk etapta kişisel iletişim (e-posta) ve bilgi platformu niteliğinde lanse edilen internet, 
bugün global arenada bir çok alanda etkisini göstermiş, özellikle de endüstriyel ve ticari 
faaliyet alanõndaki yapõyõ temelinden değiştirmiştir. Elektronik-ticaret adõ altõnda 
                                                 
1 Global Turf Wars.  
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toplanabilecek online bankacõlõk, e-rezervasyon, e-posta gibi hizmetler, internetin ticaret 
hayatõna sunduğu önemli gelişmelerdir.  
 
1.2.2.2 GSM Mobil Telekomünikasyon Sistemleri  
 

İlk kez 1947'de Bell Laboratories'deki mühendislerinin bulduğu mobil radyo 
frekanslarõnõn etkin olarak kullanõlmasõ esasõna dayanan sistem bugünkü mobil telefon 
sisteminin altyapõsõnõ oluşturmuş, iletişimi coğrafi birimleri birbirine bağlayan sabit 
linklerin dõşõna çõkarmayõ başarmõştõr. Daha sonra sözkonusu sistemin dijital teknolojiye 
adaptasyonuyla beraber bugün dünyadaki en yaygõn mobil sistem olan  GSM sistemi  
kullanõcõlarõn hizmetine sunulmuştur. Mobil Telekomünikasyon alanõndaki ana eğilimler 
aşağõda özetlenmektedir: 
 

• Dünyada bilgisayar kullanan ve seyahat eden nüfusun hõzla artmasõ ile mesleki ve 
kişisel yaşam arasõndaki çizginin belirsizleşmesi (home office) ile mobil haberleşme 
modern hayatõn vazgeçilmez bir parçasõ haline gelmiştir.  

 
• Mobil pazardaki büyüme en iyimser tahminleri bile yanõltmõştõr. 1997 sonu 

itibariyle yaklaşõk 63 milyon olan GSM abone sayõsõnõn 2003 yõlõnda, 1 milyarõn 
üzerine çõkacağõ ve 2005 yõlõnda da sabit telefonlarla mobil telefonlarõn sayõsõnõn 
eşitleneceği tahmin edilmektedir.1 Mobil pazarõndaki artõş ve internet 
uygulamalarõnõn genişlemesi mobil internet kavramõnõ doğurmuştur. Bu yeni 
kavram ise, tüm sistemlere yeni bir boyut kazandõracaktõr.   

 
• Wireless Application Protocol (WAP) Dünyada ticaret ve sanayi siteminin 

gidişatõnõ değiştirmekte olup, internet ve data bazlõ uygulamalar sonucu yeni hizmet 
portföyleri  oluşmaktadõr. 

 
• Mobil ses ve data trafiği hõzla artmaktadõr. Mobil şebekeler üzerinde bugün %2 

civarõnda olan data trafiği oranõnõn, 2003 yõlõnda % 45 olacağõ tahmin edilmektedir.  
2002 yõlõna kadar mobil telefonlarõn kullanõmõnõn artõş göstereceği, ancak 2002'den 
itibaren ses ve data işlemci telefonlarõn sayõsõ ses iletişimli (voice-only) telefonlarõn 
sayõsõnõ aşacağõ tahmin edilmektedir. 2 

 
• Mobil ve internet penetrasyonunun yüksek olduğu ülkelerde mobil data 

haberleşmesi diğer pazarlara göre daha çabuk olacaktõr.  
 

• Genç nüfus ve profesyonellerde mobil telefon ve data kullanõm oranõ bugün MP3, 
e-bankacõlõk'ta olduğu gibi sürekli artõş eğiliminde olacaktõr. 

 
• Mobil operatörlerin artmasõyla birlikte, mobil portal ihtiyacõ ortaya çõkacaktõr. Bu 

çerçevede, mobil portaller ortaya çõkacak ve bugün sabit hat portallerinde lider olan 
Microsoft, AOL ve Yahoo'nun gücünü mobil alana aktaracaklardõr. Halen, Orange, 
Sonera ve Omnitel bu konuda çalõşmalar yapmaktadõrlar.  

 
                                                 
1 a.g.e. 
2 a.g.e. 
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• Kõsa Mesaj Servisi (SMS) mobil data trafiğindeki artõşõn göstergesidir. Teknoloji, 
mobil haberleşmeyi kolaylaştõrmakta ve hõzlandõrmaktadõr. Yakõn gelecekte SMS 
kõsa ve  sayõsal  haberleşme için kullanõlacak buna karşõlõk, kaliteli haberleşme için 
GPRS (General Pocket Radio Service)  şebekeleri tercih edilecektir.  

 
• Hazõr kartlar mobil sistemdeki artõşõn başlõca sebebidir. Her yerde satõlabildiği için 

dağõtõmõ ve sunumu çok kolay olan hazõr kart abone sayõsõ hõzla artmaktadõr.  
 
1.2.2.3 Genişbantlõ (Broadband) İnteraktif Hizmetler 
 

E-ticaret, e-bankacõlõk, enformasyon, VOD (Video on demand), müzik, zengin medya 
interaktif reklamcõlõğõ, haberler, elektronik posta, oyunlar, şans oyunlarõ ve IP üzerinden 
ses iletimi genişbantlõ hizmetler kapsamõnda değerlendirilmektedir. Halen yaygõn olarak 
kullanõlabilmesi için çalõşmalarõn sürdüğü IP üzerinden ses iletimi hizmeti, kablolu ses 
iletimine karşõ ortaya çõkmõş en büyük tehdit olarak nitelendirilmektedir. 1 
 
1.2.3 Yakõnsama (Convergence) 
 

Sabit-mobil entegrasyonu olarak da adlandõrõlan yakõnsama, sabit  telekomünikasyon 
sistemlerinin ucuz maliyeti ile  mobil sistemlerin esnekliğini  birleştirmek suretiyle, mobil 
ve sabit sistemler arasõndaki ayrõmõ ortadan kaldõrmaktadõr.  
 

Dijital teknoloji ve evrensel uygulamalarla desteklenen telekom sektöründe, global 
pazara hitap eden ürünler dizayn edilmeye başlanmõş, telekomünikasyon, medya ve bilişim 
teknolojilerinin tek bir yapõ içine alõnmasõ ile global arabağlantõ (interconnection) kavramõ 
gelişmiştir.  
 

Dijital teknoloji sayesinde metin, ses, görsel, işitsel, video ve data gibi birçok 
enformasyon biçimi birbiriyle yakõnlaşmõştõr.  
  
 
 
 
                                                 
1 Broadband Interactive Services . The Next Wave . Merill Lynch, July 1999. 
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2 TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON PAZARINDA 
SERBESTLEŞME, YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELER 
ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

 
2.1 GİRİŞ 
 

Telekomünikasyon sektörü, günümüzde bireysel haberleşmenin sağlanmasõnõn 
ötesinde, bilgi toplumunun temel altyapõsõnõ oluşturan ve kendi başõna ekonomik/ticari 
değeri olan bir stratejik sektör konumundadõr. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, artõk bu 
sektöre ilişkin hizmetlerin devlet eliyle ve tekel olarak verilmeye çalõşõlmasõ, hem ülke 
ekonomisi hem de sektörün gelişmesi açõsõndan sakõncalõ hale gelmiştir. Küresel düzeydeki 
teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler sonucu ortaya çõkmakta olan yeni 
uluslararasõ telekomünikasyon düzeni, telekomünikasyon hizmetlerinin, özel sektörün 
katõlõmõyla rekabetçi bir ortamda verilmesini hedeflemektedir. Ancak böyle bir ortamda, bu 
sektörleri güçlü olan ülkelerin ekonomik gelişmelerini hõzlandõrmalarõ ve sosyo-ekonomik 
faydayõ maksimize edebilmeleri mümkün olabilecektir. Bu nedenle tüm dünyada 
geleneksel tekelci ve devletçi yapõdan çõkõlarak özel girişimcilerin de faaliyet 
gösterebilecekleri rekabetçi bir serbest piyasa yapõsõna ulaşmak için planlõ bir gelişme 
izlenmektedir. 
 

�Serbestleşme� ana başlõğõ altõnda toplayabileceğimiz bu gelişme, bir çok gelişmiş 
ülkede ileri uygulama aşamalarõnda iken, Türkiye�de genel strateji ve gerekli yasal altyapõ 
henüz tartõşma aşamasõndadõr. Özellikle başdöndürücü teknolojik gelişmeler ve uluslararasõ 
çaptaki rekabet sonucu oluşan ekonomik baskõlar nedeniyle ertelenmesi mümkün olmayan 
bu gelişmeye devletin hõzla ve gerçekçi bir yön vermesi ve uygulanmasõnõn sağlanmasõ, 
önümüzdeki 5 yõlõn öncelikli yapõsal hedefi olmak durumundadõr.  
 

Bu raporda, dünya örnekleri ve Türkiye�ye özgü gelişmelerden hareketle ülke 
yararõna olacak hedefler ve gerekli yasal ve idari düzenlemeler önerilmiştir.  
 
2.2 DÜNYADAKİ GELİŞMELER 
 

Sektörde, yukarõda açõklanan gidişi zamanõnda görüp önlem alabilen ülkelerde 
uygulanan yöntem genelde aşağõdaki şablona uymuştur: 
 
2.2.1 Özelleştirme 
 

Devlet telekom şirketinin, halka arz, özerkleştirme, stratejik ortaklõk vb. yollar ile 
devletin doğrudan kontrolünden çõkarõlarak özel bir şirket statüsüne kavuşturulmasõ ilk 
aşamadõr. Böylelikle yõllarca kamu hizmeti gören bir tekel konumunda olmasõ nedeniyle 
genelde piyasa şartlarõna değil de devlet politikalarõna göre yapõlanmõş olan şirketin 
yeniden yapõlanmasõna imkan tanõnmõştõr. 
 

Avrupa�da özelleştirmenin öncülüğünü British Telecom (İngiltere) ve Matav 
(Macaristan) gibi şirketler yapmõşlardõr. 1993�de %30�u stratejik ortağa satõlan Matav, 
telefon yoğunluğunu %14�den %30�a çõkarmak ve bekleme listesini sõfõrlamakla kalmamõş, 
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serbest rekabetin olduğu GSM ve sõnõrlõ rekabetin olduğu veri iletişimi, kiralõk hatlar ve 
internet servislerinde de başarõlõ bir şekilde hizmet vermektedir. 
 
 
2.2.2 Yasal ve İdari Düzenleme (Regülasyon) 
 

Devlet tekeli dõşõnda kalan faaliyetlerin ve giderek tamamen serbestleştirilecek 
piyasada şirketler arasõnda ilişkilerin düzenlenmesi açõsõndan gerekli yasal altyapõnõn 
hazõrlanmasõ ve bu yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasõnõn takibi ve denetimi için bir 
düzenleyici kurumun oluşturulmasõ gerekir. Sektörün karmaşõk ve hõzla değişen yapõsõ 
nedeniyle söz konusu işlevi genel bir rekabet otoritesi veya benzeri bir yapõnõn yerine 
getirmesi mümkün olmadõğõndan genelde yeni ve uzman bir kuruluşun oluşturulmasõ 
yoluna gidilmiştir.  
 

Düzenleyici kurumlardan İngiltere�deki Oftel gibi erken faaliyete geçenler sektörde 
etkili ve saygõn bir konum kazanmõşken, Almanya�daki Regulierungsbehörde gibi 
serbestleşme ile eşzamanlõ, yani son anda faaliyete geçenler, çõkan pek çok ayrõntõ sorunun 
üstesinden gelmekte zorlanmõşlardõr. Bu açõdan, söz konusu kurumun serbest rekabet 
döneminin çok sayõdaki sorunu ve yeni işletmecilerin değişik talepleri ile karşõlaşmadan 
faaliyete geçmesi ve uzmanlõğõnõ geliştirmesi önemli bir başarõ faktörü olarak gözlenmiştir. 
 
2.2.3 Serbestleşme (Liberalizasyon) 
 

Öncelikle devlet telekom şirketinin var olan hizmetlerin üstüne inşa edilerek (bilgi 
hizmetleri gibi) müşteri açõsõndan �katma değer� sunan hizmetlerden veya (GSM gibi) yeni 
olmasõ dolayõsõyla devlet şirketinin henüz sunmadõğõ hizmetlerden başlayarak özel 
şirketlere lisans verme yoluyla sektörün kõsmi serbestleşmesi sağlanmõştõr. Bu kontrollü 
serbestlik döneminin bitiş ve serbest rekabetin başlama  tarihi, ulusal işletmecilerle 
mutabakat ve uluslararasõ anlaşmalar yoluyla önceden belirlenmiştir.  
 

Lisans veya ruhsat verme yoluyla rekabete açõlan alanlardan (bilgi hizmetleri, telsiz 
haberleşme, uydu hizmetleri gibi) �katma değerli hizmetler�, sõnõrlõ etkinlikleri ve 
sağladõklarõ sõnõrlõ gelir/kar dolayõsõyla geçmişte pek fazla dikkat çekmemişlerdir. Ancak 
özellikle 1990�larda mobil haberleşmenin ve GSM�nin parlamasõ ile lisans konusu 
dikkatleri üzerine toplamõştõr. Yasal ve idari altyapõlar tamamlanmamõş olduğu halde 
verilen GSM lisanslarõ, serbest rekabete atõlan en önemli adõmlar olmuştur. Hatõrlanacağõ 
gibi Türkiye�de de GSM lisans anlaşmalarõ, uzun tartõşmalar sonrasõnda 1998�de 
sonuçlandõrõlabilmiştir. 
 

Serbest rekabete geçiş için ABD�de 1996, Avrupa Topluluğu�nda 1998 başõ olarak 
belirlenen tarihten beri sektörde değişim hõzõ daha da artmõştõr. Dünya Ticaret Örgütü 
Uruguay (1997) kararlarõnda da gündeme gelen bu konuda diğer ülkeler, 2005�den geç 
olmamak kaydõyla kendi tarihlerini belirlemişlerdir. Türkiye�nin o anlaşmada taahhüt ettiği 
tarih 2005 sonudur. Hazõrlanan yeni telekomünikasyon yasasõ taslağõnda bu tarih 2003 sonu 
olarak düzeltilmiş görünmektedir. 
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2.3 TÜRKİYE�DE MEVCUT DURUM 
 

Türkiye, telekomunikasyon sektörünün ülke ekonomisi açõsõndan önemini ve serbest 
rekabetin yararlarõnõ en erken farketmiş ülkelerden biridir. Bu meyanda 1986�da başlayan 
PTT�nin yatõrõm hamleleri, altyapõyõ hõzla iyileştirirken serbestleşme yolunda hazõrlõklar 
yapõlmõştõr. 
 
2.3.1 Özelleştirme 
 

1992�den başlayarak PTT�nin ve 1995�de bu amaçla yeni oluşturulan Türk 
Telekom�un özelleştirilmesi çalõşmalarõ gündeme gelmiştir. 
 

Bu tarihlerde özelleştirilen şirketlerden örneğin Macar telekomu Matav (Kasõm 1993) 
ve Portekiz telekomu Portugal Telecom (Haziran 1995), piyasa değerlerini ilk satõş 
gününden itibaren 1999 yõlõ ortalarõna kadar, 3-4 misli arttõrmõşlardõr. Aynõ dönemde Türk 
Telekom�un özelleştirilmesi için sürdürülen çalõşmalar ise 1999 sonu itibariyle 
sonuçlandõrõlamamõştõr.  
 
2.3.2 Kõsmi Serbestleşme 
 

Aynõ dönemde yeni önem kazanan (uydu, telsiz, kablo TV gibi) hizmetlerin 
sunulmasõ, Türk Telekom�un yasal tekeli nedeniyle tümüyle özel şirketlere 
devredilememiş, genelde Türk Telekom ile talip şirketler arasõnda gelirleri paylaşmak 
üzerine kurulu anlaşmalar yapõlmõştõr. Nitekim 1993�de ihale edilen GSM hizmetleri de 
uzun süre lisans ile değil, �Gelir Paylaşõmõ Sözleşmesi� ile yürütülmüştür. 
 

Bu tür anlaşmalarõn sakõncalarõ aşikardõ ve kõsa zamanda su yüzüne çõktõ: İhale 
aşamasõnda işi alabilmek için Türk Telekom�a yüksek gelir paylarõ öneren şirketler, işi 
aldõktan sonra kendilerine kalan gelir payõ ile yatõrõmlarõnõ geri ödemenin zorluğunu 
görünce yatõrõmlarõnõ en azda tutmuşlardõr (TurNet gelir paylaşõmõ sözleşmesi örnek olarak 
verilebilir). Diğer bir çõkõş yolu olan fiyatlarõn ve dolayõsõyla gelir payõnõn arttõrõlmasõ yolu 
ise yüksek fiyatlar nedeniyle piyasanõn gelişmesini önlemiştir (VSAT ve IBS gelir 
paylaşõmõ sözleşmeleri örnek olarak verilebilir). 
 
2.3.3 İdari Düzenlemeler 
 

1995 yõlõ sonunda �Katma Değerli Hizmetler Lisans Yönetmeliği�nin oluşturulmasõ 
ile bazõ hizmetlere lisans yolu açõlmõşsa da, tek uygulama yõllar sonra ancak GSM 
hizmetlerinde gerçekleştirilebilmiştir. 1998 Nisanõ�nda verilen lisanslar sonrasõnda 
işletmeci şirketler, kendilerini gerçek anlamda geliştirme fõrsatõ buldular ve 8 ay içinde 
abone sayõlarõnõ iki misline çõkardõlar. Ancak bu kez de beklenmedik aşõrõ talep nedeniyle 
hizmet kalitesinin Lisans Anlaşmasõ�ndaki değerlerin altõna düştüğü öne sürüldü. Hizmet 
kalitesini ve Lisans Anlaşmalarõ�ndaki diğer taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini 
denetleyebilecek bir kurum olmamasõ nedeniyle bu tartõşmalara açõklõk getirmek mümkün 
olamamõştõr. 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� 14 

Diğer yandan söz konusu yönetmelik, �katma değerli hizmetler� kavramõnõ o denli 
geniş tanõmlamaktadõr ki, neredeyse açõkça telefonla ses iletimi dõşõnda her türlü yeni 
hizmet bu kapsama girebilmektedir. Yönetmelik özellikle pazara yeni girecek işletmecileri 
düzenlemekte ama baskõn işletmeciyi düzenleme dõşõnda tutmaktadõr. Yönetmeliğe göre 
lisans önerme yetkisi de Türk Telekom�a verildiği ve lisans konularõnda mutabakat 
sağlanamadõğõ için geçen yõllar boyunca GSM dõşõnda lisans verilememiştir. 
 

Türk Telekom ile yeni şirketler arasõnda ilişkilerin açõkça düzenlenememesi ve 
denetlenememesi sonucunda da �çarpõk� yapõlar oluşmuştur. İnternet hizmetlerinin 
müşteriye ulaştõrõlmasõ amacõyla 1996�dan itibaren Türk Telekom ile mutabakatla kurulan 
İnternet Servis Sağlayõcõlarõ (ISS),  1999�da Türk Telekom�un da yeni kurduğu TTNet 
altyapõsõ aracõlõğõyla doğrudan müşterilere hizmet satmayõ hedeflemesi nedeniyle 
beklenmedik bir rekabet ile karşõlaşmõşlardõr. Üstelik bu şirketlerin bazõlarõ, Türk 
Telekom�un daha önce yeterli yurtdõşõ bağlantõsõ sunamamasõ nedeniyle gene Türk 
Telekom ile anlaşma dahilinde kendi yurtdõşõ bağlantõlarõnõ kurmuşlar ve Internet Exchange 
Point olarak faaliyet göstermeye başlamõşlar ve finansal yükümlülükler altõna girmişlerdir. 
 

Sektörde düzenlemelerin ve yetkili kurumlarõn belirsizliği, özel girişimciler açõsõndan 
önemli bir risk faktörü olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Yabancõ yatõrõmcõlar açõsõndan bu 
faktör daha da önemlidir. Risk alan yerli girişimcilerin yatõrõmlarõnõn sonuçsuz kalmasõ ise 
milli kaynak kaybõna yol açmaktadõr. 
 
2.3.4 Yasal Düzenlemeler 
 

Hem Türk Telekom�un özelleştirilmesi hem de sektörde rekabetin düzenlenmesinin 
önünde önemli bir engel olan yasal altyapõnõn yönetmelikler yoluyla düzenlenemeyeceği 
kõsa zamanda anlaşõlmõştõr. Bu nedenle sektöre ilişkin kanunlarõn değiştirilmesi için 
çalõşmalar 1997�de yoğunlaştõrõlmõştõr. Yeni bir kanun ile tüm sektörü yeniden 
yapõlandõrmak yerine tarihsel nitelikteki 406, 3348 ve 2813 kanunlarõn yeni hedeflere 
uyumlu hale getirilmesi yolu tercih edilmiştir. 1999 sonu itibariyle söz konusu Kanun 
Tasarõsõ TBMM�ne sevkedilmiştir. 
 

Kanun tasarõsõnõn gerekçesinde de belirtildiği gibi, öngörülen değişiklikler içinde en 
önemlisi, sektörde �politika  belirleme, idari düzenleme yapma ile işletmecilik işlevlerinin 
birbirinden ayrõlmasõ� ve �sektörün yeniden yapõlandõrõlmasõ�dõr. Doğru uygulanmasõ 
halinde kanun, yaşanan sorunlarõn çoğuna cevap verebilecek niteliktedir. Uygulamada 
doğabilecek sorunlar ve dünya örneklerinden de ders alabileceğimiz konular 5. Bölümde 
derlenmiştir. 
 
2.3.5 Serbestleşme 
 

Kanun tasarõsõnda Türkiye için tüm hizmetlerde serbest rekabete geçiş tarihi 31 
Aralõk 2003 olarak öngörülmüştür. Bu tarihe kadar özellikle ses iletimine ilişkin 
hizmetlerin ve altyapõnõn Türk Telekom tarafõndan tekel olarak sağlanmasõ öngörülmüştür. 
 

Bu noktada vurgulamak gerekir ki, bu tarihten önce de ses hizmetleri dõşõndaki 
alanlarda veya Türk Telekom�un gerekli altyapõyõ sağlayamamasõ durumunda özel 
girişimciler de ilgili kuruluşlardan imtiyaz veya ruhsat alarak hizmet sunabilir veya altyapõ 
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kurabilirler. Bu nedenle, Türk Telekom�un veya herhangi başka bir kuruluşun, sektörün ve 
hizmetlerin gelişmesine engel olmasõ mümkün değildir. Önemli olan uygulama aşamasõnda 
imtiyaz, ruhsat veya genel izin verilecek alanlarõn hassasiyetle tespiti ve bu alanlarda yeni 
şirketlere eşit rekabet ortamõnõn yaratõlmasõ, Türk Telekom�un üstün pazar gücünü ve tekel 
konumu rekabeti engelleyici şekilde kullanmasõnõn önlenmesidir. Aynõ zamanda, yeni 
işletmecilerin sadece gelir düzeyi ve talebin yüksek olduğu kesimlere yönelerek piyasanõn 
kaymağõnõ yeme yoluna gitmeleri de düzenlemeli, bilgi toplumunun altyapõsõnõn tüm ülke 
coğrafyasõnda yaygõnlaştõrõlmasõ ilkesi benimsenmelidir. Bunlar da kanunun değil, bu 
doğrultuda hazõrlanacak yönetmeliklerin ve düzenleyici �Telekomunikasyon Kurumu�nun 
çözümlemesi gerekli sorunlardõr. Bu konuda orta vadeli hedefler ve öneriler de 5. 
Bölüm�de derlenmiştir. 
 
2.4 TÜRKİYE İÇİN BEŞ YILLIK HEDEFLER 
 

Türkiye, çeşitli nedenlerle telekomünikasyon sektöründe atõlmasõ gerekli adõmlarõ 
atmakta gecikmiştir. Yukarõda açõklandõğõ gibi gelişmiş ülkelerde genelde tamamlanmõş 
olan  Özelleştirme, Yasal ve İdari Düzenleme ve 1998�den beri pek çok Avrupa 
ülkesinde gerçekleştirilen Serbestleşme aşamalarõndan, Türkiye�de henüz hiç biri 2000 
başõ itibariyle tamamlanmõş değildir. 
 

VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nda öngörülen serbest rekabet ilkesi ve buna ilişkin 
hukuki ve kurumsal düzenlemeler, söz konusu plan döneminin ancak son yõlõnda 
sonuçlandõrõlabilecek gibi görünmektedir. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminin 
öncelikli hedefi, sektörde dünya çapõnda yaşanan dinamizmi kõsa zamanda 
yakalamak, gerekli bilimsel ve teknolojik atõlõmlarõ yaparak Türkiye�yi dünya ile 
yarõşabilir konuma getirmek olmalõdõr. Bu hedef, aday olduğumuz Avrupa Topluluğu 
hedef ve direktifleri ile de uyum içindedir. 5. Bölümde bu direktifler ve Türkiye için 
öneriler derlenmiştir. 
 

Ancak özen gösterilmesi gereken bir husus, �geç kalõnõyor� telaşõ içinde önemli bazõ 
adõmlarõ veya düzenlemeleri atlamamak olmalõdõr. Mevcut durum bölümünde de 
açõklandõğõ gibi, gerekli yasal ve idari altyapõ oluşturulmadan, kõsa vadeli çözüm amacõyla 
yapõlan pek çok uygulama, başarõsõz sonuçlandõğõ gibi kaynak israfõna ve daha fazla zaman 
kaybõna da neden olmuştur.  
 

Plan döneminin son yõlõ olan 2006�da telekomünikasyonun her alanõnda serbest 
rekabetin hakim olmasõ genel kabul gören ve yasada dile getirilen bir husus olduğuna göre 
amaç, bu sonuca ülke ve kullanõcõ açõsõndan en yararlõ bir süreçle ulaşõlmasõdõr. Bu beş 
yõllõk süreçte tamamlanmasõ gerekli işler şöyle özetlenebilir: 
 

• Özelleştirme ve serbestleşme için yasal düzenlemeleri tamamlamak 
• Gerçek rekabet ortamõnõn sağlanmasõ ve tüketici haklarõnõn korunmasõ için bağõmsõz 

düzenleyici �Telekomünikasyon Kurumu�nun kurulup etkin çalõşmasõnõ sağlamak 
• Söz konusu kurumun, Rekabet Kurumu vb. diğer düzenleyici kurumlarla ilişki ve 

koordinasyonunu sağlayan idari düzenlemeler yapmak 
• Telekomünikasyon Kurumu�nun Avrupa Topluluğu direktifleri gözönüne alarak 

çalõşmasõ ve ilgili AT kurumlarõ ile işbirliği için gerekli düzenlemeleri yapmak  
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• Türk Telekom�a bazõ alanlarda verilen tekel hakkõnõn, teknolojik çözümlerle 
delinmesine izin vermeyecek, ancak diğer alanlarõn da gelişmesini engellemeyecek 
şekilde uygulanmasõnõ sağlamak 

• Türk Telekom�u (özelleştirme vb. yollarla) serbest rekabet dönemine hazõrlamak 
• Özel girişimcilerin lisans, ruhsat veya genel izin taleplerine en hõzlõ ve adil şekilde 

cevap verebilecek yasal ve idari düzenlemeleri yapmak 
• Devletin sektördeki varlõğõnõ, rekabet ortamõnõ, kamu çõkarõnõ, kişisel bilgi 

gizliliğini, güvenilirliği ve tüketici haklarõnõn yanõnda sosyo-ekonomik hedeflerin 
gerçekleşmesini sağlayacak ve düzenleyecek ölçüde korumak 

 
Görüleceği üzere bu işler, geçen plan döneminde hedeflenenlerden pek farklõ değildir.  
 
2.5 UYGULAMADA AVRUPA TOPLULUĞU İLE UYUM  
 

Avrupa Topluluğu, üye ülkeler için 1 Ocak 1998 tarihini tam serbestleşme için hedef 
tarih tespit etmişti. Türkiye�de de 2004 yõlõ itibariyle tam serbestleşmenin sağlanabilmesi 
için hayati önem taşõyan konularõn Avrupa�daki uygulamalarõ dikkate almalõdõr. 1995 
yõlõnda çõkan �Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Lisans Yönetmeliği�nde 
yapõlacak değişikliklerle ve çõkartõlacak diğer yönetmeliklerle ele alõnmasõ zaruri olan 
konular şunlardõr:  
 

• Lisanslama rejimi 
• Arabağlantõ ve şebeke erişimi 
• Numaralama 
• Evrensel erişim 
• Adil rekabet 

 
2.5.1 Lisanslama Rejimi 
 

Telekomünikasyon sektöründe, işletmecinin sunacağõ hizmet veya ürüne ilişkin ve 
türüne göre yetkili makamlardan lisans (imtiyaz), ruhsat veya genel izin almasõ esastõr. 
 

Serbest rekabetin tam olarak sağlanabilmesi için bir çok şirketin telekom piyasasõnda 
yerini almasõ şarttõr. Önceden verilecek lisans sayõsõnõ belirleme yolundaki uygulamalar 
tam rekabeti engelleyici etkiye sahiptir. Bu konunun istisnalarõna frekans gibi fiziksel 
kaynaklarõ kõt olan servislerin lisanslanmasõnda karşõlaşõlmaktadõr (Örnek: GSM, 
UMTS�). 

 
Avrupa Topluluğu�nda lisanslamalar konusunda genel izin veren yetkilendirme 

işlemlerine ağõrlõk verilmektedir. Genel izni lisanslamadan ayõran en önemli özellik ise 
lisanslamada öncelikle ulusal düzenleyici kurumun onayõnõn alõnmasõdõr. Avrupa 
Konseyi�nin lisanslamalar hakkõnda almõş olduğu karar (Direktif: 97/13/EC) gereğince üye 
ülkelerin piyasaya yeni girecek şirketleri mümkün olduğunca az şekilde sõnõrlayan türde 
lisanslamaya gitmeleri istenmektedir. 

 
Bahsi geçen direktif ile lisans isteminde bulunan şirketlere birçok avantajlar da 

tanõnmaktadõr. Lisans veren mekanizmaya belirli zaman ve kural sõnõrlamalarõ 
getirilmektedir. Direktif, lisans ücretinin idari masraflar ile lisanslama için gerekli 
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masraflar ve lisansõn işletilmesinin denetlenmesini karşõlayacak ölçüler dahilinde olmasõnõ 
istemektedir. Lisans ücretinin de detaylõ olarak hazõrlanmasõ ve herkesin incelemesine açõk 
tutulmasõ gerekmektedir. Sadece frekans gibi kõt kaynaklarõn lisanslamalarõnda üye 
ülkelerin düzenleyici kurumlarõna rekabeti sağlamak amacõyla daha yüksek lisans ücretleri 
uygulamaya koyabilme imkanõ tanõnmõştõr. 

 
OECD ülkeleri arasõnda yapõlan bir araştõrmaya göre ülkeler arasõnda piyasaya yeni 

giren  şirketlerden yerine getirmeleri istenen şartlar ve  lisanslama hõzõ bakõmõndan büyük 
farklõlõklar bulunmaktadõr. Örnek olarak Danimarka�da herhangi bir resmi prosedür 
bulunmaz iken, diğer bazõ ülkelerde sadece kayõt yaptõrma zarureti bulunmaktadõr. Bunun 
yanõsõra bazõ ülkelerde ise genel izin sistemi uygulanmaktadõr. 

 
Lisanslama rejimi ile yapõlmak istenen, lisansõ alan şirkete bazõ yaptõrõmlar 

uygulanmasõ ise bunu lisanslama ile yapmak yerine bazõ kanunlar çõkartarak piyasadaki, 
özellikle hakim pozisyonda olan firmalarõ düzenlemek daha uygundur. Bir diğer zorluğu 
oluşturan husus, aynõ tip lisanslarda herhangi bir nedenle yapõlacak değişikliklerin genel 
izin yöntemiyle ortadan kaldõrõlmasõdõr. İngiltere�de çok lisanslõ bir ortamda bu tür 
zorluklar yaşanmõştõr. Böylece gerek teknolojik ilerlemeler ve gerekse pazarda oluşabilecek 
ihtiyaçlara göre düzenlemeleri genel seviyede yapmak verimi arttõrõcõ etki yaratacaktõr. 
Aynõ tip lisansa sahip şirketler arasõnda ayrõmcõ uygulamalar yapõlmamasõ zaruretinden 
dolayõ ortaya çõkabilecek prosedürel sorunlara  genel izin yöntemi daha iyi bir çözümdür . 
 

Tablo-3: Avrupa Topluluğu Ülkelerinin Çeşitli Lisanslama Şekilleri 
 

 
ÜLKE 

Sabit 
Telli 

Ses 
Hab. 

Veri 
Hiz. 

Mobil 
Hab. 

Mobil 
Veri 

 

VSAT Katma 
Değerli 

Hizmetler 
Avusturya L L K L L D K 
Belçika L L K L L D K 
Danimarka G G G L L G G 
Finlandiya K K İ L L D S 
Fransa L L G L L L G 
Almanya L L K L L L K 
Yunanistan T T K L Y L K 
İrlanda L L L L L L S 
İtalya L L K L L D K 
Lüksemburg L L K L L L K 
Hollanda K K S L L L S 
Portekiz T T K L L D K 
İspanya L L K L L L K 
İsveç K K G L K D G 
İngiltere D D D L L G D 

 
Kõsaltmalar: L: Lisans; G: Genel izin; S: Serbest; K:  Kayõt; T: Tekel;  
D: Servise göre değişken; İ: İsteğe bağlõ bildirim; Y: Düzenlemesi Olmayan 
Kaynak: ITU Trends in Telecommunication Reform 1999 (kõsmi alõntõ). 
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Sonuçta lisans verme, devlet için bir gelir kaynağõ olarak görülmemeli, lisans 
ücretinin idari masraflar ve denetleme masraflarõnõ karşõlayacak şekilde belirlenmesi esas 
olmalõdõr. Frekans tahsisi gibi sõnõrlõ kaynaklar için verilecek lisanslarda, ancak ciddi 
taliplerin başvurabilmesine imkan veren daha yüksek bedellerin talep edilmesi uygun 
görülmektedir.  
 
2.5.2 Arabağlantõ (Interconnection) 
 

Özellikle sektördeki yeni işletmeciler, yerleşik işletmecilerin altyapõsõndan 
yararlanmak ve daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmak için kurulu şebekelerle arabağlantõ 
kurmak zorundadõr.  

 
Arabağlantõ serbestleşmenin ve rekabetin etkin bir şekilde sağlanmasõ için en önemli 

unsurlardan biridir. Klasik ses iletimi için kullanõlan arabağlantõ teknolojilerinin gelişmesi 
ve servislerin çeşitlenmesi ile katma değerli telekomunikasyon hizmeti verenlerin hem 
kendi aralarõnda hem de diğer telekom işletmecileri ile arabağlantõlar oluşturmalarõna neden 
olmaktadõr. 

 
Arabağlantõ konusunda en büyük sorun fiyatõnõn tespiti konusunda çõkmaktadõr. 

Yerleşik telekom şirketleri genelde arabağlantõyõ kendileri için yeni gelir kaynağõ olarak 
değil, ama yeni rakipler yaratõcõ bir unsur olarak görmekte ve zorluklar 
çõkarabilmektedirler. OECD ülkeleri arasõnda, �uzun vadeli ortalama artan maliyet 
(LRAIC)� hesaplama yöntemi olarak yaygõnlaşmaktadõr. Bu yöntem ile her arabağlantõ için 
oluşacak ek maliyetin ve yatõrõm maliyetinin hesaba katõlmasõ sağlanmaktadõr. Avrupa 
Topluluğu bünyesinde uzun vadeli ortalama artan maliyet yönteminin yürürlüğe 
konulmasõnda zorluklar yaşanmasõ nedeniyle orta vadeli bir çözüm olarak  �kõstas 
arabağlantõ fiyatlandõrmasõ� uygulanmaktadõr. Bu yöntem ile üye ülkelerce  uygulamada 
olan en ucuz arabağlantõ ücretleri kõsa aralõklarla duyurulmakta ve kõstaslara uyumun takibi 
yapõlmaktadõr. LRAIC yöntemi, uygulanmasõ için gereken modelleme ve tespit 
yöntemlerinin karmaşõklõğõ ve tahmin zorluklarõ nedeniyle pek çok ülkede �bütünüyle 
dağõtõlmõş tarihsel maliyet (FDHC-fully distributed historical cost)� yöntemi 
uygulanmaktadõr.    

 
Taraflarõn ticari pazarlõklarla arabağlantõ konusunu halletmeleri Avrupa 

Topluluğu�nun fiyatlarõn tespitinde benimsemekte olduğu yöntemdir. Ancak, pazarlõğõn 
çerçevesini düzenleyici kurumlarõn çizmesi, anlaşmalarõ onaylamasõ ve eğer anlaşmazlõk 
çõkarsa müdahale etmesi de benimsenmiştir. Taraflar görüşmeye başlarken düzenleyici 
kurumca hazõrlanmõş spesifik bazõ maddelerin olduğu bir arabağlantõ sözleşmesinin, 
detaylandõrõlmamõş olan konularõn pazarlõğõnõ yapmaktadõrlar. Referans arabağlantõ 
sözleşmesi çerçevesinde ayrõca düzenleyici kurumun anlaşmazlõklara nasõl ve ne zaman 
müdahale edilebileceği de belirtilmektedir. Avrupa Topluluğu arabağlantõ konusunda 
sorumluluğu üye ülkelerin mekanizmalarõna bõrakmasõna rağmen düzenleyici bazõ 
hükümler de getirmiştir.    

 
Avrupa Topluluğunun arabağlantõyõ düzenleyen direktifi 1997 yõlõnõn Temmuz ayõnda 

kabul edilmiştir. Bu direktif adil, ayrõm gözetmeyen, maliyet odaklõ, şeffaf, güvenilir  
arabağlantõlar oluşturulmasõ ve uyuşmazlõklarõn bağõmsõz düzenleyici tarafõndan 
çözümlenmesi konularõnda çerçeveyi oluşturmaktadõr. Düzenleyici kurum numaralama ve 
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numara taşõnabilirliği ile maliyet tespiti kurallarõnõn oluşturulmasõndan da sorumlu 
tutulmaktadõr.  

 
AT, önemli pazar hakimiyetine sahip (%25 ve üstü pazar payõ) şirketlerin özel 

arabağlantõ hükümlerine tabi olmasõ konusunda zaruretler getirmiştir. Bunlar; ayrõm 
gözetmeksizin şebeke erişiminin diğer işletmecilere sağlanmasõ, arabağlantõ fiyat listesinin 
yayõnlanmasõ, maliyete bağlõ arabağlantõ fiyatlarõ oluşturulmasõ ve şeffaf maliyet 
muhasebesi yöntemleriyle doğrulanmasõ, referans arabağlantõ teklif dokümanõ 
oluşturulmasõdõr. 

 
Sonuçta, Avrupa Topluluğu, işletmeci şirketlerin arabağlantõ konusunda ticari 

anlaşma yoluna gitmesini, anlaşma sağlanamamasõ halinde düzenleyici kuruma 
başvurulmasõnõ öngörmektedir. Özellikle ticari anlaşmalarda sorun çõkarabilecek yerleşik 
ve pazar hakimiyeti olan şirketlerin, maliyete dayalõ ve şeffaf fiyat listeleri oluşturmalarõ 
talep edilmektedir. 
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Tablo-4: Arabağlantõ Fiyatlandõrma Rejimleri (1/1/1999 tarihi itibariyle) 
 

ÜLKE Arabağlantõ Fiyatlarõ Fiyatlandõrma 
İlkeleri 

Düzenleyici 
Kurum Fiyat 

Onayõ 
Avusturya Düzenleyici Kurum 

talimatõ ve ticari 
anlaşma 

Makul, ayrõm gözetmeyen Hayõr 

Belçika Düzenleyici Kurum 
talimatõ 

Makul, ayrõm gözetmeyen 
ve maliyet odaklõ 

Evet 

Danimarka Ticari anlaşma Makul, ayrõm gözetmeyen Hayõr 
Finlandiya - Makul, ayrõm gözetmeyen 

ve maliyet odaklõ 
Hayõr 

Fransa Düzenleyici Kurum 
talimatõ ve ticari 
anlaşma 

Makul, ayrõm gözetmeyen 
ve maliyet odaklõ 

Evet 

Almanya Düzenleyici Kurum 
talimatõ 

Makul, ayrõm gözetmeyen Evet 

Yunanistan OTE tarafõndan 
belirlenmektedir. 

Makul, ayrõm gözetmeyen Evet 

Macaristan Düzenleyici Kurum 
talimatõ 

Makul, ayrõm gözetmeyen Evet 

Hollanda Ticari anlaşma Makul, ayrõm gözetmeyen Evet 
Portekiz Portekiz Telekom 

tarafõndan belirlenir 
Makul, ayrõm gözetmeyen Evet 

İspanya Düzenleyici Kurum 
talimatõ 

Makul, ayrõm gözetmeyen Evet 

İsviçre Ticari anlaşma Makul, ayrõm gözetmeyen 
ve maliyet odaklõ 

Hayõr 

İsveç Ticari anlaşma Makul, ayrõm gözetmeyen 
ve maliyet odaklõ 

Hayõr 

İngiltere Düzenleyici Kurum 
talimatõ ve ticari 
anlaşma 

Makul,ayrõm gözetmeyen, 
maliyet odaklõ ve �price-
cap�  

Evet 

 
Kaynak: ITU Trends in Telecommunication Reform 1999 (kõsmi alõntõ). 
 
 
2.5.3 Numaralama 
 

Numaralama politikalarõ, numaralarõn tahsisatõ ile numara taşõnabilirliğinin 
sağlanmasõ konularõnõ kapsar. OECD ülkeleri kapsamõnda numara tahsisatõ konusunda 
fazlaca problem çõkmamasõna rağmen numara taşõnabilirliği konusunda  yavaş bir gelişme 
izlenmektedir. Numara taşõnabilirliği, müşterinin numarasõnõ kaybetme korkusu olmadan 
servis sağlayõcõsõnõ değiştirebilmesi ve kaliteye dayanan tam rekabet ortamõnõn sağlanmasõ 
için  zaruridir. 
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Avrupa Topluluğu�nca 1998 yõlõnda tam numara taşõnabilirliğinin hizmete verilme 
tarihi, (aşağõdaki tablodaki özel durumlar olsa da) genelde 1 Ocak 2000 olarak 
öngörülmüştür. 

 
Tablo-5: Numara Taşõnabilirliği 

 
ÜLKE Sabit abone numara 

taşõnabilirliği 
Diğer tüm hizmetler 

numara taşõnabilirliği 

Belçika 1.2000 1.2000 
Çek Cum. 1.2001 1.2000 
Danimarka 7.1999 1.2001 
Finlandiya 6.1997 7.1999 
Fransa 1.1998 1.2000 
Almanya 1.1998 1998 
Yunanistan 1.2003 1.1998 
Macaristan 1.2002 1.2003 
İrlanda 1.2001 1.2002 
İtalya 1.2000 1.2001 
Hollanda 1.1999 7.2000 
Norveç 6.1999 1.1998 
Portekiz 1.2002 6.1999 
Slovak  Cum. 1.2003 1.2003 
Slovenya 12.2000 12.2000 
İspanya 1.2000 1.2000 
İsveç 7.1999 7.1999 
İsviçre 1.2000 1.2000 
İngiltere 7.1996 6.1997 

 
Kaynak: ETO Progress Report on Number Portability. 5/3/1999 (kõsmi alõntõ) 
 
 
2.5.4 Evrensel Hizmet / Erişim 
 

Türkiye�de hazõrlanan Telekomünikasyon Kanunu Taslağõ�nda evrensel 
hizmet/erişim,  asgari hizmet adõ altõnda tanõmlanmaktadõr ve yayõnlanacak yönetmeliklerle 
uygulama sahasõnõn da belirginleştirilmesi gerekecektir. Serbestleşme öncesi devletin 
çeşitli yöntemler uygulayarak evrensel hizmeti sübvanse etmesi doğaldõr. Ancak, 
serbestleşme ile konu daha da önem kazanmaktadõr. 

 
Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmalarõna göre evrensel hizmet, maliyete dayalõ olmalõdõr 

ve ayrõm gözetmemelidir. Ayrõm gözetmeme ilkesi evrensel hizmet ile oluşacak olan 
külfetlerin piyasadaki diğer işletmecilerce de paylaşõlmasõnõ gerektirmektedir.  

 
Avrupa Topluluğu evrensel hizmet/erişim konusunu arabağlantõ direktifinde 

tanõmlamaktadõr. Evrensel hizmetin nasõl fonlanacağõ konularõnda ulusal düzenleyici 
kurumlar serbest bõrakõlmõştõr. Fonlamalarda kullanõlabilecek yöntemler şöyledir: 
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• Üye ülkeler evrensel hizmetle oluşan mali külfetlerin tamamõ veya bir bölümünü 

devlet bütçeleri ile karşõlamakta özgürdür. 
• Düzenleyici kurumlar evrensel hizmetin maliyetinin sõfõr veya sõfõra yakõn olduğu 

durumlarda herhangi bir fonlama yöntemini oluşturmakta serbesttir. 
• Piyasadaki işletmecilerce oluşan mali külfetlerin paylaşõlmasõ konusunda uygulanan 

iki yöntem vardõr: 
 

! Arabağlantõ ücretine ek: Arabağlantõ ücretine eklenen ayrõ bir ücretin 
hizmeti satõn alan operatörden alõnmasõ yöntemidir. Yeni bir mekanizma 
oluşturulmasõ gerektirmeyen bu yöntemin işletimi kolaydõr. Ancak, evrensel 
hizmeti veren operatörün kendi maliyet hesaplarõ esas alõnarak tespit edilen 
bir ek ücreti rakiplerinden alõyor olmasõ sakõncalõdõr. (Örnek: Kanada) 
 

! Evrensel hizmet fonu: Avrupa Komisyonu daha şeffaf olmasõ nedeniyle 
ulusal düzeyde evrensel hizmet fonu oluşturulmasõ yöntemini tercih 
etmektedir. Maliyet ve yönetimi bakõmõndan daha dezavantajlõ bir yöntem 
olmasõna rağmen birinci yöntemin sakõncalarõnõn bertaraf edilmesini 
sağlamaktadõr. (Örnek: ABD, Fransa, Şili, Avustralya)  

 
Türkiye�de ise kamu sektörü, telekomünikasyon sektörünü çeşitli fonlar için bir 

kaynak olarak görmekten vazgeçmeli ve deprem, eğitim için katkõ payõ gibi kesintiler 
kaldõrõlmalõdõr. Yerine, bilgi toplumunun altyapõsõna, bilimsel/teknolojik araştõrmalara ve 
evrensel hizmet ilkelerinin gerçekleştirilmesi amacõyla yapõlacak ve fatura bedellerinin 
yüzde 5�inden fazla olmayan tek bir fonlamayla kaynak yaratma yoluna gidilmelidir. 

 
Sonuçta, Türkiye�de işletmeciler ve özellikle yerleşik altyapõya sahip olan Türk 

Telekom, asgari hizmet yükümlülüğü altõnda tutulmakta ancak buna ilişkin ekonomik 
olmayan giderlerin nasõl karşõlanacağõ konusu kanunda düzenlenmemektedir. Çapraz 
sübvansiyonlarõn arzu edilmediği serbest rekabet ortamõnda bu hizmetin kim tarafõndan ve 
hangi kaynaklarla gerçekleştirileceğine açõklõk getirilmelidir. 
 
2.5.5 Adil Rekabet 
 

Rekabet kanunu çerçevesine girdiği düşünülen konunun telekom sektörüne özel 
olarak ele alõnmasõ zarureti Avrupa Topluluğu üye ülkeleri tarafõndan kabul gören bir 
yaklaşõmdõr. Topluluk antlaşmasõnõn 85 ve 86. maddelerinin telekom sektörüne ilişkin 
uygulanmasõ konusunda bazõ yönetmelikler çõkartõlmõştõr (1991/C 233/02 ve 1998/C 
265/02 no�lu yönetmelikler). 

 
Sektöre özel rekabet kurallarõ oluşturulmasõnda teknolojik, ekonomik ve geçmişten 

gelen özelliklerin bir arada bulunmasõ en önemli etkenleri oluşturmaktadõr. Sebepleri 
örneklemek gerekirse: 

 
• Telekom altyapõsõ çok yüksek sabit maliyetler gerektirmektedir. Yüksek maliyetler 

gerek müşterilere uygulanan, gerekse işletmeciler arasõnda uygulanan fiyatlarõn 
yüksek tutulmasõna neden olabilmektedir. 
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• Erişimin sağlanmasõnda yaşanan darboğazlar özellikle hakim konumdaki 
operatörün durumunu kötüye kullanmasõna neden olabilmektedir. 

• Yüksek maliyetlerle ölçek ekonomisinin birleşimi, telekom sektörüne yeni girenlere 
engel teşkil edebilmektedir. 

• Hakim konumdaki işletmeciler, rekabete açõk olan bir servisi ile tekel konumundaki 
servislerini bir arada satarak fiyatlandõrma  bakõmõndan avantaj sağlayabilmektedir.  

• Arabağlantõ konusunda da çeşitli şekilde rekabeti engelleyici uygulamalar ortaya 
çõkabilmektedir. 

 
Özellikle adil rekabetin sağlanabilmesi için hakim durumun çok düzgün şekilde 

saptanmasõ gerekmektedir. Avrupa Topluluğu�nca ulusal düzenleyicilere önerilen tespit 
şekli çeşitli aşamalardan oluşmaktadõr. Ana aşamalarõn özeti aşağõda sunulmaktadõr: 

 
• Çeşitli direktifler açõsõndan (Open Network Provisions-ONP) coğrafi piyasa ve 

ürün/servis piyasasõnõn belirlenmesi 
• Piyasanõn büyüklüğünün ölçümü için hangi parametrelerin kullanõlacağõna karar 

verilmesi   
• Toplam pazar büyüklüğünün ve paylarõn hesabõ için firmalarõn ekonomik 

faaliyetleriyle ilgili veri toplanmasõ 
• Eğer %25 ve üstü pazar payõna sahip işletmelerin hakim duruma sahip olduklarõ 

varsayõmõndan sapma var ise bunun şeffaf kriterler ile ispatõ. 
 

Avrupa Topluluğu ONP direktiflerinde bahsedilen belirgin pazar gücü (SMP) tanõmõ 
rekabet hukukundaki hakim konum tanõmõndan faklõdõr. Belirli bir piyasa tanõmõ ile şirketin 
pazara olan tesiri tanõmlamalarõn da varolan farklar nedeniyle, rekabet hukukuna göre 
hakim konumda olan bir işletme ONP direktiflerine göre belirgin pazar gücüne sahip 
olmayabilir. 

 
Sonuçta Türkiye�de kurulacak Telekomünikasyon Kurumu�nun bu konularda 

uzmanlaşmasõ ve tüm işletmecilere uygulanacak şeffaf kurallar getirmesi gereklidir. 
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3 KURUMSAL, BİREYSEL VE TOPLUMSAL 
BEKLENTİLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

 
 
3.1 GİRİŞ 
 

Ülkemizdeki telekomünikasyon sektöründen beklentiler bu raporun konusunu 
oluşturmaktadõr. Raporun özelliği, bireysel, toplumsal ve kurumsal beklentilerin, büyük 
ölçüde bu konuda daha önce yapõlmõş araştõrma ve bilimsel raporlara dayanarak 
incelenmesidir. Beklentilerin sergilenmesi amacõyla öncelikle bu kesimlerin bilgi ve 
iletişim teknolojileri (EİT) kullanõmlarõ, örgütlenmelerinde bu teknolojileri kulanma 
eğilimleri saptanmaya çalõşõlmaktadõr. Bu eğilimlerin saptanmasõ, beklentilerin ortaya 
çõkarõlmasõnda önem taşõmaktadõr. Kurumsal beklentiler, özel sektör ve kamu sektörü 
başlõklarõ altõnda ele alõnmaktadõr. Özel sektörün içine, büyük firmalar, Küçük ve Orta 
Büyüklükte İşletmeler (KOBİ�ler) ve özel sektörün elektronik ticaret uygulamalarõna 
yönelik beklentileri girmektedir. Kamu sektörüyse, önemli kamu hizmetlerinin verilmesi ve 
özellikle devlet/yurttaş ilişkisi bağlamõnda önem taşõmaktadõr. Bu başlõkta eğitim sektörü 
bir alt başlõk olarak ayrõca ele alõnmaktadõr. Raporun amacõ eğitim konusu değil, eğitim 
sektörünün iletişim gereksinim ve beklentileridir. Bireysel ve bunlarõn toplamõnõn ifadesi 
anlamõna gelen toplumsal beklentiler başlõğõndan sonra, bütün kesimlerin ortak beklentisi 
olan �kalite� başarõmlarõ üzerinde durulmakta ve sonuç bölümünde ayrõntõlõ önerilerde 
bulunulmaktadõr. 
 
3.2 ÖZEL SEKTÖR BEKLENTİLERİ 
 
3.2.1 Büyük Firmalar 
 

Türkiye�nin büyük özel firmalarõn çoğunluğu finans, giyim, otomotiv ve beyaz eşya 
sektörlerinde bulunmaktadõr. Bunlar arasõnda finansa sektörü, ve özellikle bankacõlõk 
sektörü, telefon ve internet teknolojileri kullanõlan enformasyon altyapõlarõnõ yoğun olarak 
kullanmaktadõr. Bu kesimin beklentisiyle diğer sektörlerin beklentileri uyum içindedir. 
Ancak, finans sektörü çok daha esnek ve maliyeti düşük telekomünikasyon beklentisi 
içindedir. Giyim, otomotiv ve beyaz eşya sektörleri içinde Enformasyon ve İletişim 
Teknolojileri (EİT) kullanõmõ açõsõndan tekstil ve giyim sanayii biraz daha geride 
gözükmektedir. Tekstil ve giyim sektörünün EİT altyapõsõndan beklediği öncelikli fayda iç 
bilgi akõşõnõn sağlanmasõdõr. Veri akõşõnõn zayõflõğõ ve istatistik eksikliği ileriye yönelik 
strateji belirleme ve plan yapõmõnõ engellemektedir. Sektör uyarõlamamakta, yeni pazar 
hedefleri gösterilememektedir. EİT�nin kullanõmõ; sektörde dünyayõ daha iyi takip etme, 
satõş noktasõ veya toptancõ ile erişimini güçlendirme, üretim noktalarõ ile bağlantõlarõ 
geliştirme vasõtasõyla verimlilik artõşõna ve daha hõzlõ tepki verebilme (quick response) 
yeteneğini iyileştirmesine yol açacaktõr. Türk otomotiv sektöründeki bir çok firmanõn yan 
sanayi ile bağlantõsõ için iletişim bağlantõlarõ kurulmuş ya da kurulmaktadõr. Bazõ 
bağlantõlar on-line iken en küçük yerlerle bile en azõndan faks bağlantõsõ vardõr. 
Firmalardan bazõlarõ yurtdõşõndaki ortaklarõyla uydu aracõlõğõyla iletişim kurmaktadõr. 
Bazõlarõ da tam entegrasyona geçmektedir. Sektörün ulusal ve uluslararasõ tedarikçilerle 
iletişimi iyi durumdayken bayileriyle bağlantõsõ ise yeterli oranda değildir. Sipariş üzerine 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� 26 

üretimin stoklamaya yönelik üretime göre önem kazanmasõ karşõsõnda bayilerle bilgi 
akõşõnõn önemi gittikçe artmaktadõr.  
 

Otomotiv sektörünün EİT uygulamalarõ ile ilgili karşõlaştõğõ en önemli sorun mevcut 
hat şebekesinin yetersizliğidir. Türk Telekom�un (TT) sağladõğõ hizmetler yetersiz ve 
güvensizdir. Kiralanan hatlar düzgün çalõşmamaktadõr. EİT kullanõmõnda karşõlaşõlan bir 
diğer sorun da standardizasyon eksikliğidir. Otomotiv sektörünün EİT�den en büyük 
beklentisi ulusal ve uluslararasõ veri, ses ve görüntü iletişiminin güvenli, kesintisiz ve hõzlõ 
olmasõdõr. Video konferanslar düzenlemek sektör için oldukça önemli olmasõna karşõn, 
mevcut altyapõ buna elverişli değildir. Sektör için hazõrlanmõş olan iletişim anaplanõ bu 
sorunlarõn aşõlmasõ beklentisini içermektedir. 
 

Teknolojik değişim sürecinde sektörler arasõnda önemli farklõlõklar olduğu 
bilinmektedir. Ürün ve üretim süreçlerindeki belirli özellikler nedeniyle bazõ sektörlerin 
teknolojik değişim sürecinde ön plana çõktõğõ ve belirleyici bir rol oynadõğõ artõk tüm 
iktisatçõlar tarafõndan kabul edilmektedir. �Mühendislik sanayileri� genel adõyla bilinen 
metal eşya, makina, ulaşõm araçlarõ ve hassas cihazlar sanayilerinin (ISIC 38), Sanayi 
Devrimi�nden günümüze yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve diğer sanayilere yayõlmasõnda 
anahtar konumda olduğu bilinmektedir. Sõnai gelişim sürecinde bu sanayinin üretim, 
istihdam ve dõş ticaret içindeki payõ giderek artmaktadõr. Tekstil sanayiinde olduğu gibi 
mühendislik sanayilerinde de kişisel bilgisayar kullanõm yoğunluğu ile işyeri büyüklüğü 
arasõnda güçlü bir ilişki vardõr. 10-49 kişi çalõştõran küçük işyerleri, orta ve büyük boy 
işyerlerine oranla çalõşan kişi başõna daha fazla bilgisayar kullanmaktadõr. Çalõşan 
kişi/bilgisayar oranõ küçük işyerlerinde 4 iken bu oran orta boy işyerlerinde 7 ve büyük 
işyerlerinde 9 olmaktadõr. Mühendislik sanayilerinin teknoloji yoğunluğu, bilgisayar 
kullanõm yoğunluğunda da gözlenmektedir. Mühendislik sanayilerinde ortalama yedi kişiye 
bir bilgisayar düşerken, tekstil sanayiinde 27 kişiye bir bilgisayar düşmektedir. 
Mühendislik sanayilerinde bilgisayar kullanõmõnõn üretim, AR-GE ve idari işlere dağõlõmõ 
da önemli farklõlõklar göstermektedir.  
 

Mühendislik sanayilerinde son yõllarda meydana gelen en önemli teknolojik yenilik 
sayõsal kontrollü (numerically controlled, NC) takõm tezgahlarõnõn gelişimidir. Sayõsal 
kontrol teknolojisi ilk defa 1950�li yõllarda ABD�de geliştirilmiş olmasõna karşõn bu 
teknolojinin yaygõnlaşmasõ ancak 1970�lerin ortalarõndan itibaren mikroelektronik 
teknolojisindeki gelişmeler sayesinde olmuştur. Bu yõllarda mikro-işlemcilerin tarasõrõmõ ve 
üretimindeki yenilikler sayesinde takõm tezgahlarõ bilgisayarlar tarafõndan kontrol edilmeye 
başlanmõş, bilgisayar-kontrollü makinalar (computerized numerical control/CNC) üretim 
süreçlerinde köklü değişikliklere yol açmõştõr. Günümüzde sayõsal kontrol tamamen 
bilgisayarlar tarafõndan sağlandõğõ için NC ve CNC kavramlarõ arasõndaki fark ortadan 
kalkmõştõr. 
 

Bilgisayar kontrollü makinalarõn, yani NC tezgahlarõn gelişimi sonucu mühendislik 
sanayilerinin üretim süreçlerinde otomasyon düzeyi artarken bilgisayar programõna dayalõ 
kontrol sonucu üretimin �esnekleşmesi� de mümkün olmuştur. Bu nedenle NC 
teknolojisinin, 20. yy�õn başõndan beri gelişen ve 2. Dünya Savaşõ�ndan sonra gelişmiş 
ülkelerde belirleyici olan kitlesel üretimin yerini almaya başladõğõ belirtilmektedir. NC 
teknolojisi, bir anlamda bilişim teknolojilerinin üretim süreçleri üzerindeki yansõmasõ 
olarak ele alõnabilir. Bu nedenle mühendislik sanayilerindeki, telekomünikasyon 
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beklentisini NC tezgahlarõnõn yaygõnlaşmasõ ile ölçmek yanlõş olmayacaktõr. Çünkü 
esneklik getiren bu teknolojiler, tipik bir ağortamõ beklentisini arttõrmaktadõr. 
 

Bu makinalarda büyük ve özellikle orta boy işletmeler kõsmen daha genç bir stoğa 
sahiptir. Küçük işyerlerinde ikinci el makina oranõ daha yüksektir. Tüm talaşsõz imalat 
makinalarõ için de benzer bir sonuç elde edilmektedir. Talaşsõz imalat tezgahlarõ içinde 
sayõsal kontrollü makinalarõn oranõ, talaşlõ imalat tezgahlarõnda olduğu gibi %8�dir. Yatõrõm 
eğilimleri incelendiğinde talaşlõ imalat tezgahlarõnda NC yatõrõm oranõnõn daha hõzlõ arttõğõ 
görülmektedir. 1995 yõlõnda alõnan talaşlõ imalat tezgahlarõ içinde sayõsal teknolojili 
olanlarõn oranõ % 25, talaşsõz imalat tezgahlarõ içinde ise % 16 olmuştur. Talaşsõz imalat 
tezgahlarõnda küçük işyerlerinde sayõsal tezgah oranõ kõsmen daha yüksektir. Özellikle orta 
boy işyerlerinin sayõsal makine yatõrõm eğilimi oldukça yüksektir. Özellikle büyük 
işletmelere girdi üreten yan sanayilerde sayõsal tezgahlarõn kullanõmõ ve yan sanayi ile 
elektronik hatlarla ilişki kurmak talebi ortaya çõkmõştõr. Sayõsal kontrollü esnek üretim 
sistemlerinin artõşõ da bu eğilimi güçlendirmektedir. 
 

Büyük işletmelerin enformasyon altyapõsõnõ kullanõm açõsõndan daha bilinçli olduklarõ 
görülmektedir. Bu firmalarõn büyük bölümü firmanõn bölümleri arasõnda; firmaya üretim 
yapan yan sanayi ile; dağõtõm zincirini oluşturan bayileriyle iletişim/telekomünikasyon 
beklentileri içindedirler. Bu beklentilerin bir bölümünün karşõlanabildiği ancak bir 
bölümünün karşõlanmasõnda sorunlar bulunduğu görülmektedir. Bu şikayetler şöyle 
özetlenebilmektedir: 
 

• Bazõ hatlar (data hatlarõ) çeşitli nedenlerle TT�den alõnamamaktadõr.  
• Kalite sorunlarõ yaşanmaktadõr. Alõnan hatlarda hõz düşüklüğü ve kesinti 

sorunlarõndan şikayetler bulunmaktadõr. 
• İşleyişte yavaşlõk ve esneklik yokluğu bulunmaktadõr. Müşteri odaklõ hizmet 

üretilememektedir. 
• Bilgi bankalarõnõn olmamasõ nedeniyle istenen bilgilere ulaşõlamamaktõr. 

 
Bu şikayetler, firmalarõn genel kamuyla bilişimde bulunmak ve ileride elektronik 

ticaret isteklerinin ortaya çõkmasõyla artabilecektir. Bu nedenle, kamu kesiminin 
iletişim/telekomünikasyon beklentileri sağlamak açõsõndan gerekli önlemlerin alõnmasõ 
gerekmektedir. Beklentilerin karşõlanabilmesi sadece TT�nin ve özel firmalarõn yapacağõ 
yatõrõmlarla değil kamu kesiminin pek çok alanda hukuksal ve düzenleyici ortamõ 
sağlamasõyla mümkün olabilecektir. Ancak neresinden bakõlõrsa bakõlsõn, kõsa bir süre 
sonra bu kesimin beklentisi ani bir sõçrama gösterecektir. İşletmelerin pek çoğunun ulusal 
enformasyon altyapõsõnõn kurulmasõnõ beklemektedirler. Bu durum, kamunun altyapõ 
konusundaki düzenlemelerinin önemini açõğa çõkartmaktadõr.  
 
3.2.2 KOBİ�ler  
 

Bir çok ülke, kendi KOBİ�lerinin küresel pazardan mümkün olan en fazla payõ 
alabilmesi ve rekabet edebilmesi amacõyla, EİT�nin kullanõmõnõ teşvik etmekte, bu 
konudaki bilgi ve telekomünikasyon altyapõ eksikliklerini hõzla tamamlamaya 
çalõşmaktadõr. Uzaklõk, zaman ve ülke sõnõrlarõ gibi engellerin yavaş yavaş ortadan kalktõğõ 
günümüzde, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve Japonya, kendi KOBİ�lerinin 
faaliyetlerini daha etkin ve daha karlõ yapabilmelerini sağlamak için ortak eylem planlarõ 
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geliştirmektedirler. �G7 KOBİ�ler için Küresel Pazar - Pilot Projesi�, 25-26 Şubat 1995 
tarihlerinde Brüksel�de yapõlan �G7 Enformasyon Toplumu Konferansõ� sonucu planlanan 
projelerden biridir. Temel amacõ, bilgi teknolojilerinin sağladõğõ avantajlardan yararlanarak 
KOBİ�lerin küresel pazarda yer alabilmesini ve rekabet edebilmesini sağlamaktõr. Ayrõca, 
elektronik ticareti geliştirerek, KOBİ�lerin kendi faaliyetlerini daha etkin ve daha karlõ 
yapabilmelerini de amaçlamaktadõr.  
 

AB, Japonya ve Amerika bu projenin koordinatörlüğünü üstlenmektedir. Her ülkeden 
bir temsilcinin oluşturduğu �Politika Grubu� tarafõndan yönlendirilecek olan projenin 
sekreterya hizmetlerini AB�nin sağladõğõ bir ekip tarafõndan yapõlmaktadõr.  
 

Proje üç ana gruba göre yapõlandõrõlmõştõr: 
 
1-KOBİ�ler için küresel bilgi ağõ 

 
Ulusal enformasyon ağlarõnõ kullanarak, KOBİ�lerin ihtiyaç duyduklarõ bilgilere 
ulaşmalarõnõ ve ürünleri/teknolojileri ile ilgili bilgileri yaygõnlaştõrmalarõnõ 
sağlamaktadõr. 

 
2- KOBİ�lerin yasal, teknik ve bilimsel ihtiyaçlarõnõn belirlenmesi 
 
3- Elektronik Ticaret için deney yataklarõnõn belirlenmesi  
  

Geleceğe ilişkin büyük önem taşõyan bu işletmeler, halihazõrda çalõşan sayõsõ, işyeri 
sayõsõ ve katma değer gibi göstergelere bakõldõğõnda sosyal ve ekonomik yapõ içerisinde de 
büyük önem taşõmaktadõr. 
 

Tablo-6: İmalat Sanayiinde Çalõşanlar ve İşletme Sayõsõ 
 

Sanayi Ölçeği İşletme 
Sayõsõ 

Payõ(%) Çalõşan 
Sayõsõ 

Payõ(%) 

Mikro (1-9) 185.458 94,3 543.279 35,5 
Küçük Sanayi (10-49) 7.953 4,0 175.311 11,5 
Orta Sanayi (50-99) 1.406 0,7 97.324 6,4 
KOS 194.817 99,0 815.914 53,4 
Büyük Sanayi (100+) 1.825 1,0 712.068 46,6 
TOPLAM 196.642 100 1.527.982 100 

 
  
Kaynak : DPT 
 

Tablo-6�da görüldüğü gibi Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi, toplam imalat sanayiinde 
faaliyet gösteren işletmelerin %99 gibi çok büyük bir bölümünü oluşturmaktadõr. 
İstihdamõn %53,4�ünü KOBİ�ler oluşturmaktadõr. İmalat Sanayi Üretimi ve sanayinin 
katma değeri 1995 yõlõndan sonra düşme eğilimi göstermiştir. 1996 ve 1997 yõllarõnda 
tekrar artõş göstermiş ve bu artõşõn 1998�de devam edeceği tahmin edilmektedir. İmalat 
Sanayi kapasite kullanõm oranõ ortalama %78,5�tir. KOBİ�ler İmalat Sanayi üretiminin 
%40�õnõ, katma değerin %30�unu oluşturmaktadõr. 
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KOBİNET�te de var olan ve literatürde sõkça dile getirilen, KOBİ�lerin kendileri için 

yapõlan çalõşmalardan, toplanan bilgilerden haberdar olmamasõ, ABM�lerin AB içerisindeki 
başarõlarõnõn Türkiye�de hayata geçirilmesini  zorlaştõrmaktadõr. KOBİ�lerle ilgili olarak 
bahsedilen sorunlarõn en başõnda gelen bilgiye erişim olanaklarõnõn yetersizliği, yada 
bilgilere nasõl ulaşacaklarõnõ bilmemeleri konusunda yapõlan çalõşmalarõn başõnda, 
KOSGEB bünyesinde sürdürülen KOBİNET-Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bilgi Ağõ  
gelmektedir. KOBİNET, KOBİ�lerin Avrupa Birliği ve Gümrük Birlği konularõ başta 
olmak üzere ihtiyaç duyduklarõ bilgiye erişimlerini, kendi aralarõnda -diğer firmalarla 
ve/veya sektör gruplarõyla- iletişim kurma (e-mail) imkanõnõ hedeflemektedir. 
KOBİNET�in , halihazõrda internet bağlantõsõ bulunanlar ve dial-up bağlanacaklar olmak 
üzere iki tür kullanõcõsõ vardõr. 
  

KOBİ Eylem Planõnda yer alan ve halen çalõşmalarõ devam eden projelerden bazõlarõ 
aşağõda belirtilmiştir: 
 

• KOBİ�lerdeki kalite sistemlerinin iyileştirilmesi  
• KOSGEB laboratuvarlarõnõn geliştirilmesi ve akreditasyonu 
• AT bilgi ağõna erişim 

 
Bu projelerin gerçekleştirilebilmesi için, AB mali kaynaklarõnõn bu projelere kanalize 

edilmesi amaçlanmõş ancak finansman akõşõnõn henüz sağlanamadõğõ belirtilmiştir. (DPT-
1998 Yõlõ Programõ) KOBİ�ler bilgi işlem teknolojilerini  �teknik ve bilimsel uygulamalar� 
yada �üretim ve araştõrma-geliştirme� faaliyetlerinde kullanmaktan ziyade kağõt-kalem 
kullanarak yaptõklarõ günlük işlerini daha kolay ve daha kõsa zamanda yaparak, bireysel 
performanslarõnõ arttõrmak amacõyla kullanmaktadõrlar. Bazõ firmalarda ise, internet  
bağlantõsõnõn yanõsõra CAD/CAM, MRP gibi yazõlõmlarõn da olduğu belirtilmiştir. 
KOBİ�lerin bu teknolojilere yatõrõm yapmalarõnõn bir diğer nedeni ise taşeron yada 
tedarikçi olarak iş yaptõklarõ firmalarõn (genelde profesyonel yönetimin benimsendiği 
büyük ölçekli firmalar) bazõ özellikleri zorlamasõ sonucu oluşan kullanõmdõr. Örneğin, 
Türkiyedeki  büyük ölçekli firmalarõn çoğunluğu TSE, ISO-9000, vb.  kalite belgelerine 
sahiptirler ve fason iş yaptõklarõ KOBİ�lere bu kapsamda bir yönlendirme etkili 
olabilmektedir. Çünkü, KOBİ�lerin genel yapõsõnda var olan kişisel ilişki temeline dayanan 
ticaret anlayõşõ, iş  yaptõğõ firmalarõn öneri, tavsiye ve/veya zorlamalarõna önem 
vermelerine neden olabilecektir. 
 

EİT�nin Mevcut Kullanõmõndaki Sorunlar ve Talepler: 
 

İnternet bağlantõsõ olanlarõn şikayetlerini kõsaca aşağõdaki gibi belirtebiliriz ; 
• Hõz�õn düşük olmasõ, 
• Telefon faturalarõnõn yüksek gelmesi, 
• Servis sağlayan firmalarõn, servis ücretlerini dolar üzerinden yapmasõ.  

(Örneğin, bir aylõk sõnõrsõz kullanõmõn 40$ olmasõ) 
• Eğitim/Kurs veren firmalarõn, gerçek ihtiyaçlara cevap verememesi,  

(Teknik düzeyin kolay anlaşõlamamasõ) 
• Türkçe içeriğin az olmasõ, 

(Yazõlõmlarõn genelde İngilizce olmasõ, İngilizce bilmeyen kullanõcõlar açõsõndan 
dezavantaj olmaktadõr. Türkçe�ye yapõlan çevirilerin ise, kolay anlaşõlmadõğõ 
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belirtilmiştir. Yardõm menülerinin de Türkçeye çevrilmesi gerekliliği 
vurgulanmõştõr) 

• Türkiye içerisinde arama makinalarõnõn olmamasõ, 
• Türkçe kaynaklardan (kütüphaneler vb) araştõrma yapõlamamasõ, 

 
3.2.3 Elektronik Ticaret�ten Kaynaklanan Beklentiler 
 

Elektronik ticaret doğrudan fiziksel bağlantõ kurmaya veya fiziksel bir değiş tokuş 
işlemine gerek kalmadan taraflarõn elektronik olarak iletişim kurduklarõ her türlü ticari iş 
etkinlikleridir. İş etkinlikleri şirketler arasõnda gerçekleşebildiği gibi şirket ile tüketici ve 
idare ilişkilerini de kapsar. Bunlar şirketlerarasõnda oluşturulan bir ağ üzerinden 
tedarikçilere siparişlerin verilmesi, faturalandõrma ve ödeme yapõlmasõ, pazarlama satõş ve 
satõş promosyonlarõ satõş öncesi işlemler (WWW) World Wide Web kullanõmõ ile 
yaygõnlaşmaya başlayan elektronik olarak perakende satõş, finans ve sigorta, şirket ile 
hükümet arasõnda gerçekleştirilen işlemleri (onay, izinler, gümrük işlemleri v.b.) 
içermektedir. Şirketler arasõ alõş verişler elektronik ticaretin en yaygõn olarak kullanõlan 
şeklidir. Aynõ zamanda uluslararasõ ticaret çerçevesinde elektronik ticaret uygulamalarõnõn 
yeni başlamõş olmasõ dolayõsõ ile elektronik ticaret kapsamõndaki standartlarõn belirlenmesi 
çalõşmalarõ devam etmektedir. (UN-EDIFACT). Yukarõda da görüldüğü gibi klasik 
anlamda bildiğimiz herhangi bir ticari etkinlik elektronik ticaretin kapsamõna 
girebilmektedir. Ticari etkinliklerde elektronik ticaretin kullanõlmasõnõn getirilerinin çok 
geniş bir çerçevede değerlendirilmesi mümkündür. Reklam, tasarõm ve üretim giderlerinin 
elektronik olarak teslimatõ yapõlabilecek ürünler başta olmak üzere teslimat giderlerinin 
düşmesi, piyasa takibi ve stratejik planlamanõn iyileşmesi, pazarlama için daha fazla fõrsat 
yaratõlmasõ, piyasalara erişim koşullarõnõn eşitlenmesi, yeni pazarlara erişim kolaylõğõ, ürün 
ve hizmet çeşitliliğinin artmasõ ve geliştirilmesinde tüketicinin rolünün artmasõ bu 
getirilerden bazõlarõdõr. 
 

Geleneksel olarak alõcõ ile satõcõ arasõndaki haberleşme telefon, faks ve telex 
kullanõlarak gerçekleştirilmektedir. Günümüzde ise ücretsiz telefonlar, elektronik posta, 
doğrudan elektronik talep ve dağõtõm (elektronik ortamda) gibi ortamlarda olduğu 
görülmektedir. Elektronik ticaret internet üzerinde bir uygulama olabileceği gibi  
televizyon gibi (videoteks, audioteks), ücretsiz telefon hatlarõ gibi diğer yayõn ağlarõ 
aracõlõğõyla da yapõlabilmektedir.  
 

Elektronik ticaretin bir ülkenin gelişimine doğrudan ve dolaylõ olarak getireceği katkõ, 
diğer ülkelerin uygulama sonuçlarõ gözönüne alõndõğõnda küçümsenemeyecek boyutlara 
varmaktadõr. Teknolojik gelişmelerin ve bilgi çağõnõ yaşamanõn bir gereği olarak 
Türkiye�nin de elektronik ticaret konusunda hõzla bilgi oluşturmasõ, kamu oyunu 
yönlendirmesi, gerekli hukuki, teknik ve mali altyapõyõ oluşturmasõ gerekmektedir. Dünya 
geneline bakõldõğõnda elektronik ticaretin daha başlarõnda olduğumuz görülmektedir. 
Önümüzdeki yõllarda ise elektronik ticaretin inanõlmaz bir hõzla artacağõ ve bunun da 
uluslararasõ mali piyasalar üzerinde büyük bir etkisi olacağõ düşünülmektedir. 1996 yõlõnda 
elektronik ticaret hacminin 700 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. 2010 yõlõ itibari 
ile ise bu iş hacminin 1 trilyon dolara ulaşmasõ beklenilmektedir. Bu patlamanõn önündeki 
tek engel güvenli elektronik ödeme yöntemlerinin yeterince hõzlõ gelişmemesidir. Alõcõlar 
ve satõcõlar ödeme bilgilerini elektronik ortamda göndermekten veya elektronik ortamda 
işlem yapmaktan çekinmektedirler. 
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Ülkemizde şu ana kadar elektronik ticaret konusunda detaylõ ve planlõ bir çalõşma 

yapõlmamõş olmakla beraber, elektronik ticaret kapsamõna giren bir takõm değişkenler ve 
araçlar firmalar, bankalar ve diğer özel sektör kuruluşlarõnca kullanõlmaya başlamõştõr. 
Bununla beraber TÜBİTAK BİLTEN ve İGEME tarafõndan elektronik ticaretin altyapõsõnõ 
oluşturabilmek için bazõ çalõşmalar başlatõlmõştõr. Dünyada, elektronik ticaret 
doğrultusundaki politikalar ve küresel ekonomilerin ağ ekonomisi olarak işlemeye 
başlamasõ nedeniyle, elektronik ticaret beklentisinin ve dolayõsõyla internet teknolojilerinin 
kullanõldõğõ ağlara gereksinim artacaktõr. Öte yandan, özellikle KOBİ�lerde bu konuda bir 
bilinçlendirme kampanyasõ başlatõlmasõ gerekmektedir. 
 
3.3 KAMU KESİMİ BEKLENTİLERİ 
 
3.3.1 Eğitim Sektörünün Beklentileri 
 

Türkiye�nin eğitim sorunu ile iletişim/telekomünikasyon beklentisi arasõnda önemli 
bir ilişki bulunmaktadõr. Hangi teknoloji kullanõlõrsa kullanõlsõn, beklenen yarar ancak 
eğitimin doğru yönde yeniden yapõlandõrõlmasõ ile mümkün olacaktõr. Öğretmen merkezli, 
ezberci sistemden program ve öğrenci merkezli bir eğitim anlayõşõna geçilmesi zorunludur. 
Yeni iletişim teknolojilerinin asõl gizil gücü de bu alandadõr.  
 

Tablo-7: Eğitim Kademelerine Göre Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayõlarõ  
(1996-1997 Öğretim Yõlõ) 

 
Eğitim Kademesi Okul Sayõsõ Öğrenci Sayõsõ Öğretmen Sayõsõ 

Okul öncesi 7.200 228.898 10.059 
İlköğretim 56.183 9.462.787 284.577 
Ortaöğretim 5.641 2.225.342 141.431 
Yaygõn Eğitim 5.435 989.707 39.434 
Toplam 74.459 12.906.734 475.501 
Yükseköğretim 1.430 1.213.165 52.907 
Toplam 75.889 14.119.899 528.408 

 
Not:  1) Diğer Bakanlõklara bağlõ okullar dahildir. 
          2) Diğer kurumlara bağlõ okulöncesi kurumlarõnõn sadece çocuk sayõlarõ dahildir. 
 

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlõğõ çerçevesinde yürütülmekte ve planlanmakta 
olan çalõşmalar, sistemde bilgisayarlarõn okullarda artmasõnõ ve bunlarõn 
iletişim/telekomünikasyon ağlarõyla yaygõnlaşmasõnõ içermektedir. Eğitim sektörü, Avrupa 
Birliği�nden ABD�ye kadar bilgi toplumuna geçiş çerçevesinde ele alõnmaktadõr. Bunun bir 
yanõ da eğitim sektörünün en büyük iletişim teknolojisi kullanõm ve hizmet pazarõnõ 
oluşturmasõdõr. Bütün akõllõ ülkeler, eğitim alanõndaki kamu alõmlarõ politikalarõ yoluyla, 
iletişim/telekomünikasyon ve enformatik stratejilerini, kendi ülkelerinin enformatik 
teçhizat; hizmet ve içerik üreticilerinin dünya çapõndaki rekabetinde öne geçmesi için 
kullanmaktadõrlar. Bu nedenle, Türkiye�de de eğitim sektörü planlamasõ ile enformatik 
imalat, yazõlõm ve iletişim hizmetlerinde yerel katkõ payõnõ arttõracak stratejilerle 
bütünleştirilmelidir. Eğitim sistemi iletişim ağõ üzerinden geniş-bant hareketli ve 
etkileşimli görüntüye dayalõ uygulamalarõn, Türkiye iletişim altyapõsõna kõsa sürede büyük 
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yükler getirmesi beklenmelidir. Bu nedenle eğitim sektörü ile iletişim hizmeti üreten 
kuruluşlar arasõnda sõkõ bir işbirliğinin sağlanmasõ kaçõnõlmazdõr. 

 
Şekil-1: Kamu Kuruluşlarõnda Bilgisayarlar (1997) 

 

 
 
 
 
3.3.2 Diğer Kamu Hizmeti Kurumlarõnõn Beklentileri 
 

İncelenen hizmet sektörlerinde iletişim/telekomünikasyon beklentisinin geleneksel 
telekomünikasyon (telefon, faks gibi) hizmetlerinden bilgisayar ağlarõna doğru 
evrimlendiği görülmektedir. Bu saptama, telefon beklentisinin gözardõ edilmesi anlamõna 
gelmemelidir. Ancak önümüzdeki dönemde hizmet üreten sektörün temel beklentisi 
bilgisayar, telefon, görüntülü iletişim, internet teknolojilerini kapsayan ve giderek ulusal 
enformasyon altyapõsõna dönüşen bir iletişim ağõ olacaktõr.  
 

Bu çerçevede bazõ öneriler şu noktalarda toplanabilir: 
 

• Kurumlarõn iletişim/telekomünikasyon beklentisinin saptanmasõ geleneksel 
telekomünikasyon teknolojileri yanõnda enformasyon altyapõsõ bağlamõ içerisinde 
bilgisayar ve geniş-bant iletişim ağlarõnõ içermelidir. 

• Kamu kesiminde enformasyon altyapõsõ Kamu-Net kapsamõ içinde ve bir master 
plan yaklaşõmõyla eşgüdümlenmek durumundadõr. 

KAMU KURULUŞLARINDAKİ PC SAYISI
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• Kamu kesiminde enformatik yatõrõmlara ilişkin bütçelerde kesinti yapõlmamasõ ve 
belli standartlara uygunluk sağlanmalõdõr. 

• Bilişim personelinin gelirinin çekici hale getirilmesi için yasal değişiklikler 
yapõlmalõdõr. 

• Elektronik hizmet sunumunun doğrudan internet teknolojilerini kullanan 
enformasyon altyapõsõ üzerinden tüketicilere ulaşmasõ gereği ortaya çõkmaktadõr. Bu 
konuda özellikle kamu kesiminde belli zaman dilimleri içinde belli hedeflerin 
tutturulmasõnõ sağlamak için stratejinin oluşturulmasõ ve eşgüdümün sağlanmasõ 
gerekmektedir. 

• Kamu kesiminde her bir kurumun elini kolunu bağlamayan, ancak kaynaklarõn 
verimli kullanõmõnõn ve eşgüdümün sağlanmasõ için enformatizasyon amaçlõ 
merkezi bir yapõlanmaya gereksinim duyulmaktadõr. Böyle bir kurum, varolan 
parasal ve diğer kaynaklardaki tõkanõklõklarõ aşabilecek yasal yetkilere sahip 
olmalõdõr. Bütün dünyada bu tür merkezi yapõlar bulunmaktadõr. 

• Gerek özel, gerek kamu sektörünün önümüzdeki iletişim beklentisinin karşõlanmasõ 
Türk Telekom�un hõzlõ ve esnek bir şekilde geniş-bant enformasyon altyapõsõnõ 
sağlamasõnõ gerektirecektir. Bu altyapõnõn gerektireceği talep ancak gelişkin öngörü 
yöntemleri ve ana stratejilerin oluşturulmasõyla mümkündür. 

 
Şekil-2: Kamu Kuruluşlarõnda Terminal Sayõsõ (1997) 

 
 
3.4 BİREYSEL VE TOPLUMSAL BEKLENTİLER 
 

İletişim araçlarõnõn sahipliği açõsõndan bakõldõğõnda enformasyon altyapõsõnõn temel 
unsurlarõndan olan telefonun gerek evlerde (% 81,8) gerek işyerlerinde (% 53,7) önemli ve 
yeterli bir yaygõnlõğa ulaştõğõ görülmektedir. İşyerlerinde telefonu, bilgisayarlar (%11,3) ve 
faks cihazlarõ (%10,1) izlemektedir. Cep telefonu sahipliği 10,1�dir. Bilgisayarlarõn evlerde 
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yaygõnlõğõ yüzde 6,5 oranõndadõr. İnternet kullanõm düzeyinin de evlerde yüzde 1,2 
işyerlerinde 1,9 oranõnda olmasõ, bilgisayar ve internet yaygõnlõğõ açõsõndan enformasyon 
altyapõsõnõn oluşturulmasõnda ve yaygõnlaşmasõnda bir sorun oluşturabileceği 
görülmektedir. Bilgisayarõ olmayanlarõn veya kullanmayanlarõn en önemli nedeni 
bilgisayara gerek duymamalarõdõr (% 52,2). İkinci en önemli nedeninse bilgisayarlarõn 
pahalõlõğõ nedeniyle satõn alõnamamasõ (% 18,8) olduğu anlaşõlmaktadõr. 
 

Tablo-8: Enformasyon Altyapõsõ Hizmetleri ve Beklentiler 
 

Hizmetler İsteyenlerin 
Oranõ (%) 

İstenme 
Sõralamasõ 

Kamuya olan borçlarõ öğrenmek ve ödemek 
(Ör: Telefon, vergi, su, doğalgaz) 

82,6 1 

Kamu yönetimiyle iletişim kurmak  
(Ör:dilekçe vermek, cevap almak) 

75,5 2 

Hizmet rezervasyonu ve satõn alõmõ 
(Ör: Yolculuk bileti, sinema, tiyatro) 

73,5 3 

İlgi alanõnõzda bilgi değişiminde bulunmak 73,2 4 
Sanatsal ve kültürel etkinlikleri izlemek 
(Ör:Film izlemek, müzik dinlemek) 

73,2 4 

Demokratik katõlõm için tartõşmak ve oy vermek 69,6 5 
Eğitim amaçlõ olarak kullanõp diploma, belge almak 66,8 6 
Kütüphane, müze ve sanat galerilerine ulaşmak 64,7 7 
Evden, işyerinden eşya görüp satõn almak 62,0 8 
Banka ve borsa işlemleri yapmak 58,5 9 
İş başvurusunda bulunmak 57,2 10 

 
 

Genel olarak kent nüfusunun ezici bir çoğunluğunun enformasyon altyapõsõ üzerinden 
verilebilecek hizmetleri almaya istekli olduğu ortaya çõkmaktadõr. Kamuya olan borçlarõ 
ödemek/öğrenmek ve kamu yönetimiyle iletişim kurabilmek isteyenler sõrasõyla yüzde 82,6 
ve 75,5 ile ilk iki sõrada gelmektedir. Bu önemli bir potansiyel talebin kamu kesimindeki 
altyapõ ile ilgili olacağõnõ göstermektedir.  
 

Öte yandan yeni iletişim teknolojilerinin iki yönlü haberleşmenin ötesinde hizmetler 
sunabilmesi nedeniyle araştõrõlan çeşitli hizmet beklentileri, hiç bir gelişmiş ülkede kolay 
kolay ortaya çõkamayacak yüksekliktedir. İletişim/telekomünikasyon stratejileri 
oluşturulurken bu durum gözönüne alõnmalõdõr. Eğitim hizmetlerinden diğerlerine kadar 
pek çok hizmet için diğer kamu kurumlarõnõ da kapsayan planlõ ve stratejik yaklaşõmlarõn 
eşgüdüm içinde yürütülmesi gerekmektedir. Hükümetler oluşacak olan yeni enformasyon 
altyapõsõ üzerinden verilecek hizmetleri ve sunulacak içerikleri geliştirecek ortamõ yasal ve 
diğer yollarla yaratacak çabalar içinde olmak durumundadõr. 
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Tablo-9: Bazõ İleri Telefon Uygulamalarõnõn Neden Kullanõlmadõğõ 
 

İleri Telefon 
Hizmetleri 

Bilmiyor 
(%) 

Pahalõ 
Buluyor 

(%) 

Gerek 
Duymuyor 

(%) 

Güvenmiyor 
(%) 

Kullanamõyor 
(%) 

Uyandõrma 13.3 1.2 50.2 0.6 4.0 

Yönlendirme 23.4 0.8 42.1 0.4 8.2 

Arõza Bildirmek 5.2 0.5 25.5 0.3 2.4 
Banka İşlemleri 
Yapmak 11.6 1.5 52.1 1.0 6.3 

900�lü Hatlarõ 
Kullanmak 4.1 12.5 55.5 0.8 2.6 

Tele-konferans 33.4 1.0 34.0 0.8 7.7 
 

Araştõrma sonuçlarõna göre, önemli bir kesiminin kullanmama nedenleri arasõnda 
böyle bir hizmetin olduğunu �bilmemesi� ve �kullanmayõ bilememesi� önemli bir yer 
tutmaktadõr. Örneğin telefon çağrõ yönlendirme hizmetini hiç duymamõş olanlar yüzde 
23,4, kullanmayõ bilemeyenler yüzde 8,2 düzeyindedir. Hizmetin sadece iyi duyurulmasõ ve 
kullanõlmasõnõn öğretilmesi durumunda, bu hizmeti kullananlarõn düzeyi (%6,5) beş katõna 
çõkabilecektir. Hizmetleri hiç duymamõşlar (bilgisi olmayanlar) içinde tele-konferans 
(%33,4); yönlendirme (%23,4); uyandõrma (%13,3) ve banka işlemleri (%11,6) öne 
çõkmaktadõr. Sadece fiyatlandõrmanõn uygun olmasõ durumunda bile, 900�lü hizmet 
kullanõcõlarõnõn oranõnõn üçe katlanabileceği görülmektedir. İleri telefon uygulamalarõndan 
faydalanmama nedenleri arasõnda �gerek görmüyorum� diyenler (%8,4) ve �zor olduğu 
için� diyenler (%1,2) önde gelmektedir. Bu durum teletekstten verilen içeriklerin 
çeşitliliğinin iyi seçilmemiş olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. 
 

Kent nüfusunun evlerinde en fazla sahip olmayõ istedikleri araç bilgisayar (% 57,9) ve 
görüntülü telefon (% 52,6) olmaktadõr. Bu araçlarõn ardõndan sõrasõyla cep telefonu (% 
44,6), internet (%34,5), modem (% 21,9) ve faks (% 19,8) gelmektedir.  Televizyon ve 
telefonun görece az istenmesinin nedeni bu araçlarõn yaygõnlõğõyla açõklanabilir. Kent 
nüfusunun bilgisayar sahipliğine en fazla önemi vermesi, internet ve modem alma 
konusunda önemli bir istek olmasõ, gelecek için umutlandõrõcõ verilerdir. Ancak, kent 
nüfusunun �imkanlara sahip olmasõ� bu yöndeki ekonomik ve sosyal politikalara sahip 
olunmasõyla mümkündür. Bu politikalar arasõnda bu kesimleri bilgili kõlmanõn önem 
taşõdõğõ görülmektedir. Bu durum, Web Televizyon gibi daha �halka yakõn� teknolojilerle 
internet servisinin verilmesi için önemli bir potansiyelin olduğunun da habercisidir. Anket 
uygulamasõnõn verilerinin bir bölümünün değerlendirilmesiyle ulaşõlan sonuç, kent 
nüfusunun iletişim beklentilerinin geleneksel telekomünikasyon hizmetlerinden yeni 
iletişim medyalarõna doğru kaymasõdõr. Görüntülü telefonun kendisi de yeni iletişim 
araçlarõ arasõnda değerlendirildiğinde bu durum daha da belirginleşmektedir. Her durumda 
yeni iletişim hizmetleri (görüntülü telefon, internet, bilgisayar iletişimi) için gizil talep, 
geleneksel telekomünikasyon hizmetlerindekinden yüksek çõkmaktadõr. Üstelik bu yeni 
iletişim hizmetlerine yönelik gizil talebin gerçek talebe daha hõzlõ dönüşmesi 
beklenmelidir. Bunun nedeni, bu hizmetlere olan gizil talebin daha büyük bir bölümünün 
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orta ve yukarõ kesimlerden gelmesidir. Görece olarak gerçek talep, orta kesimin altõndaki 
kesimlere göre daha hõzla gerçekleşebilir. 
 

Tablo-10: İmkan Olsa Sahip Olunmak İstenen İletişim Araçlarõ 
 
 Hane % İşyeri % 
Bilgisayar 2163 57.9 274 7.3 
Fax 741 19.8 194 5.2 
Internet 1290 34.6 277 7.4 
Telefon 515 13.8 59 1.6 
Görüntülü  telefon 1964 46.6 381 10.2 
Cep telefonu 1667 44.7   
 
 

Anket çalõşmasõyla elde edilen bulgular nüfusu 20 binden fazla yerleşim merkezlerini 
kapsamaktadõr. Nüfusu 20 binin altõnda olan merkezler ve köyler açõsõndan durumun ayrõca 
ele alõnmasõ gerekmektedir. Genellikle bu güne kadar iletişim araçlarõ kullanõmõnda �sõzõntõ 
paradigmasõ� (trickle down) olarak tanõmlanabilecek bir yaklaşõm egemen olmuştur. Sõzõntõ 
paradigmasõ, iletişim araçlarõnõn toplumun kent merkezlerinde yaşayan ve sosyo-ekonomik 
açõdan en üst kesimde yayõlmaya başlamasõ ve belki de onyõllar içinde teknolojideki 
ucuzlama nedeniyle kõrsala ve daha alt sosyo-ekonomik statüdeki kesimlere yayõlmasõnõ 
anlatõr. Bazõ araçlar açõsõndan pek de olumsuz görülmeyebilecek bu durum �bilgi 
toplumunun� altyapõsõ olacak olan ulusal enformasyon altyapõlarõ bağlamõnda son derece 
olumsuz ve tehlikeli bir durum oluşturmaktadõr.  
 

İnternet teknolojilerinin temelini oluşturacağõ ulusal enformasyon altyapõsõ, o güne 
dek başka yollarla yapõlan her türlü insan eyleminin ağlara bağlõ olarak yapõlmasõ anlamõna 
gelmektedir. Ayrõca, bu teknolojilerin en büyük etkisi ancak toplumda hõzla ve adil olarak 
yaygõnlaşmasõyla mümkün olacaktõr. Tersi bir durumda, zamandan kaynaklanan erişim 
uçurumu, güçsüz ve yalõtõlmõş kesimlerin dezavantajlarõnõn katlanarak artmasõ anlamõna 
gelecektir. 
 

Ülkeler enformasyon çağõna toplumun tüm kesimleri ile geçiş için bu amaçlara 
ulaşmak zorundadõrlar. Aksi takdirde bu vatandaşlarõn toplumdan soyutlanmalarõ ve 
gelişmelere ayak uyduramamalarõ tehlikesi ortaya çõkacaktõr. Bu alanda devletin üzerine 
düşen görev, gerekli düzenlemeler ile özürlü vatandaşlara hizmet sunma konusunda öncü 
ve örnek olmak, özel sektörden gelen çalõşmalarõ desteklemek ve bu tür hizmet ve 
teknolojilerin sunulmasõnõ yasalarla garanti etmektir. 
 

Yukarõda belirtilen nedenlerle ulusal enformasyon altyapõsõna kõrsal ve güçsüz 
kesimlerin erişebilmesini sağlayan �kamuya açõk iletişim merkezi� uygulamalarõnõn belirli 
bir plan dahilinde ve adil/yaygõn (evrensel) hizmet ilkeleri uyarõnca yaygõnlaştõrõlmasõ 
gerekir. Hangi yõl içinde ne kadar merkez kurulacağõ bu planda yer almalõdõr. Bu nedenle 
kamuya açõk merkezlerin yerlerinin seçiminden, hangi teknolojilerin uygulanacağõna kadar 
pilot projelere ve araştõrma-geliştirme çalõşmalarõna başlanmasõ gerekmektedir. 
 
• Geleceğin iletişim/telekomünikasyon altyapõsõna erişim için önemli ölçü olan bilgisayar 

sahipliğinin toplum içinde dağõlõmõ dengesizdir. Geleceğin �bilgi toplumunun� geniş 
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kesimleri dõşlamamasõ için alõm gücünü yükseltecek uygun ekonomi ve toplum 
politikalarõ seçilmelidir. 

• Yaygõn/adil erişim kavramõ iletişim ile ilgili tüm yasal düzenlemelere konmalõ ve 
düzenleyici kuruluşlarla kamu kesimi gerekli ve uygun yöntemlerle bu hedefin 
gerçekleştirilmesinden sorumlu olmalõdõr.  

• Kamuya açõk iletişim merkezi, toplumsal dõşlanmõşlõğõ engelleyecek bir başka 
mekanizmadõr. Kamuya açõk iletişim merkezi zaman ve hedef olarak bir plana uygun 
şekilde yürütülmelidir. 

• Varolan teknolojilerin kullanõm kapasitesi ve yeteneği yüksek değildir. Bu alanda var 
olan teknolojilerin kullanõmõn etkinliğinin sağlanmasõ için bilgilendirme ve eğitim 
çalõşmalarõ hem kamu hem de özel kesimin gündeminde olmalõdõr. 

• Kent nüfusunun kurulacak altyapõyõ kullanmasõ, kendi beklentilerini karşõlamaya 
yönelen içerikler ve hizmetler sunulduğu takdirde mümkün olacaktõr. 

 
 
3.5 ORTAK BEKLENTİ: TELEKOMÜNİKASYON HİZMETİNİN KALİTESİ  
 

Gerek özel sektör, gerek kamu kurumlarõn gerekse de bireylerin beklentileri 
açõsõndan bakõldõğõnda telekomünikasyon sektörünün bir kalite sorunu olduğu ortaya 
çõkmaktadõr. Ulaşõlabilen uluslararasõ istatistikler, genellikle sabit telekomünikasyon 
yapõlarõna ilişkin olduğu için, gezgin iletişim konusunda veriler bulunamamõştõr. Bu 
nedenle, Türk Telekom�a ilişkin olarak bir değerlendirme yapõlmasõ gerekmektedir. OECD 
ülkeleriyle karşõlaştõrma yapõldõğõnda, Türk Telekom�un kalite göstergeleri açõsõndan yeri, 
ortalamanõn altõndadõr. 
 

Örneğin, yeni bağlantõ yapõlabilmesi için gerekli olan süre, OECD�nin en uzun 
bekleme sürelerinden biridir. 100 hat başõna hata oranõna bakõldõğõnda da Türk Telekom�un 
OECD ülkeleri arasõnda en yüksek hata oranõna sahip olduğunu görmekteyiz. Öte yandan, 
bu arõzalarõn ne kadarõnõn 24 saat içinde giderildiğine ilişkin göstergelerde, Türk Telekom 
OECD ortalamasõnõ yakalamaktadõr. Cevap alma oranõ (yapõlan çağrõnõn başarõyla 
sonuçlandõrõlmasõ oranõ � Answer Seizure Ratio) açõsõndan Türk Telekom en düşük 
yüzdeye (43.1) sahiptir. Bu konuda OECD ortalamasõ yüzde 60.8�dir. Bu açõdan 
bakõldõğõnda, Türk Telekom�un ülkemizdeki yeni telekomünikasyon ortamõnõn yasalarõnõn 
oluştuğu bu dönemde bu oranlarõ en azõndan OECD ortalamasõna çõkartmalõ ve beş yõllõk 
süre içinde en başarõlõ beş işletici arasõna girmeyi amaçlamalõdõr. 
 

Yeni dönemde hem Türk Telekom�un hem de gezgin iletişim (GSM 900, 1800 ve 
yeni kuşak gezgin UMTS) işleticilerinin uygulamasõ gereken temel kalite göstergeleri 
arasõnda şu noktalar imtiyaz, lisans veya genel izin şartlarõnda içerilmelidir: 
 

• Yeni hizmet talebinin makul sürede ve ücretle karşõlanmasõ 
• Faturalandõrma standartlarõ 
• Gerçek anlamda ayrõntõlõ faturalandõrma 
• Ayrõntõlõ faturalandõrmanõn - aksi tüketici tarafõndan istenmedikçe - zorunlu 

kõlõnmasõ 
• Faturaya itiraz ve şikayet hakkõnõn standartlarõnõn oluşturulmasõ ve buna ilişkin 

hükümlerin tüketiciye gönderilen faturalarda bulunmasõ 
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• Tarifelerin kontür üzerinden değil, mesafeye duyarlõ saniye olarak anlaşõlabilir 
açõklanmasõ ve bunun tüketicilere gönderilmesinin zorunlu tutulmasõ 

• Yeni tarife biçimlerinin (düşük kullanõcõ, kurumsal v.s. gibi) uygulanmasõnõn 
zorunlu olmasõ 

 
Bu bağlamda ele alõnmasõ gereken bir başka kesimi de özürlü vatandaşlar 

oluşturmaktadõr. Bu kesim gelişmiş ülkelerde de bilgi ve hizmetlere erişim konusunda 
problemlerle karşõlaşmaktadõr. Bu kullanõcõlarõn ihtiyaç ve özelliklerinin hizmet ve 
teknolojiler geliştirilirken göz önüne alõnmamasõ sonucunda toplumun önemli bir kesimi 
erişim konusunda dezavantajlõ duruma düşmektedir. Bu dezavantajõ giderme ve eşit erişim 
sağlamak amacõyla yapõlan çalõşmalar tasarõm aşamasõnda uygulandõğõnda en iyi sonucu 
vermektedir. Böylesi kullanõcõlarõn yeterliliklerine uygun tasarõmlar, diğer kullanõcõlar 
tarafõndan da benimsenmekte ve beklenenden daha fazla yarar sağlamaktadõr. Bu alanda 
yürütülen projeler, özürlü vatandaşlarõn iş yaşamõnda ve normal yaşamda karşõlaştõklarõ 
sorunlarõ gidererek, toplumun eşit üyeleri olmalarõnõ sağlama amacõndadõr. 
 
3.6 SONUÇ 
 

Özel ve kamu kurumlarõnõn, bireylerin beklentileri ve toplumsal gelecek kestirimi 
açõsõndan, geleneksel telefon iletişimi gereksiniminin yerini internet teknolojilerinin 
kullanõlacağõ, bilgisayarlar arasõ bağlantõlarõ içeren, geniş bantlõ iletişim ağlarõ beklentisi 
almaktadõr. Son yõllarda yapõlan saha araştõrmalarõ, envanter çalõşmalarõ, söz konusu 
kurumlarla yapõlmõş akademik raporlarõn incelenmesiyle oluşturulmuş olan bu rapor, 
Türkiye�de özellikle bireylerin  beklentilerinin Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkelerinkinden 
çok daha yüksek olduğunu ortaya çõkartmaktadõr. Bu, bilgi toplumuna geçiş için 
kaçõrõlmamasõ gereken bir fõrsattõr.  
 

Kent nüfusunun evlerinde en fazla sahip olmayõ istedikleri araç bilgisayar (% 57,9) 
ve görüntülü telefon (% 52,6) olmaktadõr. Bu araçlarõn ardõndan sõrasõyla cep telefonu (% 
44,6), internet (%34,5), modem (% 21,9) ve faks (% 19,8) gelmektedir. Her durumda yeni 
iletişim hizmetleri (görüntülü telefon, internet teknolojili ağlar, bilgisayar iletişimi) için 
gizil talep, geleneksel telekomünikasyon hizmetlerindekinden yüksek çõkmaktadõr. Üstelik 
bu yeni iletişim hizmetlerine yönelik gizli talebin gerçek talebe daha hõzlõ dönüşmesi 
beklenmelidir. Bunun nedeni, bu hizmetlere olan gizli talebin daha büyük bir bölümünün 
orta ve yukarõ kesimlerden gelmesidir. Bu durum, telekomünikasyon altyapõsõna olan talep 
anlamõnda, önümüzdeki beş yõllõk dönemde internet teknolojilerini kullanan ağlara erişim 
talebini sõçratacaktõr. Günümüzde bile, kiralõk hat isteklerinin büyük bölümü bu tür ağlara 
erişim amacõyla olmaktadõr. Bununla birlikte, geleneksel telefon sisteminin bireyler ve özel 
sektör için önemi, özellikle internete erişim açõsõ eklenmiş olarak devam edecektir. Uzun 
dönemde, sesli telefon hizmetinin de internet üzerinden yapõlmaya başlanacağõ ortaya 
çõkmaktadõr. 
 

Öte yandan, bu teknolojiye bireylerin geçişinin önündeki temel sorun, parasal 
imkanlarõn kõsõtlõlõğõ ve dengesiz dağõlõmõ, kullanõm becerisinin olmamasõ ve somut 
beklentilere uygun uygulamalarõn henüz düşük düzeyde olmasõdõr. Ülkeler bilgi toplumuna, 
toplumun tüm kesimleri ile geçiş için politikalar geliştirmektedirler. Aksi takdirde bu 
vatandaşlarõn toplumdan soyutlanmalarõ ve gelişmelere ayak uyduramamalarõ tehlikesi 
ortaya çõkacaktõr. Devletin üstüne düşen görev, bir yandan rekabetçi bir ortamda ve 
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teknolojik ucuzlamalarõn bireye yansõmasõnõ sağlayacak düzenlemeleri yaparken, bir 
yandan da iletişim ağlarõna toplumun her kesiminin ve coğrafyasõnõn erişebilmesini 
sağlayacak yaygõn/evrensel hizmet politikalarõnõ uygulamaktõr. Bu açõdan, iletişim 
hizmetlerine gelişigüzel konmuş olan eğitim ve deprem vergileri gibi kesintiler 
kaldõrõlmalõ, sadece makul (ücretin yüzde olarak küsuratõ düzeyinde) bir kesintiyle evrensel 
hizmet, bilimsel/teknolojik Ar-Ge ve pilot proje benzeri uygulamalar için tek bir fon 
oluşturulmalõdõr. Bütün ülkelerde bulunan bu tür bir fonun kötüye kullanõmõnõn 
engellenmesi için amacõ, kapsamõ ve prosedürü şeffaf ve yasal olmalõdõr. İletişim ağlarõna 
her kesimin erişebilmesini sağlayan �kamuya açõk iletişim merkezi� uygulamalarõnõn belirli 
bir plan dahilinde ve adil/yaygõn (evrensel) hizmet ilkeleri uyarõnca yaygõnlaştõrõlmasõ 
gerekir. Bu nedenle kamuya açõk merkezlerin yerlerinin seçiminden, hangi teknolojilerin 
uygulanacağõna kadar pilot projelere ve araştõrma-geliştirme çalõşmalarõna başlanmasõ 
gerekmektedir. Ayrõca, kullanõm başõna para ödenen �internet café� türü işletmelerin belli 
bir standarda (donanõm, kalite ve hizmet türleri gibi) ve altyapõya kavuşturulmasõ için 
düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
 

Özel sektörün çeşitli kesimleri ve kamu sektöründeki kurumlar açõsõndan 
bakõldõğõnda, bu kesimlerin vizyonlarõnõn da bilgisayarlararasõ geniş-bantlõ internet 
teknolojili ağlara yöneldiği ortaya çõkmaktadõr. Bunun nedenleri şöyle özetlenebilir: 
 

• Küresel ekonomi giderek ağlarõ kullanan, hiyerarşik yerine ağ tipi örgütlenmelere 
kaymaktadõr. Bu örgütlenmelerde, tasarõm, üretim, dağõtõm, tüketim ve pazarlama 
elektronik ağlar yoluyla yapõlmaktadõr. 

• Üretimde kullanõlan makinalar sayõsallaştõkça ve esnek üretim sistemleri yayõldõkça 
telekomünikasyon gereksinimi bilgisayar/data iletişimine yönlenmektedir. 

• Küresel düzeydeki elektronik ticaret uygulamalarõ, özellikle işten-işe (business to 
business) sipariş ve pazar arayõşlarõnõ yeni ağlara yönlendirmektedir. 

• Kamu kurumlarõ, işlevlerini iletişim ağlarõ üzerinden görmeye ve bilgisayar 
kullanõmõna öncelik vermektedir. Bunun nedeni, bu yollarla sağlanan maliyet 
düşüklükleri ve gelişmiş ülkelerin başlattõklarõ bilgi toplumu uygulamalarõdõr. 

• Küresel ekonomideki lider sektörün EİT (donanõm, yazõlõm, hizmet, içerik) olmasõ, 
ve bu sektörün hizmet, yazõlõm ve içerik boyutunda yeni tür ağlarõ kullanabilmesi de 
genel eğilimi güçlendirmektedir. 

 
Yukarõda sayõlan eğilimler, Türkiye�de KOBİ�ler açõsõndan önemli sorunlar 

yaratmaktadõr. Çünkü KOBİ�lerin yukarõdaki eğilimi hissetmekle birlikte, internet 
teknolojilerini kullanmada farkõnda olma (awareness) eksikliği ve uygulamada beceri 
noksanlõğõ bulunmaktadõr. Yaklaşõk 200,000 KOBİ işletmesi ve buralarda çalõşan en 
azõndan 1,5 milyon kişi gözönüne alõndõğõnda bunlarõn farkõndalõklarõnõn arttõrõlmasõ 
gerekmektedir. Diğer özel sektör kurumlarõ açõsõndan, Türk Telekom�un mevcut 
şebekesinin yetersizliği, hatlarõn düzgün çalõşmamasõ, müşteri odaklõ (hõzlõ, esnek, 
güvenilir ve kaliteli) hizmet üretememesi şikayetleri bulunmaktadõr. Öte yandan, Türkçe 
bilgi bankalarõnõn düşük düzeyde olmasõ yanõnda Türkçe içeriğin ve internet kullanõmõnõn 
yabancõ dil gerektirmesinin yaygõnlaşmayõ olumsuz etkileyen bir unsur olduğu ortaya 
çõkmaktadõr. 
 

Kamu kurumlarõnõn iletişim/telekomünikasyon beklentisinin saptanmasõ geleneksel 
telekomünikasyon teknolojileri yanõnda enformasyon altyapõsõ bağlamõ içerisinde 
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bilgisayar ve internet teknolojili geniş-bant iletişim ağlarõnõ içermektedir. Örneğin, Milli 
Eğitim Bakanlõğõ çerçevesinde yürütülmekte ve planlanmakta olan çalõşmalar, bilgisayarlõ 
eğitimin artmasõnõ ve bunlarõn iletişim/telekomünikasyon ağlarõyla birleştirilerek 
yaygõnlaşmasõnõ içermektedir. Türkiye�deki okul sayõsõnõn 70 bin olduğu düşünüldüğünde 
hedefin büyüklüğü anlaşõlabilir. Bu nedenle eğitim sektörü ile iletişim hizmeti üreten 
kuruluşlar arasõnda sõkõ bir işbirliğinin sağlanmasõ kaçõnõlmazdõr. Benzeri durum, sağlõk, 
vergi, adalet gibi bütün kamu kurumlarõnda söz konusudur. Bu nedenle şu noktalar önem 
kazanmaktadõr: 
 

• Kamu kesiminde enformasyon altyapõsõ kendine özgü yeni bir master plan 
yaklaşõmõyla eşgüdümlenmek durumundadõr. 

• Kamu kesiminde enformatik yatõrõmlara ilişkin bütçelerde kesinti yapõlmamasõ ve 
belli standartlara uygunluk sağlanmalõdõr. 

• Bilişim personelinin gelirinin çekici hale getirilmesi için yasal değişiklikler 
yapõlmalõdõr. 

• Açõk ağlarda bilgi güvenliği önemlidir. Ancak, bilgi güvenliğinin sağlanmasõ için 
alõnacak önlemler, özel firmalarõ ve elektronik ticareti engelleyici olmamalõdõr. 
Kamu enformasyon ağõnõ ve enformatikleşmeyi sağlayacak bir yapõ oluşmadan, 
sadece bilgi güvenliği için ayrõ bir yapõ oluşturulmasõndan kaçõnõlmalõdõr. 

 
Küresel düzeyde her sektörde yaşanan kõran kõrana rekabet ortamõ ve doğurgan 

(jenerik) bir teknoloji olarak her sektörün işleyişini kökünden değiştiren Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri (ICT) paradigmasõ bağlamõnda, ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin 
başlatmõş olduğu �bilgi toplumu� politikalarõ da, Türkiye�deki bu beklentileri ve 
gereksinimleri arttõracaktõr. Küresel düzeyde rekabetin temel unsuru, bilimsel ve teknolojik 
yetenek ve bunlarla yakõndan ilişkili olan innovasyon (yenilik) olmaktadõr. Bu yeteneği 
geliştirmenin temel ortamõ da, ülkenin ve toplumun her kesimine ulaşan, bütün ekonomik 
aktörlerin ve araştõrma kurumlarõnõn üzerinde etkileşebileceği bir telekomünikasyon 
altyapõsõdõr. Çünkü artõk anlaşõlmõştõr ki; ekonomik büyümenin temel unsuru, topluma içkin 
olan (endojen) bilim ve teknolojik yenilikler ve en geniş anlamõnda insan kaynaklarõnõn 
kalitesidir.  
 

Bunun yanõnda, küresel ICT pazarõ, dünyanõn en öncelikli sektörü durumuna gelmiştir 
(2 trilyon dolardan fazla). Bu sektörde donanõm, yazõlõm, içerik ve iletişim hizmetleri 
üreterek rekabet edemeyen ülkeler giderek her sektörde gerilemelere uğrayacaklardõr. Bu 
nedenlerle, telekomünikasyon politikasõnõn temel hedefi, yukarõda belirtilen çerçevede, 
genel sosyo-ekonomik yararõn ve ülkenin rekabet gücünün maksimize edilmesidir. Bütün 
akõllõ ülkeler, sanayi politikalarõ yoluyla, iletişim/telekomünikasyon ve enformatik 
stratejilerini, kendi ülkelerinin enformatik teçhizat, hizmet ve içerik üreticilerinin dünya 
çapõndaki rekabetinde öne geçmesi için kullanmaktadõrlar. Türkiye�nin de en azõndan 
donanõm ve yazõlõm sektörleri açõsõndan bu tür politikalarõ uygulamasõ gerekmektedir. 
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4 SABİT SİSTEMLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 
 
4.1 AMAÇ 
 

Geçirdiğimiz planlõ kalkõnma dönemlerinde, özellikle beşinci plan döneminin 
başlarõndan itibaren, haberleşme alanõnda önemli gelişmeler sağlanmõştõr. Bunun yanõnda 
dünyada haberleşme çeşitlerinde ve tekniklerinde önemli yenilikler ortaya çõkmõştõr. Bu 
arada oluşan yeni ihtiyaçlar, sunulabilen hizmetlerin daha hõzlõ gelişmesini ve mevcut 
altyapõya yeni servislerin ilave edilmesini gerekli kõlmõştõr.  
 

Telekomünikasyon hizmetlerinin; 
 
• Ekonomik ve sosyal gelişme, 
 
• Turizm sektörünün gelişmesi, 
 
• Ulusal ve uluslararasõ ticaretimizin ve diğer faaliyetlerimizin yeterli bir etkinliğe 

kavuşturulmasõ, 
 
• Kitle haberleşmesine doğrudan ve dolaylõ katkõsõ, 
 
• Endüstrimizin ve ihracatõmõzõn gelişmesindeki önemli katkõlarõ, 
 
• Toplumun kültürel faaliyetlerinin gelişmesine olan katkõsõ,  
 
• Elektronik ticaretin geliştirilmesi, 
 
• Sağlõk, eğitim ve araştõrma alanlarõndaki kullanõm,  
 
• Tele pazarlama, tele danõşmanlõk gibi yeni hizmetler,  
 
• Borsa ve bankacõlõk alanlarõnda ve toplumun ihtiyaç duyduğu daha birçok alanlarda 

kullanõlmasõ öngörülmüştür.  
 

Bunlarõn yanõ sõra, nitelik ve nicelik yönünden hõzla gelişen ses, görüntü ve veri 
haberleşmesinin ihtiyaçlara cevap verebilecek modern bir altyapõyla sunulmasõ esas 
alõnmõştõr. 
 
4.2 TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNİN MEVCUT DURUMU 
 

Kalkõnma planõ dönemlerindeki gelişmelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi uzun 
vadeli plan hedeflerinin tespitindeki çalõşmalarõmõza õşõk tutacağõ dikkate alõnarak planlõ 
dönemlerdeki haberleşme hizmet ve politikalarõndaki gelişmelere kõsaca yer verilmiştir.           
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4.2.1 Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1963-1967) 
 

Planlõ  kalkõnmanõn  ilk  dönemi  olan  (1963-1967)  yõllarõnda  öngörülen hedefler % 
58-% 96 arasõnda gerçekleştirilmiştir. 
 

Telefon santral kapasitesi % 58,16 gerçekleşme ile 295.428 hatta, telefon abone sayõsõ 
% 68,85 gerçekleşme ile 275.380 adete, şehir içi prensipal şebeke kapasitesi % 96,50 
gerçekleşme ile 648.453 çift hatta, bekleyen sayõsõ 171.506 adete, ankesörlü telefon sayõsõ 
1.631 adete, telefonlu kõrsal yerleşim yeri sayõsõ 430 adete, teleks santral kapasitesi 1.420 
hatta ,toplam kanal sayõsõ 3.430  adete ve PTT işyeri sayõsõ ise 1.948 adete ulaşmõştõr. 
 

Plan dönemi içinde 1999 yõlõ fiyatlarõyla toplam 102 Trilyon 547 Milyar 245 Milyon 
300 Bin TL.�lik yatõrõm harcamasõ yapõlmõştõr. Dönem sonunda abone yoğunluğu % 0,83 
olmuştur. 
 
4.2.2 İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1968-1972) 
 

Bu plan döneminde öngörülen hedefler % 87-% 94 arasõnda gerçekleştirilmiştir. 
 

Telefon santral kapasitesi % 87,88 gerçekleşme ile 516.622 hatta, telefon abone sayõsõ 
% 91,28 gerçekleşme ile 473.462  adete, şehir içi prensipal şebeke kapasitesi % 93,70 
gerçekleşme ile 756.330 çift hatta, bekleyen sayõsõ 395.971 adete, ankesörlü telefon sayõsõ 
2.421 adete, telefonlu kõrsal yerleşim yeri sayõsõ 1.632 adete, teleks santral kapasitesi 1.430 
hatta, toplam kanal sayõsõ 4.890  adete ve PTT işyeri sayõsõ ise 3.282 adete ulaşmõştõr. 
 

Plan dönemi içinde 1999 yõlõ fiyatlarõyla toplam 160 Trilyon  923 Milyar 838 Milyon 
300 Bin TL.�lik yatõrõm harcamasõ yapõlmõştõr. Dönem sonunda abone yoğunluğu % 1,26 
olmuştur. 
 
4.2.3 Üçüncü Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1973-1977) 
 

Bu plan döneminde öngörülen hedefler % 88-% 95 arasõnda gerçekleştirilmiştir. 
 

Telefon santral kapasitesi % 94,56 gerçekleşme ile 983.397 hatta, telefon abone sayõsõ 
% 88,68 gerçekleşme ile 851.353  adete, şehiriçi prensipal şebeke kapasitesi % 88,64 
gerçekleşme ile 1.485.646 çift hatta, bekleyen sayõsõ 1.288.472 adete, ankesörlü telefon 
sayõsõ 3.956 adete, telefonlu kõrsal yerleşim yeri sayõsõ 5.425 adete, teleks santral kapasitesi 
4.000 hatta , toplam kanal sayõsõ 12.400  adete , R/L alõcõ-verici sayõsõ 861 adete ve PTT 
işyeri sayõsõ ise 7.235 adete ulaşmõştõr. 
 

Plan dönemi içinde 1999 yõlõ fiyatlarõyla toplam 505 Trilyon  442 Milyar 89 Milyon 
800 Bin TL.�lik yatõrõm harcamasõ yapõlmõştõr. Dönem sonunda abone yoğunluğu % 2,02 
olmuştur. 
 
4.2.4 Geçiş Yõlõ (1978) 
  

Telefon santral kapasitesi 1.124.227 hatta, telefon abone sayõsõ 986.844 adete,  
şehiriçi  prensipal  şebeke  kapasitesi  1.714.837  çift  hatta,  bekleyen sayõsõ 1.489.686 
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adete, ankesörlü telefon sayõsõ 4.340 adete, telefonlu kõrsal yerleşim yeri sayõsõ 5.730 adete, 
teleks santral kapasitesi 4.000 hatta, toplam kanal sayõsõ 14.130  adete, R/L alõcõ-verici 
sayõsõ 765 adete ve PTT işyeri sayõsõ ise 8.117 adete ulaşmõştõr. 
 

Geçiş yõlõ içinde 1999 yõlõ fiyatlarõ ile 95 Trilyon 410 Milyar 628 Milyon TL. olan 
program ödeneği yõl içerisinde 110 Trilyon 823 Milyar 671 Milyon TL.�ye revize edilerek 
bu ödeneğin 109 Trilyon 463 Milyar 768 Milyon TL.�si harcanmõştõr. Dönem sonunda 
abone yoğunluğu % 2,29 olmuştur. 
 
4.2.5 Dördüncü Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1979-1983) 
 

Bu plan döneminde öngörülen hedefler %100 - %132 arasõnda gerçekleştirilmiştir. 
 

Telefon santral kapasitesi % 100,23 gerçekleşme ile 1.904.402 hatta, telefon abone 
sayõsõ % 102,03 gerçekleşme ile 1.673.227 adete, şehiriçi prensipal şebeke kapasitesi % 
131,97 gerçekleşme ile 3.035.400 çift hatta, bekleyen sayõsõ 1.825.291 adete,  ankesörlü  
telefon  sayõsõ 6.170 adete, telefonlu kõrsal yerleşim yeri sayõsõ 10.272 adete, teleks santral 
kapasitesi 8.220 hatta,.toplam kanal sayõsõ 40.000 adete, R/L alõcõ-verici sayõsõ 1.590 adete 
ve PTT işyeri sayõsõ ise 13.845 adete ulaşmõştõr. 
 

Bu dönemde ilk uydu sistemi olan AKA �1 uydu yer istasyonu servise verilmiştir. 
 

Plan döneminde 1999 yõlõ fiyatlarõyla toplam 652 Trilyon 185 Milyar 927 Milyon 
TL.�lik yatõrõm harcamasõ yapõlmõştõr. Dönem sonunda abone yoğunluğu % 3,45 olmuştur. 
 
4.2.6 Geçiş Yõlõ (1984) 
 

Telefon santral kapasitesi 2.241.688 hatta, telefon abone sayõsõ 1.941.088 adete,  
şehiriçi prensipal şebeke kapasitesi 3.508.920 çift hatta, bekleyen sayõsõ 1.840.951 adete, 
ankesörlü telefon sayõsõ 7.552 adete, telefonlu kõrsal yerleşim yeri sayõsõ 12.166 adete,  
teleks  santral  kapasitesi 10.200 hatta, toplam kanal sayõsõ 53.000 adete, R/L alõcõ-verici 
sayõsõ 1.786 adete ve PTT işyeri sayõsõ ise 16.250 adete ulaşmõştõr. 
 

Geçiş yõlõ içinde 1999 yõlõ fiyatlarõ ile 127 Trilyon 338 Milyar TL. olan program 
ödeneği yõl içerisinde 250 Trilyon TL.�ye revize edilerek bu ödeneğin 249 Trilyon 9 Milyar 
800 Milyon TL.�si harcanmõştõr. Dönem sonunda abone yoğunluğu % 3,91 olmuştur. 
 
4.2.7 Beşinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1985-1989) 
 

Bu plan döneminde öngörülen hedefler %176 - %182 arasõnda gerçekleştirilmiştir. 
 

Telefon santral kapasitesi % 176,11 gerçekleşme ile 6.488.044 hatta, telefon abone 
sayõsõ % 180,35 gerçekleşme ile 5.861.517 adete, NMT abone sayõsõ 15.000�e, şehiriçi 
prensipal şebeke kapasitesi % 182,12 gerçekleşme ile 10.340.966 çift hatta ulaşmõş, 
bekleyen sayõsõ ise 1.466.116 adete çekilmiştir. Ankesörlü telefon sayõsõ 35.736 adete, 
telefonlu kõrsal yerleşim yeri sayõsõ 37.644 adete, teleks santral kapasitesi 28.797 hatta, 
toplam kanal sayõsõ 715.200 adete, R/L alõcõ-verici sayõsõ 4.752 adete ve PTT işyeri sayõsõ 
ise 39.814 adete ulaşmõştõr. 
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Bu dönemde ATA-1 , ATA-2 , AKA �2 ve AKA-3  yer istasyonlarõ ile 576 port 

kapasiteli TURPAK veri şebekesi ve NMT Sistemi hizmete verilmiştir. 
 

Plan dönemi içinde 1999 yõlõ fiyatlarõyla toplam 1 Katrilyon 737 Trilyon 170 Milyar 
484 Milyon 300 Bin TL.�lik yatõrõm harcamasõ yapõlmõştõr. Dönem sonunda abone 
yoğunluğu %10,51 olmuştur. 
 
4.2.8 Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1990-1994) 
 

Bu plan döneminde öngörülen hedefler %141 - %138 arasõnda gerçekleştirilmiştir. 
 

Telefon santral kapasitesi % 141,78 gerçekleşme ile 13.894.089 hatta, telefon abone 
sayõsõ % 135,52 gerçekleşme ile 12.212.257 adete, NMT abone sayõsõ 31.800�e, GSM 
abone sayõsõ 81.968�e, şehiriçi prensipal şebeke kapasitesi % 138,88 gerçekleşme ile 
20.831.690 çift hatta ulaşmõş olup, bekleyen sayõsõ ise 654.528 adete çekilmiştir. Ankesörlü  
telefon sayõsõ 55.799 adete, telefonlu kõrsal yerleşim yeri sayõsõ 45.889 adete, teleks santral 
kapasitesi 23.756 hatta, toplam kanal sayõsõ 1.340.000  adete, R/L alõcõ-verici sayõsõ 6.178 
adete ve PTT işyeri sayõsõ ise 34.692 adete ulaşmõştõr. 
 

Bu dönemde TÜRKSAT 1B uydusu ve Mobil İletişim için küresel sistem (GSM 
Sistemi) hizmete girmiştir. 
 

Plan dönemi içinde 1999 yõlõ fiyatlarõyla toplam 1 Katrilyon 785 Trilyon  578 Milyar 
153 Milyon 100 Bin TL.�lik yatõrõm harcamasõ yapõlmõştõr. Dönem sonunda abone 
yoğunluğu %19,75 olmuştur. 
 
4.2.9 Geçiş Yõlõ (1995)  
 

Telefon santral kapasitesi % 103,93 gerçekleşme ile 14.549.930 hatta, telefon abone 
sayõsõ % 100,97 gerçekleşme ile 13.227.704 adete, NMT abone sayõsõ 103.800�e, GSM 
abone sayõsõ 332.716�ya, şehiriçi prensipal şebeke kapasitesi % 101,78 gerçekleşme ile 
22.392.050 çift hatta, bekleyen 756.233 adete, ankesörlü telefon sayõsõ 58.126 adete, 
telefonlu kõrsal yerleşim yeri sayõsõ 48.203 adete, teleks santral kapasitesi 23.744 hatta, 
toplam kanal sayõsõ 1.480.000 adete ve  R/L alõcõ-verici sayõsõ 6.372 adete ulaşmõştõr. 
 

TURNET veri  şebekesi hizmete verilmiştir. 
 

Bu geçiş yõlõ içinde 1999 yõlõ fiyatlarõ ile 138 Trilyon 876 Milyar 887 Milyon TL.  
olan program ödeneği yõl içerisinde 194 Trilyon 35 Milyar 687 Milyon TL.�ye revize 
edilerek bu ödeneğin 181 Trilyon 894 Milyar 631 Milyon TL.�si harcanmõştõr. Dönem 
sonunda abone yoğunluğu % 22,79 olmuştur. 
 
4.2.10 Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1996-2000) 
 

Plan döneminde 3.000 adet kõrsal yerleşim yerine daha telefon hizmeti götürülerek 
telefonlu kõrsal yerleşim yeri sayõsõnõn 49.000�e çõkarõlmasõ ve şehiriçi telefon dağõtõm 
tesislerinde prensipal şebekeye 19 Milyon çift hat ilave ile 41 milyon çift hatta  çõkarõlmasõ,  
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1995 yõl sonu itibariyle 14.500.000 hat olmasõ  tahmin edilen telefon santral hat 
kapasitesinin yõlda ortalama yüzde 10,6�lõk bir artõşla 2000 yõlõ sonunda 24 Milyon hatta 
ulaşmasõ ve otomatik santrallarda kapasite kullanõm oranõnõn yükseltilmesi hedef alõnmõştõr.  
 

Ancak 1995 yõlõ sonunda 14.550.000 hat olan telefon santral kapasitesi yõlda ortalama 
yüzde 7,4�lük bir artõşla 1999 yõlõ sonunda 19.707.000 hatta ulaşmõştõr. 2000 yõlõ sonunda 
santral hat kapasitesinin 20.697.000 hat olmasõ beklenmektedir.  
 

1995 yõlõ sonunda 13.228 bin adet olan abone sayõsõ yõlda ortalama % 8�lik bir artõşla 
1999 yõlõ sonunda 18.054.047 adete, NMT abone sayõsõ 118.641�e, GSM abone sayõsõ 
7.560.000�e ulaşmõştõr. 2000 yõlõ sonunda abone sayõsõnõn 19.044.047 adete ve santrallarda 
kapasite kullanõm oranõn % 93 olmasõ beklenmektedir. Toplam kanal sayõsõnõn ise 
3.790.000  adete ulaşmasõ beklenmektedir. 
 

1.288 adedi 2000 yõlõnda olmak üzere bu plan döneminde 16.654 adet kõrsal yerleşim 
yerinde (köy, kasaba, mahal, mezra) evlere kadar telefon hizmeti götürülmüş olacaktõr. 
Böylelikle 2000 yõlõ sonunda ülke genelinde evlere kadar otomatik telefon hizmeti 
götürülmüş yer sayõsõ 46.460, irtibatlõ yer sayõsõ da 53.131 olacaktõr. 
 

1998 yõlõnda internet kullanõmõ için TTnet Şebekesi hizmete verilmiştir. 
  

1996 yõlõnda TÜRKSAT�1C uydusu ,1999 yõlõnda Iridium hizmeti servise verilmeye 
başlanmõştõr. 2000 yõlõ içinde TÜRKSAT-2A uydusunun uzaya fõrlatõlmasõ, AKA�2 yer 
istasyonu üzerinden internet bağlantõlarõnõn yapõlmasõ için gerekli düzenlemeler, 
THURAYA projesinin faaliyete geçirilmesi ve TÜRKSAT sayõsal uydu platformunun 
hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. 
 

TES sözleşmesi kapsamõnda 1 adet şebeke kontrol istasyonu, 6 adet Gateway, 29 adet 
tip-2 ve 70 adet tip-1 uydu yer terminali, 6 adet master, 23 adet remote terminalden oluşan 
IBS uydu yer istasyonu, 8 master 64 remote terminalden oluşan Kõrsal alan santralarõnõn 
irtibatõnõ sağlayan (IDR) uydu yer istasyonlarõ kurulmuştur. 2000 yõlõ sonunda SNG uydu 
yer terminali 3 adet encoder /modülatör, 3 adet up converter ile 5 adet TV alõcõsõ 
kurulacaktõr. 
 

FLAG (Fiber Loop Around the Globe), SEA-ME-WE-2 ve SEA-ME-WE-3 (South 
East Asia-Middle East-Western Europe) gibi neredeyse Dünyayõ bir okyanustan diğerine 
çepeçevre saran binlerce kilometre uzunlukta, onlarca ülkenin ortak olduğu milyonlarca 
dolarlõk uluslararasõ denizaltõ fiber-optik kablo projeleri gerçekleştirilmiştir. Yüksek 
transmisyon kalitesi ve güvenilirlik, çok yüksek kapasite (10 Gigabit/s) ve işletim 
kolaylõğõndan dolayõ uydu haberleşme sistemlerine tercih edilen denizaltõ fiber-optik kablo 
sistemleri Ülkemiz uluslararasõ ve şehirlerarasõ haberleşmesinde yaygõn olarak 
kullanõlmaktadõr. Bu sistemlerin yanõ sõra, TBL (Trans-Balkan Link ) ve TAE (Trans-Asia-
Europe) gibi alternatif karasal fiber-optik kablo sistemleri de servise verilmiştir.  
 

Ayrõca, plan döneminde 1999 yõlõ fiyatlarõ ile toplam 1 Katrilyon 496 Trilyon 865 
Milyar 883 Milyon 800 Bin TL�lik yatõrõm harcamasõ yapõlmasõ planlanmaktadõr. 
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ALTYAPI İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER 

SABİT SİSTEMLER 
 

Tablo-11: VII. �VIII. Plan Dönemi Bazõ Fiziki Büyüklüklerin Artõş Yüzdesi 
 

Yõllõk Ortalama Artõş (%) 
 
 

 
1995 Yõlõ Sonu  

Kümülatif 
Gerçekleşmesi 

 
1996 Yõlõ Sonu   

Kümülatif 
Gerçekleşmesi 

2000 Yõlõ Sonu  
Kümülatif 

Gerçekleşme 
Tahmini 

2001 Yõlõ Sonu 
Kümülatif 

Gerçekleşme 
Tahmini 

2005 Yõlõ Sonu 
Kümülatif 

Gerçekleşme 
Tahmini 

VII. Plan 
Dönemi 

VIII. Plan 
Dönemi 

Telefon Santral Kapasitesi (Bin Hat) 14 550 15 812 20.697 22.200 28 220 7,30 6,40 
Telefon Abone Sayõsõ (Bin Adet) 13 227 14 286 19.404 20.450 26 000  8,00 6,00 
Telefon Abonesi Yoğunluğu (Abone/100 kişi) 21.62 22.79 28,96 30,67 37.00 6,00 5,00 
Telefon Trafiği (Milyon Kontör) 64 057 81 248 130.000 145.000 205.000 15,10 9,50 
Kõrsal Telefon İrtibatõ 48 203 49 087 53.131 57.700 76 000 2,00 7,43 
Ankesörlü Telefon Sayõsõ (Kartlõ) 21 435 29 532 78.141 101.563 190 863 29,71 19,35 
Şehiriçi Telefon Dağõtõm Şeb. (Bin Çift Hat)  
 Prensipal Şebeke 22 392 23 850 31.448 33.100 39.700 7,00 4,80 
 Lokal Şebeke 30 886 33 212 44.774 47.550 58.650 7,68 5,53 
Fiber Optik Kablo Uzunluğu (Km) 28 300 31 000 69.516 75.110 103 000 19,70 7,55 
Radyo-Link Sistemleri (Alõcõ-Verici) 6 372 6 520 9.428 10.320 14 000 8,15 8,25 
Mobil Telefon Abonesi  
 Analog (NMT 450) 103 833 113 560 126 000 130 600 149 000  3.95  3.5 
Çağrõ Abonesi 127 996 133 277 98.000 117 800 125 000  -1.99  1.5 
Data Abonesi 6 379 9 058 16.000 21 000 41 000  20.2  20.71 
Kablo TV Abonesi 403 958 483 144 1.300.000 1 960 000 4 600 000  26.34  28.8 
TV Nüfus Kaplamasõ (%)  
 TV1  98.3  98.4 98.4(*)     
 TV2 97 98 98.1(*)     
 TV3 94 95 96.8(*)     
 TV4 74 87 92.0(*)     
İnternet Aboneliği  
 1- TTnet  İnternet Dial-Up Abone Sayõsõ   10000-15000 30000-35000 100000-150000   
 2- VPOP (Sanal Port Talebi)   30000 50000 200000-250000   
 3- VPOP İnternet Kullanõcõ sayõsõ   150000 250000 1000000-1250000   
 4- İnternet Kullanõcõ Sayõsõ   250000-300000 450000-500000 1500000-2000000   
(*) : 1999 yõlõ sonu değerleridir. 
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Tablo-12:  Nüfus Bakõmõndan Ülkelerin Mukayesesi 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

(Bin kişi) 
ÜLKELER 1988 1990 1995 1997 

ABD 245 021 249 949 263 039 267 901 
Almanya 64 621 72 337 81 818 82 207 
Arjantin 31 640 32 527 34 770 35 670 
Avusturya 7 595 7 718 8 047 8 071 
Belçika 9 890 9 967 10 140 10 188 
Brezilya  139 820 144 720 155 820 159 880 
Danimarka 5 130 5 135 5 216 5 275 
Fransa 56 118 56 735 58 139 58 607 
İspanya 39 219 39 887 39 210 39 323 
İngiltere 57 160 57 560 58 533 59 028 
İran 52 742 54 786 68 360 60 690 
İtalya 57 441 57 660 57 333 57 520 
İsviçre 6 687 6 874 7 062 7 094 
Japonya 122 610 123 610 125 570 126 166 
Kore 42 032 42 869 45 100 46 000 
Lüksemburg 374 382 408 418 
Polonya 37 797 38 119 38 590 38 650 
Portekiz 9 761 9 808 9 921 9 945 
Türkiye 53 715 56 473 61 100 63 000 
Yunanistan 10 040 10 160 10 450 10 522 
Macaristan 10 450 10 375 10 246  10 174 
Meksika 82 840 82 590 93 769 96 400 
 
Kaynak : Yearbook of Statistics Telecommunication Services (1988-1997) 
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Tablo-13: Telefon Yoğunluğu Bakõmõndan Ülkelerin Karşõlaştõrõlmasõ 
(Yüz Kişi Başõna Düşen Telefon Sayõsõ) 

 
 
 
 

ÜLKELER 1988 1990 1995 1997 
ABD 51.87 54.46 60.73 64.37 
Almanya 43.06 44.08 51.33 54.98 
Arjantin 10.04 9.49 15.91 19.13 
Avusturya 39.52 41.76 47.18 49.18 
Belçika 35.64 39.26 45.68 46.81 
Brezilya  5.91 6.50 8.51 10.66 
Danimarka 54.42 56.69 61.23 63.33 
Fransa 46.02 49.50 55.73 57.50 
İspanya 27.98 31.60 38.50 40.32 
İngiltere 41.53 44.07 50.25 54.00 
İran 3.56 4.01 7.45 10.73 
İtalya 34.98 38.76 43.33 44.68 
İsviçre 54.33 57.36 63.43 66.09 
Japonya 41.06 44.11 48.66 47.86 
Kore 24.52 30.97 41.24 44.40 
Lüksemburg 44.71 48.11 57.30 66.87 
Polonya 7.81 8.64 14.84 19.43 
Portekiz 18.95 24.26 36.72 40.25 
Türkiye 9.14 12.15 21.62 25.04 
Yunanistan 36.04 38.86 49.40 51.61 
Macaristan 8.21 9.60 21.05 30.42 
Meksika 5.30 6.48 9.39 9.60 
 
Kaynak : Yearbook of Statistics Telecommunication Services(1988-1997) 
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Tablo-14: Abone Sayõsõ Bakõmõndan Ülkelerin Mukayesesi 
 
 
 
 
 

                                                                                                             (1000 Adet) 

ÜLKELER 1988 1990 1995 1997 
ABD 127 087 136 114 159 735 172 452 
Almanya 27 823 31 887 42 000 45 200 
Arjantin 3 176 3 087 5 532 6 824 
Avusturya 3 001 3 223 3 797 3 969 
Belçika 3 525 3 913 4 632 4 769 
Brezilya  8 270 9 409 13 263 17 039 
Danimarka 2 792 2 911 3 193 3 341 
Fransa 25 827 28 085 32 400 33 700 
İspanya 10 972 12 603 15 095 15 854 
İngiltere 23 740 25 368 29 411 31 878 
İran 1 880 2 199 5 090 6 513 
İtalya 20 092 22 350 24 845 25 698 
İsviçre 3 633 3 943 4 480 4 688 
Japonya 50 340 54 528 61 106 60 381 
Kore 10 306 13 276 18 600 20 422 
Lüksemburg 167 184 234 280 
Polonya 2 953 3 293 5 728 7 510 
Portekiz 1 849 2 379 3 643 4 002 
Türkiye 4 911 6 861 13 228 15 744 
Yunanistan 3 618 3 949 5 163 5 431 
Macaristan 4 387 5 355 8 801 9 254 
Meksika 858 996 2157 3095 
 
Kaynak : Yearbook of Statistics Telecommunication Services (1988-1997) 
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Tablo-15: Ankesörlü Telefon Sayõsõ Bakõmõndan Ülkelerin Mukayesesi 
 
 
 
 
                

 
ÜLKELER 

 
1988 

 
1990 

 
1995 

 
1997 

1997 YILINDA BİN 
KİŞİYE DÜŞEN 

ANKESÖR SAYISI 
(%) 

ABD 1 781 1 889 1 505 1 748 6,52 
Almanya 163 159 165 162 1,97 
Arjantin 25.80 22.55 70.00 94.53 2,65 
Avusturya 29.45 31.38 33.82 33.30(*) 4,13 
Belçika 13.06 13.27 15.17 16.00 1,57 
Brezilya  211 227 347 484 3,03 
Danimarka 6,135 6,595 8,084 7,938 1,5 
Fransa 153 183 206 226 3,86 
İspanya 36 42 52 63 1,6 
İngiltere 444 356 341 344(*) 5,83 
İran - - 62 77(*) 1,27 
İtalya 439 435 384 386 6,71 
İsviçre 46 49 58 61 8,6 
Japonya 827 833 801 777 6,16 
Kore 180 237 328 421 9,15 
Lüksemburg 0,305 0,318 0,412 0,528 1,26 
Polonya 87 28 59 68(*) 1,76 
Portekiz 22,105 24,7 33,081 37,525 3,77 
Türkiye 30 39 58 71 1,13 
Macaristan 23 26 37 42 4.13 
Meksika 53 83 247 264 2.74 
Yunanistan 39,053 57,017 40,536 51,283 4,87 
 
(*) 1996 yõlõna ait değerlerdir.                         
Kaynak : Yearbook of Statistics Telecommunication Services (1988-1997) 
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Tablo-16: Çalõşan Telekomünikasyon  Personeli Sayõsõ Bakõmõndan  

Ülkelerin Mukayesesi 
 
 
 
 

 (1000 Adet) 
ÜLKELER 1988 1990 1995 1997 

ABD 901 913 900 922 
Almanya 216 212 230 219 
Arjantin 56,11 40,77 29,69 23,11 
Avusturya 18,47 18,41 17,38 16,9 
Belçika 26,33 26,3 26,01 25,39 
Brezilya  104,42 108,638 92,509 87,282 
Danimarka 18,556 17,71 16,081 17,17 
Fransa 159,521 155,814 151,448 165,04 
İspanya 66,062 75,35 69,57 64,109 
İngiltere 244,4 226,9 145 149 
İran 48,465 64,244 51,341 47,691 
İtalya 113,676 117,986 101,9 94,101 
İsviçre 18,92 20,17 20,219 22,145 
Japonya 286 272 214 - 
Kore 52,073 55,457 62,078 73,323 
Lüksemburg 0,775 0,812 0,8 0,828 
Polonya 64,4 65 73,267 72,875 
Portekiz 23,053 22,969 22,147 21,524 
Türkiye 85,97 90,085 74,987 73,177 
Yunanistan 30,327 28,086 24,581 22,741 
Macaristan 72,509 22,052 22,373 18,187 
Meksika 49,995 49,912 49,016 48,658 
 
Kaynak : Yearbook of Statistics Telecommunication Services (1988-1997) 
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Tablo-17: Yõllara Göre Arõza Yüzdeleri Bakõmõndan Ülkelerin Mukayesesi 

 
 
 
 

 (%) 
ÜLKELER 1988 1990 1995 1997 

ABD - - 15.4 13.4 
Almanya - - 8.7 - 
Arjantin - - 29.3 19.7 
Avusturya - 35.0 16.7 - 
Belçika - - 7.4 - 
Brezilya  5.6 4.7 3.2 3.8 
Danimarka * * * * 
Fransa 16.0 10.4 6.3 - 
İspanya - 10.8 1.7 1.6 
İngiltere 21.0 16.0 3.7 3.7 
İran * * * * 
İtalya - 21.0 12.6 - 
İsviçre 18.2 19.7 8.1 - 
Japonya - 2.4 1.7 - 
Kore - 15.4 17.9 15.0 
Lüksemburg - 17.3 9.6 9.5 
Polonya * * * * 
Portekiz 70.0 66.0 38.0 35.9 
Türkiye 44.9 32.3 60.2 58.4 
Yunanistan - 55.0 43.4 31.0 
Macaristan 144.2 55.0 39.5 16.8 
Meksika - - 4.6 - 
 
(*) Bilgi alõnamamõştõr. 
Kaynak : Yearbook of Statistics Telecommunication Services (1988-1997) 
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TRANSMİSYON SİSTEMLERİ 

 
 
 
 

Tablo-18: Transmisyon Sistemlerinin Gelişimi 
 

Yõl Transmisyon Sistemi Transmisyon 
Kapasitesi (kanal) 

1934 Tek kanallõ kuranportör sistemi 1 
1940 Çok kanallõ kuranportör sistemi 3-12 
1958 Analog radyo-link sistemi 300-900-1800 
1985 Sayõsal radyo-link sistemi �PDH- 1920 
1985 Fiber optik sistemleri � PDH - 1920-7680 
1995 Fiber optik sistemleri � SDH - 1890-30720 
1999 Fiber optik sistemleri � WDM/SDH- 1890-122880 

 
 
 
 
 

 
 

Şekil-3: Analog Transmisyon Sitemleri Kanal Kapasiteleri 
 

 

 
 
 

Analog Transmisyon Sistemleri Kanal Kapasiteleri

60 93 431

63030 63030

10435

60186 60222

46264

55293

2030
4306

60222

856
000

60222

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1948 1950 1960 1970 1980 1990 1992 1996 1999

Havai hat
Analog R/L



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� 58 

Şekil-4: Sayõsal Transmisyon Sistemleri Kanal Kapasiteleri 
 

 
Şekil-5: Telgraf Sistemleri Kanal Kapasiteleri 

 

 
 

Tablo-19: Denizaltõ Fiber-Optik Kablo Sistemleri 
 

Sistem Adõ Kapasitesi Termine Edildiği Ülkeler Servise Veriliş 
Tarihi 

EMOS-1  2*140 Mbit/s Türkiye-İtalya-Yunanistan-İsrail 1991 
TURMEOS-1 16*140 Mbit/s Türkiye 1994 
TURCYOS-1  4*140 Mbit/s Türkiye-K.K.T.C. 1994 
SEA-ME-WE-2  4*140 Mbit/s Türkiye + 12 Ülke 1994 
ITUR 16*140 Mbit/s Türkiye-İtalya-Ukrayna-Rusya 1996 
KAFOS   8*140/155 Mbit/s Türkiye-Romanya-Bulgaristan 1997 
SEA-ME-WE-3 64*140/155 Mbit/s Türkiye + 33 Ülke 1999 
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GEZGİN SİSTEMLER 
 
 

Tablo-20: Yõllara Göre GSM  Abone Sayõlarõ 
 

YILLAR TURKCELL  
GSM 900 

TELSİM  
GSM 900 

1994 63.989 17.979 

1995 224.746 107.970 

1996 555.562 137.217 

1997 1.138.000 343.323 

1998 2.300.000 1.060.000 

1999 5.230.000 2.330.000 

2000 9.210.000 5.760.000 

 
 

 
 

Şekil-6: Yõllara göre PSTN � GSM Abone Sayõlarõ 
 

YILLARA GÖRE PSTN-GSM ABONE SAYILARI
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4.3 TEKNOLOJİK GELİŞMELER  
 

1980�li yõllarõn ortalarõna kadar kullanõlmakta olan ve gelişmelere açõk olmayan 
analog teknoloji ürünü, anahtarlama, iletim ve erişimin büyük ve hantal yapõsõndan 
kaynaklanan yatõrõm maliyetlerinin fazla olmasõ, uzun montaj süresi ve özel montaj 
mahalli gerektirmesi nedeniyle temel telekomünikasyon ihtiyaçlarõnõ karşõlamada büyük 
sõkõntõlar yaşanmõş, ayrõlan kõt kaynaklar ile sadece büyük yerleşim yerlerindeki 
taleplerin karşõlanmasõna yönelik yatõrõmlar gerçekleştirilebilmiştir. Üstelik ülkemizin 
coğrafi yapõsõ ve iklim koşullarõ da özellikle analog iletim (transmisyon) sistemlerinin 
kurulma ve işletme maliyetlerini artõrõcõ bir rol oynamõştõr. 
 

1980�li yõllarõn ikinci yarõsõndan itibaren sayõsal anahtarlama ve iletim sistemlerinin 
yaygõn olarak kullanõlmaya başlanmasõyla maliyetler önemli ölçüde azalmaya 
başladõğõndan beklemekte olan talepler mevcut kaynaklar ölçüsünde daha kõsa sürelerde 
karşõlanabilir hale gelmiş ve telefon abone sayõsõnda önemli artõşlar sağlanmõştõr. 
 

Sayõsal haberleşmenin tam olarak sağlanmasõndan söz edilebilmesi için uçtan uca 
iletişimin sayõsal ortamda yapõlmasõ gerekmektedir. Bu yapõlabildiği takdirde verilen 
hizmet çeşitleri de artmakta, özellikle tek bir bağlantõ ile aboneye farklõ servisler 
verilebilmektedir. Bunun sağlanabilmesi için iletim ve anahtarlama sistemleri ile birlikte 
erişim sistemlerinin de sayõsallaştõrõlmasõ gerekmektedir. Ancak uçtan uca sayõsal bir 
iletim ortamõnõn yaratõlmasõ için daha fazla yatõrõm gerekmektedir. Eldeki sõnõrlõ 
kaynaklarõn daha efektif olarak kullanõlmasõ ve bekleyen taleplerin kõsa sürelerde 
karşõlanmasõna öncelik verilmesi nedeniyle bu alana yönelik yatõrõmlar yeterince 
yapõlamamõştõr. 
 

Sayõsal teknolojinin şebekede yaygõnlaştõrõlmasõ, yazõlõm ağõrlõklõ santrallarõn 
geliştirilmesi ses ve veri iletişiminin tümleştirilmesi, işletme ve bakõmõnõn uzaktan 
kontrol edilebilmesine ilişkin gelişmeler No:7 İşaretleşme Sisteminin kullanõlmasõ ile 
sağlanmõştõr. No:7 İşaretleşme Sistemi, Akõllõ Şebekelerin de alt yapõsõnõ oluşturmaktadõr. 
Santrallar arasõnõn sayõsallaşmasõndan sonra abone-santral arasõnõn sayõsallaşmasõ ISDN 
(ses data ve görüntü hizmetlerinin entegre edilmesi) servisleri ile sağlanõr hale gelmiştir.  
 

ISDN hizmetine sahip abonelerde arayan abonenin numarasõ görülebilir, çağrõ 
yönlendirme, meşguldeki aboneyi bulma, konuşma ücretinin görülmesi sağlanõr, terminal  
cihazlarõ taşõnabilir. 
 

ISDN uygulamasõ ile görüntülü iletişim, dosya transferi, tele-pazarlama, tele-
danõşmanlõk, tõp, turizm, eğitim, borsa ve bankacõlõk gibi alanlarda çeşitli hizmetler 
verilebilir. 
 

Akõllõ şebekeler ile evrensel numara, ücretsiz arama gibi tamamlayõcõ servislerin 
tek bir merkezden hõzlõ, kolay ve ekonomik olarak  gelişmelere uygun esneklikte ve tüm 
ülke çapõnda  yeni katma değerli hizmetler sunulabilecektir. 
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Akõllõ şebekelerde, santral tipinden bağõmsõz olarak ilave servis olanaklarõnõn 
sağlanmasõ mümkün olup, hizmetler servis sağlayõcõlar tarafõndan tanõmlanarak 
geliştirilebilecek özelliklere sahip olacaktõr. 
 

Santraller arasõ trunk ve diğer data (kiralõk kanal, paket anahtarlamalõ ve devre 
anahtarlamalõ data, Frame Relay, ATM, vb.) bağlantõlarõ için meydana getirilmiş olan 
iletim (transmisyon) şebekesinde kullanõlan fiber optik kablo ve sayõsal R/L teçhizatõ ile 
sayõsallaşma % 95�e çõkarõlmõştõr. Şehiriçi, şehirlerarasõ ve uluslararasõ fiber optik 
linklerinde PDH sistemlerinin yanõnda SDH sistemleri de kullanõlmaya başlanmõş yeni 
gelişmekte olan WDM  (Dalga Boyu Paylaşõmlõ Çoklama) ve DWDM (Yoğun Dalga 
Boyu Paylaşõmlõ Çoklama) sistemlerinin uygulanmasõ için temel bir altyapõ 
oluşturulmuştur. 
 

Kõrsal alan transmisyonunda da fiber optik kablo sistemleri ve düşük kapasiteli 
sayõsal R/L sistemleri yaygõn olarak kullanõlmaya başlanmõş, bu durum özellikle işletme 
maliyetlerini düşürmüş ve kaliteyi artõrmõştõr.  
 

İnsanlarõn bulunduklarõ yere bağlõ olmadan bilgiye erişme ve iletişim sağlama 
istekleri sonucu mobil şebekeler doğmuş ve hõzla gelişmiştir. 
 

GSM (Faz-1), ilk tasarlandõğõ yõllarda sadece ses iletişimi için düşünülmüştür. 
Doğal olarak Faz-1 temel telefon uygulamalarõnõ içermekten ibarettir. Ancak Faz-1 
döneminin getirdiği en büyük iki yenilik digital teknolojiye geçiş ve uluslararasõ 
dolaşõmdõr (Global roaming). 
 

GSM Faz-1 Özellikleri: Çağrõ yönlendirme, tüm aramalar, cevapsõz çağrõlar, 
konferans görüşmeleri, çağrõ engelleme, çõkan arama başarõlõ, giren arama başarõlõ, 
roamingtir.  
 

GSM (Faz-2),  bugün içinde bulunduğumuz aşama olup, en önemli özelliği SMS 
(Short Message Service) ve  faks uygulamalarõnõn GSM�e entegre edilmiş olmasõdõr.  
 

GSM Faz-2 Özellikleri: SMS � kõsa mesaj servisi, konferans görüşmesi, çağrõ alma, 
çağrõ bekletme, mobil data servisi, mobil faks servisi, arayan numaranõn gözükmesi, 
detaylõ ücretlendirme, hücresel haberleşme, çağrõ ve faks yönlendirmedir. 
 

TTnet şebekesi ses, veri ve multimedia iletişim taleplerini karşõlayacak şekilde 
ATM tabanlõ olarak tasarlanmõştõr.  
 

ATM (Aysnchronous Transfer Mode) teknolojisi Cell Relay şebeke standartdõnda 
olup hõzlõ erişim imkanõ sağlayan  ses, video, data, image ve multimedya uygulamalarõna 
yönelik çalõşõr. 
        

TTnet şebekesi 140 POP noktasõ ile Türkiye genelinde küresel erişim imkanõ 
sağlayan ve kişisel internet amaçlõ olarak MAIL, WEB, NEWS ve PROXY gibi 
hizmetleri sunabilen bir yapõdadõr. 
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TDM şebekesi ile yurt sathõnda geniş bir ağ ile Leased-Line data hizmeti 
verilmektedir.  
 

Kablo-TV şebekelerinde; Pay TV, PPV, IPPV, VOD, NVOD, DMX uygulamalarõ, 
Cable-phone, Video oyunlarõ, Uzaktan etkileşimli eğitim, Video Konferans, Telemetre 
uygulamalarõ, Teleteks hizmeti, Voice over IP, Evden alõşveriş, Bankacõlõk İnternet 
erişimi (kiralõk devreler) hizmetleri verilir. 
 

İnternet üzerinden telefon hizmeti, internet üzerinden telefon çağrõlarõn taşõnmasõ 
ile yapõlan bir iletişim şeklidir.  PC veya normal telefon üzerinden gerçekleştirilebilir.  
 

XDSL (Digital Subscriber Line) sayõsal abone hattõnda, servis sağlayõcõ ile son 
kullanõcõ arasõndaki bakõr tel üzerinden yüksek hõzlõ data iletimi sağlanmaktadõr.  
 

XDSL İnternet Erişimi, Uzaktan yerel alan ağa erişim, Uzaktan çalõşma, 
Enformasyon hizmetleri,  Masa üstü video konferans uygulamalarõ, İsteğe bağlõ video, 
Etkileşimli eğlence, Uzaktan eğitim, Uzaktan tõp uygulamalarõ, Bilgisayar-telefon 
uygulamalarõ gibi gruplandõrõlabilir. 
 

ADSL (Asymmetric DSL) ile bant genişliği  asimetrik olarak ikiye bölünür. Daha 
geniş olan bölümü giden trafiğe (downstream) diğer bölüm ise gelen trafiğe (upstream) 
ayrõlõr. Band genişliği 9 Mbps downstream, 16 Kbps-640 Kbps upstream oranlarõ 
arasõnda değişir. Video ve client/server gibi uygulamalarda kullanõlõr.  
 

VDSL (Very high rate DSL), ADSL'in daha yüksek hõzlarda çalõşõp daha kõsa 
mesafeleri destekleyen uygulamasõdõr. Downstream olarak 52 Mbps hõzõna kadar 
destekler. Tõbbi görüntüleme, gerçek zamanlõ video uygulamalarõnda kullanõlõr. 
 

IP over ATM, internet erişimi için çok yüksek hõzlara erişebilen hõzlõ anahtarlama  
sistemidir. 
 

Uydu Haberleşmede VSAT sistemlerinde veri iletişimi sağlanmaktadõr. 
 

TÜRKSAT, INTELSAT ve EUTELSAT uydularõ üzerinden data devreleri kurma 
olanağõ mevcuttur. Halen bu uydular üzerinde data devreleri mevcuttur ayrõca yüksek 
kapasiteli uydu data devrelerini kurabilecek durumdadõr. 
 

Türksat Sayõsal Uydu Platformu (TSUP) kapsamõnda yürütülen veri iletişim projesi 
kapsamõnda Sayõsal TV, Etkileşimli TV, Video Konferans, internet erişimi gibi servisleri 
için gerekli sistemler işletmeye verilmek üzeredir. Bir VSAT sistemi olan TES şu anda 
yanlõz ses iletişimi için kullanõlõyor olmakla birlikte yüksek hõzlõ veri iletişimi içinde 
kullanõlabilir bir seçenek durumundadõr. 
 

TELEDESIC geniş bant, gerçel-zamanda internet erişimi amaçlõ alçak yörüngeli 
uydu sistemidir.  
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4.4 ARZ-TALEP İLİŞKİLERİ 
 

İhtiyaç tahmini ve  karşõlanmasõ: 
 

2001-2005 yõllarõnõ kapsayan bu plan dönemindeki telefon tahminlerinin 
yapõlabilmesi için, geçmiş yõllara ait telefon abone sayõlarõ ile telefon bekleyen istekli 
sayõlarõnõn toplamõndan oluşan potansiyel (mevcut + istekli) abone sayõlarõndan, talebi 
etkileyen faktörlerden, diğer ülkelerdeki daha önce meydana gelmiş gelişmelerden 
faydalanõlmõştõr.  
 

Burada kullanõlan  iki metodun analizi yapõldõğõnda doğrusal metotta  yõllõk abone 
artõşõ  ortalama  146.000 adetken,  logaritmik metotta bu değer ortalama 1.524.000 adet 
olmaktadõr. Buna göre hesaplarõmõzda ortalama yõllõk abone artõşõnõn 1.320.000 olarak 
alõnmasõ planlanmõştõr. 
 

Sonuç olarak 2005 yõlõ abone potansiyelinin  26.000.000, abone yoğunluğunun da  
% 37,00 olmasõ öngörülmüştür. 
 

 
Tablo-21: Yõllara Göre Abone Sayõsõ ve Abone Yoğunluğu 

 
Abone  

Yõllar 
 

Nüfus 
 

Kapasite (*) Yõl 
İçi İlave 

Kümülatif 
Abone 

Yoğunluğu 
(%) 

1993 59.400.000 12.569.127 1.525.037 10.935.523 18,07 
1994 60.200.000 13.894.089 1.276.734 12.212.257 19,75 
1995 61.100.000 14.549.930 1.015.447 13.227.704 21,62 
1996 62.000.000 15.812.138 1.058.774 14.286.478 22,79 
1997 63.000.000 17.584.265 1.457.542 15.744.020 25,04 
1998 63.918.000 18.558.707 1.215.480 16.959.500 26,53 
1999 64.848.000 19.707.281 1.094.547 18.054.047 27,84 
2000 65.770.000 21.211.000 1.350.000 19.404.047 29,50 
2001 66.685.000 22.656.000 1.351.953 20.756.000 31,13 
2002 67.592.000 24.100.000 1.351.000 22.107.000 32,71 
2003 68.491.000 25.502.000 1.351.000 23.458.000 34,25 
2004 69.382.000 26.861.000 1.271.000 24.729.000 35,64 
2005 70.264.000 28.220.000 1.271.000 26.000.000 37,00 

 
* Kurulu kapasite olup ISDN dahil edilmiştir. 
 
4.5 HEDEFLER 
 

No-7 işaretleşme sistemi alt yapõsõ tüm illerimizde kurulmuş olup kõrsal alan dahil 
bu uygulamanõn tüm santrallarda uygulanmasõ gerekmektedir. 
 

Dar bantlõ ISDN�in illerimizde özellikle küçük sanayi bölgelerinde ve daha sonra 
ev aboneliklerine kadar yaygõnlaştõrõlmasõ gerekmektedir. -Dar bantlõ ISDN�in 
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yaygõnlaştõrõlmasõ, daha sonra geniş bant ISDN şebekesinin büyük illerimizde 
başlanmasõ, talep olmasõ halinde küçük bölgelerde de yaygõnlaştõrõlmasõ gerekmektedir. 
 

Aboneye geniş bant imkanõ sağlayan ISDN teknolojisinin yaygõnlaştõrõlmasõ 
yanõnda, bu sistemin rakibi olan XDSL ailesinin yaygõn bir şekilde hizmete verilebilmesi 
için  santrallarda aynõ abone çatõsõ içinde her iki teknoloji desteklenmelidir.  
 

PSTN santrallar üzerinde yeni nesil uygulamalar özellikle veri ve diğer multimedya 
uygulamalarõna yönelik olarak çalõşmalar hõzlandõrõlarak diğer veri şebekeleri ile ara 
bağlantõlar sağlanmalõdõr. 
 

Şu anda kurulmuş ve ileride kurulacak olan şebekelerde  (ISDN, FRAME RELAY, 
ATM, GSM, NMT, KABLO TV, TURPAK, DEVRE ANAHTARLAMA, IN vb.) 
birlikte çalõşabilirlik ve ulusal ve uluslar arasõ serviste devamlõlõk sağlanmalõdõr. 
 

Farklõ şebekelerde (GSM, PSTN vb.) çok farklõ tipte santral bulunmaktadõr. Sabit 
şebekedeki tüm abonelerin aynõ hizmeti alabilmeleri ve aynõ zamanda bu abonelerin 
mobil aboneleri ile aynõ hizmetleri alabilmeleri ve sabit aboneler ile mobil abonelerin tek 
merkezden bütün servisleri alabilmeleri için Akõllõ Şebekeler (IN) kurulmalõdõr. 
 

No-7 işaretleşmesi sisteminin bir özelliği olarak arayan abonenin numara bilgisi 
şebekede taşõndõğõndan CLIP özelliği abonelere sunulmalõdõr. 
 

Elektro mekanik santrallarõn tamamõ sayõsal santrallar veya remote santrallar ile 
değiştirilmelidir. 
 

Santrallarda gelecekteki teknolojileri destekleyecek en güçlü işlemciler 
kullanõlmalõdõr. 
 

İnternet, elektronik ticaret ve on-line hizmetlerinin kullanõmõnõn hõzla artmasõndan 
dolayõ veri trafiği yõllõk olarak ses trafiğine göre 10 kat daha hõzlõ artmaktadõr. 
 

Paket anahtarlama teknolojisinde sadece data değil ses ve görüntü birlikte 
iletilmektedir. Telekomünikasyon alanõnda hem terminaller hem de santrallarda 
tümleşme teknolojisine gidilmektedir. Tümleşme teknolojisi sonunda kurulacak 
santrallarõn (ATM, TCP/IP vb.) söz konusu her üç servisi de verebilecek kapasitede 
olmasõ gereklidir. 
 
4.6 SONUÇ 
 

1990-1999 yõllarõ arasõnda sayõsal transmisyon sistemleri kanal kapasitesinde % 
400�lük artõş sağlanmasõna rağmen, gelişen sosyal ve ekonomik ilişkiler, sürekli artan 
düşük (VBD) ve yüksek hõz (n*64 kbit/s) data talepleri, 1994�de hizmete verilen GSM 
sisteminin hõzla gelişmesi ve abone sayõsõndaki büyük artõşlar, internet kullanõmõnõn 
toplumun her kesimine yayõlmasõ, Ulak-Net, Pol-Net, TTnet gibi kamu iletişim 
projelerinin uygulamaya konulmasõ, medya, özel sektör ve bankacõlõk alanõnda rekabet 
sonucunda, transmisyonda güvenilirliğe, kapasiteye ve yüksek hõza olan talebin artmasõ, 
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mevcut transmisyon altyapõsõnõn sürekli olarak geliştirilmesini, yeni özellikler 
kazandõrõlmasõnõ ve servis kalitesinin yükseltilmesini gerektirmektedir. 
 

2005 yõlõnda 26 milyon sabit, 40 milyon mobil telefon abonesinin olacağõ tahmin 
edilmektedir. Yine 2000 yõlõndan itibaren GSM 1800 sisteminde en az iki operatörün 
lisans alacak olmasõ, internetin yaygõnlaşmasõ, interaktif bankacõlõk uygulamalarõ, Kablo 
TV�deki gelişmeler, kamu ve özel sektör iletişim projelerindeki artõşlar, ülkemizde 
yüksek kapasiteli ve güvenilir bir transmisyon altyapõsõnõn kurulmasõnõ zorunlu 
kõlmaktadõr.  
 

Artan taleplerin karşõlanabilmesi ve yüksek transmisyon kalitesi için şehirlerarasõ 
ve kõrsal alan haberleşmesinde transmisyon ortamõ olarak fiber-optik kabloya ağõrlõk 
verilmeli, kablonun dõş etkenlerden zarar görmemesi, dolayõsõ ile kesintisiz haberleşme 
için havai fiber uygulamalarõnõn yerini yer altõ (arme) güzergah uygulamalarõ almalõdõr.  
 

Kõrsal alanda hala yaygõn olarak kullanõlan havai hat kuranportör sistemleri, işletme 
ve bakõm zorluklarõ göz önünde bulundurularak bir plan dahilinde devre dõşõ edilmeli, 
kõrsal alan (2/8 Mbit/s) radyo-link ve fiber-optik kablo uygulamalarõna geçilmelidir.  
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5 MOBİL HİZMETLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  
 
5.1 DÜNYADA HÜCRESEL  MOBİL TELEFON SİSTEMLERİ 
 

Teknolojinin hõzlõ gelişmesi insanlarõn haberleşme alanõndaki ihtiyaçlarõna yeni 
boyutlar getirmiştir. Devamlõ hareket halinde olan kişilerin telefon haberleşmesinde 
karşõlaştõklarõ imkansõzlõklarõ tamamen ortadan kaldõrmak üzere, telefon edebilmek için 
sabit olmak zorunluluğu yerine telefonlarõ hareketli hale getiren haberleşme 
teknolojisindeki gelişmeleri son 20 yõldõr izliyoruz. 
 

Mobil telefon sistemleri sayesinde telefon haberleşmesinin yeri günlük hayatõmõzda 
ayrõ bir anlam kazanmõştõr. Bu sistem iş ve sosyal hayatõmõzõn boyutlarõnõ değiştirmiştir. 
Data iletiminin de mobil şebeke aracõlõğõyla temin edilmesi bu sistemi yaşamõmõzõn 
vazgeçilmez bir unsuru haline getirmeye başlamõştõr. 
 

Birinci Nesil Hücresel Mobil telefon sistemleri 1970�li yõllardan bugüne değin 
değişik teknik standartlarla hayata geçirilmiştir. İlk önce analog teknolojiye dayalõ    
sistemlerin uygulamaya konulduğu 1990�lõ yõllarda ise ilk sayõsal sistemlerin dizaynõnõn 
yapõlarak mevcut analog mobil telefon sistemlerini tamamlayõcõ mahiyette abonelere 
değişik seçenekleri sunabilmek üzere işletmeye alõnmõşlardõr. Dünya ülkelerindeki 
uygulamalar incelendiğinde aşağõ yukarõ her ülkenin değişik standartlarda analog mobil 
telefon sistemlerini kullandõklarõ görülecektir. (NMT-450, NMT-900, AMPS, TACS ve 
benzeri sistemler). Oldukça fazla sayõda analog mobil telefon sistemlerinin mevcut 
olmasõ; farklõ ülke politikalarõna, üreticilerin çeşitliliğine ve her sistemin ulusal bir sistem 
olarak uygulanmasõ sebebiyle avantaj-dezavantaj hesaplamalarõna ve gerekli teknik 
imkanlarõn mevcut olup olmamasõna bağlõ olmasõndan kaynaklanmõştõr. 
 

1990 yõllardan sonra dünyada mevcut analog mobil sistemlere sayõsal sistemlerin 
ilave edilmesi ile birlikte büyük bir abone artõşõ olmuştur. GSM 900�ün globalleşmesi ilk 
önce Avrupa�da daha sonra tüm dünyaya yayõlmasõ ile telekomünikasyon teknolojisi 
liberalize olmuştur. Tekellerin kaldõrõlmasõ ve hõzlõ  büyüyen özel  telekom şirketlerinin 
oluşmasõ, mobil telefon sistemlerini telekomünikasyonda bir cazibe haline getirmiştir. 
Avrupa�da tekelleşen telekomünikasyon sektörünün kõsa zamanda özelleştirilmesiyle 
yeni telekomünikasyon şirketlerinin sayõsõnda artõşlar olmuştur. Sektörde rekabete dayalõ  
tüketici lehine alõnan yeni kararlar, teknolojinin sağladõğõ hizmetler ve servisler, bu 
gelişmelere uygun  yan sektörlerin doğmasõna sebep olmuştur. 
 

Dünyada özelleşme ile gelen bu akõm GSM sektöründe büyük gelişmeler 
sağlamõştõr. On sene gibi kõsa bir zaman içerisinde 300 milyona yakõn bir abone elde 
edilmiş olup, verilen yeni hizmetlerle önümüzdeki yõllarda milyara yakõn abone  
seviyelerine çõkmasõ beklenmektedir. Konuşma dõşõnda data ve görüntünün de hizmete 
verilmesiyle abone potansiyelinde büyük artõş olmasõ beklenmektedir. 
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5.2 TÜRKİYE�DE MOBİL TELEFON SİSTEMLERİ 
 
5.2.1 Analog NMT Sistemi 
 

Türkiye�de mobil telefon hizmetini sunmak üzere yapõlan çalõşmalarõn başlangõcõ 
1985 yõlõdõr. Bu sistemin temin ve tesisi için açõlan ihaleyi Nokia Mobira firmasõ 
kazanmõştõr. 
 

NMT sistemi ilk olarak 1986 yõlõnda Ankara ve İstanbul�da servise verilmiştir. Bu 
sistem, 1999 yõlõ sonu itibariyle tüm il merkezlerinde ve ana karayollarõmõzõn % 85�inde 
ve ayrõca KKTC topraklarõnõn yaklaşõk % 95�inde çalõşmaktadõr. 
 

Sistemde şu anda 4 ayrõ santral (MTX) 632 baz istasyonu  ve 4327 radyo kanalõ 
ile tüm ülke çapõnda 117.000 aboneye hizmet vermektedir. Yaklaşõk 100 milyon $�lõk 
yatõrõm yapõlmõştõr. Tablo-22�de yõllara göre NMT  parametrelerinin gelişimi verilmiştir. 
 

Tablo-22: Yõllara Göre NMT Artõşlarõ 
 

Yõllar Abone 
Sayõsõ 

Yõllara 
Göre 

Abone 
Artõşõ 

Yõllara 
Göre 

Abone 
Artõşõ (%) 

Baz 
İst. 

Sayõsõ 

Toplam 
Baz İst. 
Sayõsõ 

Rf 
Kanal 
Sayõsõ 

Top. Rf 
Kanal 
Sayõsõ 

Santral 
Kapasitesi 

1987 5.101 - - 12 12 140 140 9.000 
1988 9.846 4.745 93,02 82 94 662 802 14.000 
1989 15.606 5.760 58,50 78 172 549 1351 16.000 
1990 31.809 16.203 103,83 38 210 322 1673 40.000 
1991 47.828 16.019 50,36 44 254 279 1952 48.000 
1992 61.395 13.567 28,37 46 300 233 2185 54.000 
1993 84.187 22.792 37,12 40 340 214 2399 89.600 
1994 93.503 9.316 11,07 40 380 213 3307 95.600 
1995 103.833 10.330 11,05 56 436 332 2944 120.800 
1996 113.560 9.727 9,37 21 457 92 3036 131.200 
1997 126.659 13.099 11,53 58 515 271 3307 131.200 
1998 124.448 -2.211 -1,75 81 596 706 4013 179.200 
1999 118.641 -5.807 -4,67 38 634 29 4042 179.200 
2000 113.550 -5.091 -4,29 - - - - 179.200 
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Şekil-7: Yõllara Göre NMT Abone Sayõlarõ 

 
Tablo ve şekillerde de görüldüğü gibi, kanal ve baz istasyonu sayõsõnda liner bir 

artõş olmasõna rağmen abone sayõsõnda düşüşler gözlenmiştir. 
 

Ayrõca mevcut abonelere, Voice Mail, No.7 ve vb yeni hizmetlerin verilmesine 
karşõlõk, ülkemizde NMT sistemini için abonelerin kullandõğõ telefonlarõn GSM 
telefonlarõna göre aşõrõ yüksek fiyatlõ olmasõ ve işletiminin tekel olmasõ, reklam ve 
promosyonun yapõlmamasõ abone sayõsõnõn artmamasõnda etkin rol oynamõştõr. Gerek bu 
sebepler, gerekse GSM sisteminin global bir sistem olmasõ nedeniyle önümüzdeki 
yõllarda tüm dünyada NMT sistemlerine yatõrõmlarõn durdurulmasõ ve yatõrõmlarõn yeni 
teknolojilere yapõlmasõ planlanmaktadõr. 
 
 
Ayrõca NMT sistemine yatõrõm yapõlmaksõzõn, abone sayõsõnõ korumak maksadõyla, 
mevcut hali ile işletilmesine devam edilmesi veya özel sektöre devredilmesi 
düşünülmektedir. 

 
Şekil-8: Yõllara Göre Baz İstasyonu Sayõsõ 
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5.2.2 GSM Sistemi  
 

Ülkemiz 1988 yõlõnda GSM MoU�suna dahil olmuştur. İlk etapta Turkcell ve 
Telsim şirketleriyle Temmuz 1993 tarihinde, 500�er milyon $ lisans bedeli karşõlõğõ ve 
lisans koşullarõ uygun olduğunda, lisans verilmek üzere gelir paylaşõmõ esasõna dayalõ 
olarak mobil telefon sistemi sözleşmesi imzalanmõştõr. Gelir paylaşõm esasõna göre 
yürütülmekte olan projede tüm yatõrõm masraflarõ ilgili şirketlerce karşõlanmaktadõr. Gelir 
paylaşõm ücretleri, konuşma ücreti, aylõk sabit ücret ve tesis ücretinden oluşmaktadõr. 
İlgili sözleşmede elde edilen gelirin  % 67,1 Türk Telekom�a ve %32,9�u firmalara pay  
edilmiştir. Lisans koşullarõnõn oluşmasõ ile 27.4.1998 tarihinde  500 milyon $ karşõlõğõnda 
lisans imtiyaz sözleşmesi imzalanmõş ve ülkemizde ilk defa telekomünikasyon alanõnda 
Türk Telekom dõşõnda alternatif işletmeler ticari olarak faaliyet göstermeye başlamõştõr. 
 

1998 yõlõnda telekomünikasyon sektöründe faaliyete başlayan Turkcell ve Telsim 
büyük bir ivme ile tüm Türkiye'de geniş bir coğrafi alanda büyük bir abone potansiyeline 
ulaşmõştõr. 
 

 
 
 

Tablo-23: Yõllara Göre GSM  Abone Sayõlarõ 
 

YILLAR TURKCELL  
GSM 900 

TELSİM  
GSM 900 

TOPLAM 

1994 63.989 17.979 81.968 

1995 224.746 107.970 332.716 

1996 555.562 137.217 692.779 

1997 1.138.000 343.323 1.481.323 

1998 2.300.000 1.060.000 3.360.000 

1999 5.230.000 2.330.000 7.560.000 

2000 9.210.000 5.760.000 14.970.000 

 
 
 

Tablo-24: Yõllara Göre Mobil Telefon Abone Sayõsõ Tahmini 
 

Yõllar 2001 2001 2003 2004 2005 
Abone Sayõsõ 25.000.000 32.000.000 35.000.000 38.000.000 40.000.000 
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Şekil-9: Yõllara Göre GSM Abone Dağõlõmõ 
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Şekil-10: Mobil Telefon Tahmini Abone Sayõlarõ 
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5.3 İKİNCİ NESİL CEP TELEFONLARI 
 

Analog sistemlerden sonra ortaya çõkan dijital sistemler 2. nesil olarak 
adlandõrõlmaktadõr. Üç tane önde gelen 2. nesil hücresel cep telefonu standardõ 
bulunmaktadõr. Bunlar; GSM, CDMA, ve D-AMPS�dõr. D-AMPS, IS-136 TDMA olarak 
da bilinmektedir. Bu üç rakip standart arasõnda en yaygõn olanõ GSM�dir. Yaklaşõk % 60 
pazar payõna sahiptir. CDMA sisteminin, gelecekte GSM karşõsõndaki en büyük rakip 
olmasõ beklenmektedir. CDMA, Amerikan kökenli bir sistem olup daha ziyade kuzey 
Amerika�da yayõlmõştõr. Tõpkõ GSM�de olduğu gibi HSCSD (High Speed Circuit 
Switched Data) ve paket anahtarlama teknolojilerine geçmek için çalõşmalar 
sürdürülmektedir.  
 
Aşağõdaki tablo üç standardõn bir karşõlaştõrmasõnõ vermektedir. 
 

Tablo-25: GSM, CDMA ve D-AMPS Standartlarõnõn Karşõlaştõrmasõ 
 

Parametre GSM CDMA D-AMPS 
Teknik    

Tip TDMA CDMA TDMA 
Frekans 900Mhz 800Mhz 800Mhz 
 1.8Ghz / 1.9Ghz 1.9Ghz 1.9Ghz 
Kanal Band Genişliği 200Khz 1,250Khz 300Khz 
Voice Paths / Kanal 8/16 (1) 60 10 

Yetenekler    
Ses Kalitesi - İyi   

(Standard Full Rate) 
- Çok iyi  
(Enhanced Full Rate) 

-İyi  
(8kb coder) 
- Çok yüksek  
(13kb coder) 

Kabul edilebilir 

Roaming Etkin ve uluslararasõ Çok sõnõrlõ Sõnõrlõ 
Data İmkanlarõ - 9.6 Kbit/s  

(1994�den buyana 
devre anahtarlamalõ) 
- 38.4 kbit/s  
(1998/1999�de  
devre anahtarlamalõ) 
- 115 kbit/s  
(1999/2000�de  
paket anahtarlamalõ) 

9.6 ve 14.4 Kbit/s  
(-1997�de devre 
anahtarlamalõ, 
-1999�da paket 
anahtarlamalõ)  

9.6 Kbit/s  
(-1998�de devre 
anahtarlamalõ,  
-1999�da paket 
anahtarlamalõ) 

Gelişim Gelişmiş teknolojiye 
sahip ve gelişme 
devam ediyor 

Olgunlaşmamõş ama 
potansiyeli yüksek 

Olgunlaşmamõş 

 
Kaynak: GRS Company 
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GSM standardõ, hem Avrupa sistemi olmasõ hem de Türkiye�de uygulamasõnõn 
bulunmasõ nedeniyle, aşağõda detaylõ olarak anlatõlmõştõr.  
 
5.3.1 GSM (Global System for Mobile Communications) 
 

İkinci jenerasyon mobil standardõnõn kurucusu, GSM (Global System for Mobile 
Communications-Mobil İletişim için Küresel Sistem) ile Batõ Avrupa olmuştur. Kablosuz  
iletişimin başladõğõ yõllarda her ülke ayrõ bir standart uygulamakta ve bu durum mobil 
cihazlarõn kullanõm alanõnõ ülke sõnõrlarõ ile kõsõtlamaktaydõ.  Farklõ standartlar, iletişimi 
kõsõtlamakla da kalmõyor, üreticileri her ülke için farklõ özelliklerde telefonlar (en azõndan 
yazõlõmlar) üretmek zorunda bõrakõyordu. 1980'li yõllarõn başlarõnda, tüm Avrupa çapõnda 
çalõşabilecek bir mobil sistemin geliştirilmesi için bir çalõşma grubu faaliyete geçmiştir. 
Grup, öncelikle geliştirilecek standart için aşağõdaki  hedefleri  belirlemiştir;  
 

1.     Yüksek ses kalitesi 
2.     Düşük telefon ve görüşme ücretleri 
3.     Uluslararasõ dolaşõm (roaming) için destek 
4.     Yeni ürün ve hizmetlere açõk bir yapõ. 

 
Analog selefi gibi 10 yõlda ve milyarlarca dolarlõk harcamayla oluşturulabilen 

GSM, 1987 yõlõnda, 30 Avrupa ülkesi tarafõndan standart olarak kabul edilmiştir. 1989 
yõlõndan itibaren çalõşma grubunun yükünü ETSI (European Telecommunication 
Standards Institute-Avrupa İletişim Standartlarõ Enstitüsü) üstlenmiş ve bir yõl sonra da 
ilk GSM standartlarõ yayõnlanmõştõr. Bir Avrupa standardõ olarak başlamasõna rağmen 
GSM kõsa sürede benimsenerek bir dünya standardõ haline gelmiştir. ABD'de bu 
standartlarõn kullanõlabilmesi için ANSI (American National Standards Institute-
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) devreye girmiş  ve GSM standartlarõ ABD'de  de 
yayõnlanarak uygulamalarõna başlanmõştõr. 
 

GSM, statik değil gelişen bir standarttõr. GSM standartlarõnõn gelişmesi, 
kullanõcõlarõn değişen talebine ve gelişen teknolojilere göre 3 aşamalõ olarak 
belirlenmiştir. Bunlar faz-1, faz-2, faz-2+�dõr. Faz-2+, GSM�in nihai aşamasõdõr. Bundan 
sonra 3. nesil cep telefonlarõna geçilmektedir. 
 
5.3.1.1 FAZ-1  (Sadece Ses İletişimi) 
 

GSM, ilk tasarlandõğõ yõllarda sadece ses iletişimi için düşünülmüştür. Doğal olarak 
faz-1 temel telefon uygulamalarõnõ içermekten ibarettir. Ancak faz-1 döneminin getirdiği 
en büyük iki yenilik dijital teknolojiye geçiş ve uluslararasõ dolaşõmdõr (Global roaming). 
 
5.3.1.2 GSM Faz-1 Özellikleri 
 

• Çağrõ yönlendirme 
• Tüm aramalar 
• Cevapsõz çağrõlar  
• Konferans görüşmeleri  
• Çağrõ engelleme  
• Çõkan arama  başarõlõ 
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• Giren arama başarõlõ  
• Roaming  

 
5.3.1.3 FAZ-2  (Bugün İçinde Bulunduğumuz Aşama) 
 

Gerek 1980�li yõllarda piyasaya sürülen birinci nesil cep telefonlarõ, gerekse de 
günümüzde kullandõğõmõz GSM telefonlarõ data iletişimi maksatlõ planlanmamõştõr. Asõl 
hedef olarak mobil ses iletişimi seçilmiştir. Ancak, yirminci yüzyõlõn gelişen diğer bir 
önemli teknolojisinin de internet olduğu aşikardõr. 1999 yõlõ itibariyle dünyada 150 
milyona yakõn  internet kullanõcõsõ olduğu sanõlmaktadõr. İnternet kullanõcõ sayõsõ ve GSM 
abone sayõsõ, şaşõrtõcõ bir paralellik göstermektedir. 
 

Faz-2�nin en önemli özelliği SMS (Short Message Service) ve  Fax uygulamalarõnõn 
GSM�e entegre edilmiş olmasõdõr. Ancak faz-2 uygulamalarõndaki data iletişim hõzõnõn 
9.6 Kbps olduğu ve bunun PSTN (sabit telefon şebekesi) hatlarõnõn bile altõnda olduğu 
unutulmamalõdõr. 
 
 
5.3.1.4 GSM Faz-2 Özellikleri  
 

• SMS � Kõsa mesaj servisi  
• Konferans görüşmesi 
• Çağrõ alma 
• Çağrõ bekletme 
• Mobil Data Servisi 
• Mobil Fax Servisi 
• Arayan numaranõn gözükmesi 
• Detaylõ ücretlendirme 
• Hücresel Haberleşme 
• Çağrõ ve faks yönlendirme 

 
5.3.1.5 FAZ-2 + (GSM�in Geleceği) 
 

GSM işletmecileri ilk etapta şebekenin kaplama alanõnõ genişletmeye yönelik 
yatõrõmlarda bulunmuşlardõr. Daha sonralarõ veri transferi ve yeni/farklõ ek servisler 
üzerinde çalõşmaya başlamõşlardõr. İstatistiklere bakõldõğõnda dünyadaki GSM trafiğinin 
yüzde 80�inin konuşma, yüzde 10�unun ise veri iletişimi olduğu gözlemlenmektedir. 
Oysa 2003 yõlõnda bu dağõlõmõn yüzde 50 konuşma, yüzde 50 veri olacağõ 
varsayõlmaktadõr. Özellikle internet ile GSM�in bir platformda buluşturulmasõ GSM 
abonelerinin hayatõnõ kolaylaştõracak birçok yeni hizmetin başlangõcõ olacaktõr. Yani 
mobil iletişim artõk sadece �hareket halinde konuşma� olarak kõsõtlanamamaktadõr. 
 
5.3.1.6 GSM Faz-2 + Özellikleri 
 

• Mevcut servislerin geliştirilmesi ve modernizasyonu  
• En önemli gelişme 64 kbit/s paket anahtarlamalõ data servislerinin oluşmasõ 
• GSM üzerinden DECT ulaşõmõ  
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• Mobile Radio�ya PMR�dan ulaşõm 
• GSM in the local loop  
• Özel şebekeler 
• Paket Radio  
• SIM kartõn geliştirilmesi 
• Premium rate services  
• GSM hõzõnõn üzerinde geliştirilmiş Data 

 
GSM sistemine, faz-2+ ile eklenecek özellikler yukarda sayõlmõştõr. Bu özellikleri 

GSM�e kazandõracak 5 anahtar teknoloji tanõmlanmõştõr. Bunlar: 
 

1. WAP 
2. VML 
3.   HSCSD 
4.   GPRS 
5.   ve EDGE�dir. 

 
Mobil iletişim teknolojisinin nereye gittiğini görebilmek için bu teknolojileri kõsaca 

incelemek faydalõ olacaktõr. 
 
5.3.1.7 WAP (Wireless Application Protocol) 
 

WAP, kablosuz bilgi ve dijital mobil telefonlar üzerindeki servislerin henüz resmi 
olmayan bir standardizasyonudur. WAP; TCP/IP ve hücresel transmisyon arasõnda yer 
alõr. Buna karşõn, taşõma mekanizmasõndan bağõmsõz olmaktadõr. Standartlar; ITTP 
(Ericsson), smart messaging (Nokia) ve HDML (Unwired Planet)�i kapsar. 
 

Dünya pazarõna üretim yapan %75�in üzerindeki imalatçõ firmalar, WAP sistemini 
destekleyen cihazlar çõkarmaktadõrlar. Ayrõca, dünya çapõnda 100 milyona yakõn bir 
aboneyi temsil eden taşõyõcõlar WAP�a destek olmuşlardõr. Bu destek, on milyonlarca 
WAP browser uyumlu cihazõn 2000 yõlõ sonunda tüketicilerle buluşacağõ anlamõna 
gelmektedir. Taşõyõcõlar tarafõndan abonelere sunulan servislerin güçlendirilmesi için 
WAP istenilen ve gerek duyulan bilgileri sağlayacaktõr. 
 

WAP Forumu, wireless şebekeleri için kullanõlan XML (Extended Mark-up 
Language) ve IP gibi internet standartlarõna dayalõ global wireless protokolünü 
yayõnlamõşlardõr. 
 

WAP tabanlõ servisler 2000�in başlarõndan itibaren yaygõn olarak verilmeye 
başlanacaktõr. WAP, WEB sayfalarõnõn daha basit bir şekilde hazõrlanmasõnõ ve mobil 
telefonlardan erişilmesini sağlamaktadõr. 
 
5.3.1.8 VML (Voice Mark-Up Language) 
 

Mobil telefonlarda ses ile kumanda edilen WEB tarayõcõlarõ olacaktõr. Bu şekilde 
kullanõcõlar cep telefonlarõna konuşarak internette sayfalarda dolaşabileceklerdir. 
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Mobile E-Commerce, bilgisayar ağõ kullanarak finansal bilgilerin transferlerinin 
yapõldõğõ ve sanal alõşverişin, pazarlama, satõş, satõnalma, ödeme teslimat ve müşteri 
hizmetleri bazõnda gezgin sistem içerisinde yapõlmasõna olanak sağlayan sistemdir. 
 
5.3.1.9 HSCSD  (High Speed Circuit Switched Data) 
 

28.8 Kbps'nin üzerindeki hõzlara ulaşmayõ sağlayan yeni bir GSM standardõ olan 
HSCSD, 64Kbps'e kadar iletişim hõzõ sunacaktõr. HSCSD bugüne dek yalnõzca ses 
kanallarõ için kullanõlan radyolink protokolünde modifikasyon yapõlmasõna ihtiyaç 
duymaktadõr. GSM, her 200 KHz'lik taşõyõcõyõ sekiz eşit zaman bölmesine (time slot) 
ayõran TDMA teknolojisine dayanmakta ve  tek bir kullanõcõ için bir zaman bölmesi 
tahsis edilmektedir . HSCSD iki büyük yenilik getirmektedir: 
 
1. Hõzlõ anahtarlama sayesinde bir zaman bölmesinin iletişim hõzõ 9.6 Kbps�dan 

14.4 Kbps�a çõkacaktõr. Ancak operatörlerin verdiği servise göre 9.6 Kbps 
hõzõnõn kullanõlmaya devam edilmesi de mümkündür. 

 
2. HSCSD  bu sekiz bölmenin bir kaçõnõ kullanarak 64 Kbps hõza ulaşacaktõr 

 
Bir başka ifade ile, hõzlõ data iletişimi yapmak isteyen aboneler bir kaç abonenin 

kullandõğõ kanal genişliğini tek başlarõna kullanacaklardõr. Başta internet olmak üzere 
sabit telefon hatlarõyla yapõlabilen her türlü data iletişimi HSCSD sayesinde GSM 
üzerinden yapõlabilecektir. 
 

Bu yaklaşõmõn temel kazancõ mevcut GSM şebekesi üzerinde tesis edilebilmesidir. 
GSM servis sağlayõcõlarõ, HSCSD'yi kolayca ve etkili bir biçimde şebekelerine 
ekleyebilirler. HSCSD�nin mevcut şebekeye entegrasyonu büyük masraflar 
gerektirmemektedir. Ancak, kullanõcõlarõn yeni cep telefonu cihazõ almalarõ gerekecektir. 
 
5.3.1.10 GPRS (General Packet Radio Services) 
 

GPRS,  mobil telefon teknolojisinde en önemli kilometre taşlarõndan bir tanesidir. 
Şu anda mevcut olan devre anahtarlamalõ sistemden paket anahtarlamalõ sisteme geçiş 
GPRS ile başlayacaktõr. Devre anahtarlamalõ sistemde, karşõlõklõ konuşan veya data 
aktarõmõ yapan mobil kullanõcõlara bir frekans hattõ tahsis edilmektedir. Doğal olarak, 
gerçek anlamda data veya ses trafiğinin bulunmadõğõ atõl zamanlarda dahi bu hat meşgul 
edilmekte ve mevcut kapasite değerlendirilememektedir. Bu nedenle bu sisteme hat 
tahsisli sistem de denmektedir. Halbuki GPRS sisteminde, hiç bir şekilde hat tahsisi 
yapõlmamakta, data gönderileceği zaman, ilgili adrese paketlenmiş olarak 
gönderilmektedir. 
 

Aşağõdaki şema hat tahsisli sistemin nasõl çalõştõğõnõ özetlemektedir. Görüldüğü gibi 
iki sistem arasõna bir hat tahsis edilmekte ve atõl zamanlarda bile bu hattõ başka hiç kimse 
kullanamamaktadõr. 
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Şekil-11: Hat Tahsisli Sistem 
 
 

 
 
 
 
 

Aşağõdaki şekil ise paket anahtarlama sistemi açõklamaktadõr. Dikkat edilirse tahsis 
edilen her hangi bir hat yoktur ve ancak gerçek anlamda bir data trafiği olduğu zaman 
sistem meşgul edilmektedir. 
 

Şekil-12: Paket Anahtarlama Sistemi 
 

 
 
 
 

Paket anahtarlama sistemine geçilmesi üç büyük yeniliği beraberinde getirecektir. 
 
1. Pay-per-Bit: Telefon sisteminin sadece data gönderileceği zamanlarda 

kullanõlmasõ, telefon tarifelerinde devrim niteliğinde değişikliğe sebep olacaktõr. 
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İnternet kullanõmõnda atõl geçen süreler, konuşma sõrasõnda dinleyicinin sessiz 
kaldõğõ zamanlar ve kelimeler arasõndaki boşluklar artõk telefon faturalarõna 
yansõmayacaktõr. 

 
2. Çok sayõda kullanõcõ: Tahsisli sistemde tek bir kullanõcõ tarafõndan işgal edilen 1 

veya daha çok time slot, bu sistem sayesinde yüzlerce kullanõcõya hizmet 
verecektir. 

 
3.     Hat almak yok: GPRS sisteminin getireceği en önemli yeniliklerden bir tanesi 
de, konuşmak ve data iletişimi yapmak isteyen kullanõcõlarõn hat almak zorunda 
kalmamasõdõr. Bir başka deyişle kullanõcõlar sisteme her an bağlõ olacaklardõr.  

 
Yukarõda sayõlan üç maddeden çõkarõlabilecek en temel sonuç, GPRS teknolojisinin 

kullanõlmaya başlamasõyla, cep telefonu konuşma tarifelerinde radikal düşüşler 
meydana geleceğidir. Hatta, büyük ihtimalle, konuşma ücretleri sabit telefon konuşma 
ücretlerinin altõna düşecektir.  
 

GPRS sisteminin en büyük dezavantajõ, ilk kuruluşunun ciddi yatõrõmlar 
gerektiriyor olmasõdõr. Bu sistemin, mevcut sistemin çalõşmasõnda bir kopukluğa sebep 
olmadan işletilmeye başlanabilmesi için, mevcut networke neredeyse paralel bir şebeke 
kurma ihtiyacõ vardõr. 
 
5.3.1.11 EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) 
 

EDGE teknolojisinin getireceği en büyük  yenilikler; 
 

1.     Farklõ bir modülasyon yöntemi kullanarak data iletişim hõzõnõn 384 Kbps�e 
çõkarõlmasõ, 
2.     Hem paket anahtarlama hem de tahsisli hat sistemine uygun olarak 
kurulabilmesi 
3.     Yüksek  data iletişim hõzõ sayesinde, pek çok multimedia uygulamasõnõn GSM 
üzerinden gerçekleştirilebilecek olmasõ, 
4.     Yüksek data iletişim hõzõ sayesinde, hizmet verilebilecek kullanõcõ sayõsõnõn 
artmasõdõr. 

 
Bu önemli yeniliklerle beraber EDGE teknolojisinin bir takõm dezavantajlarõ da 

bulunmaktadõr. Bunlar; 
 

1.     GSM sisteminin özelliklerinden olan 200KHz bant genişliği muhafaza 
edilmekte ancak, iletişim hõzõ, faz farklarõndan daha fazla istifade edilerek 
384Kbps�a çõkarõlmaktadõr. Sadece yoğun kullanõcõlarõn bulunduğu bölgeler 
(islands of covarage)  EDGE�nin kapsama alanõ içinde olacaktõr.  
 
2.     EDGE teknolojisinde farklõ bir modülasyon kullanõldõğõ ve tüm GSM  alanlarõ 
kapsama alanõ içine dahil edilemediği için, bu teknolojiden istifade ederek yüksek 
hõzlarda data iletişimi yapmak isteyenler dual-mode cep telefonlarõ almak zorunda 
kalacaklardõr. 
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Aşağõdaki şema cep telefonlarõnda data iletişiminin yõllar içindeki gelişimini 
göstermektedir. Görüleceği gibi yukarõda sözü geçen  teknolojiler günümüzden çok uzak 
değildir. Lucent Technologies yapmõş olduğu bir tahminde, mobile iletişimde 3. nesil cep 
telefonlarõnõ temsil eden UMTS teknolojisinin, planlanan vaktinden daha önce piyasaya 
çõkabileceğini söylemektedir.  

 
Şekil-13: Mobil Sistemlerin Gelişimi 

 
 
 
 
5.4 ÜÇÜNCÜ NESİL CEP TELEFONLARI 
 
5.4.1 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 
 

GSM teknolojisinin üzerine inşa edilecek UMTS çok farklõdõr. ETSI (European 
Telecommunications Standart�s Institute) 1998 yõlõnõn Ocak ayõnda UMTS�i üçüncü nesil 
cep telefonu standardõ olarak seçmiştir. Ticari olarak piyasaya sürüleceği tarih ise 2002 � 
2004 yõllarõ olarak belirlenmiştir. Yaklaşõk 2GHz  taşõyõcõ frekans üzerinde çalõşacak olan 
UMTS, belirlenen standartlara göre aşağõdaki  teknik kabiliyetlere sahip olacaktõr: 
 

• Saatte 10 km hõzda hareket ederken minimum 2 Mbps data iletişimi temin 
edilecektir 

• Saatte 120 km hõzda hareket ederken minimum 384 Kbps data iletişimi temin 
edilecektir 

• Saatte 500 km hõzda hareket ederken minimum 144 Kbps data iletişimi temin 
edilecektir 
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UMTS�in ticari olarak 2002 yõlõndan önce uygulanmaya geçmesi planlanmõş olup  
bu tarihten önce yapõlmasõ gereken bazõ ön hazõrlõk çalõşmalarõ teker teker 
gerçekleştirilmektedir. Tam ticari uygulamanõn başlamasõ aşağõdaki evreler dahilinde 
gerçekleştirilecektir. 
 

• HSCSD ve GPRS teknolojilerinin GSM üzerinde başarõlõ uygulamalarõnõn 
gerçekleştirilmesi 

• UMTS öncesi test ve  deneme çalõşmalarõ 
• UTRA baz istasyonlarõnõn devreye girmesi ve uydusal sistemlerin faaliyete 

geçmesiyle, 2002 yõlõndan sonra başlayan gerçek uygulama  süreci.  
 
5.4.2 UMTS Neler Getiriyor 
 
5.4.2.1 Hõzlõ Erişim 
 

2 Mbit/s data iletişim hõzõ ve IP�yi destekleyen standartlarõ sayesinde UMTS, 2. 
nesil sistemlerin oldukça ilerisindedir. UMTS�in Bu iki özelliği, interactive multimedya 
servisleri, görüntülü telefon ve video konferans gibi geniş bant uygulamalar için yeterli 
alt yapõyõ oluşturmaktadõr. 
 
5.4.2.2 Paket Anahtarlama ve İsteğe Bağlõ Hõz 
 

Mevcut GSM şebekeleri, data iletişimi için dahi hat tahsisli sistemi kullanmaktadõr. 
UMTS sistemi GSM şebekelerinde önümüzdeki yõllarda uygulanmaya başlayacak GPRS 
paket anahtarlama ile hat tahsisli sistemi entegre etmek suretiyle; 
 

1.     Kullanõcõlarõn sisteme sürekli bağlõ kalmasõnõ sağlayacak �virtual connectivity� 
kavramõnõ tesis edecektir 
2.     Pey-per-bit, sabit ücret, ve arama başõna ödeme gibi alternatif ücretlendirme 
sistemlerine olanak sağlayacaktõr 
3.     Asimetrik bant genişliği uygulamasõna imkan sağlayacaktõr 
4.     Kullanõcõnõn ihtiyacõna bağlõ hõz sağlayacaktõr (Bandwidth on demand). 

 
Bütün bu gelişmelerin konuşma ve data iletişimi tarifelerini radikal bir şekilde 

düşüreceği meydandadõr. 
 
5.4.2.3 Sanal Ev Ortamõ (Virtual Home Environment - VHE) 
 

Tüm UMTS servisleri, ortak kabiliyetlerle donatõlacaktõr. Bir kullanõcõ, kendi 
networkünden başka bir operatörün sahasõna geçtiği zaman tümüyle aynõ servis setiyle 
karşõlaşacak, yani kendisini evinde hissedecektir. Dünyanõn başka bir yerinde aldõğõ 
servis, evinde aldõğõ servisten farklõ olmayacaktõr. Bu kavrama VHE denmektedir. VHE 
kavramõ, ticari kullanõcõlarõ da kapsamaktadõr. Uydusal veya karasal hangi erişim 
yönteminin kullanõldõğõ farketmeksizin, ticari ve kişisel kullanõcõlara tam servis setini 
verebilmek VHE kavramõnõn amacõdõr.    
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5.4.2.4 UMTS ve Uydu Sistemleri  
 

Uydusal sistemler,  karasal sistemlerden farklõ olarak, tüm dünyayõ kapsama alanõna 
dahil edebilmektedir. Bu itibarla, UMTS,  karasal sistemlerin yanõ sõra uydusal sistemleri 
de içermekte ve iki sistemin kapsama alanlarõ arasõnda kesintisiz ve kolay dolaşõmõ temin 
edebilecek şekilde  standartlaştõrõlmaktadõr.  
 
5.4.2.5 Hareket ve Kapsama Alanõ 
 

UMTS, global sistem olma iddiasõyla yola çõkmaktadõr. Karasal kapsamanõn yanõ 
sõra, uydusal sistemleri de içermesi ve multi-mode telefonlar sayesinde 2. nesil sistemleri 
(yani GSM 900 ve 1800) de  kullanabilmesi, UMTS servislerinin  ulaşabileceği kapsama 
alanõnõ bir hayli genişletmektedir. Kullanõcõlar, multi-mode telefonlar sayesinde, mikro 
bölgelerden 2. nesil telefonlarõn kullanõldõğõ bölgelere ve hatta uydu kapsama alanlarõna 
geçebilecekler ve bu dolaşõm, iletişimde minimum düzeyde aksama ile 
gerçekleştirilecektir.  
 
5.4.2.6 Tüm Ortamlara Uyumlu İletişim Teknolojisi 
 

Pratik uygulamaya geçildiğinde, UMTS terminallerinin  sõkõşõk bölgelerde (aşõrõ 
talep, frekans sõnõrlamalarõ ve ekonomik sebeplerle) çok yüksek hõzlõ data servisini 
sürekli  vermesi mümkün olmayabilecektir. Bu gibi durumlarda, kullanõcõlara daha düşük 
hõzlarda hizmet verebilmesi için servisler, değişik hõzlara uyum sağlayabilecek nitelikte 
olacaktõr. UMTS�in ilk uygulamaya geçtiği dönemde, kapsama alanõnõn sõnõrlõ olmasõ 
doğaldõr. Bu nedenle, UMTS aynõ veya başka operatör tarafõndan işletilen GSM  
networkü ile ve uyumlu uydu sistemleri de dahil diğer 3. nesil  sistemlerle roaming 
yapabilecektir. 
 
5.4.2.7 Frekans Spektrumu 
 

Frekans bandõ olarak 1885-2025 ve 2110-2200 MHz aralõklarõ belirlenmiştir. 1980-
2010 ve 2170-2200 MHz aralõğõ uydu sistemler için ayrõlmõştõr. 
 
 
5.5 GEZGİN SİSTEMLERİN GELECEĞİ 
 

Özel sektörün gelişmesi ve rekabet ortamõnõn büyümesi sonucu mobil pazarõnda 
çok hõzlõ ilerlemeler kaydedilmektedir. 1980�li yõllarda yalnõzca araçlarda kullanõlan 
mobil telefonlar, cihazlarõ gelişen teknolojiye paralel olarak ucuzlamõş, hacimsel 
bakõmdan ceplere girecek kadar küçülmüştür. Cihazlarõn fonksiyonel olarak özellikleri de 
artõrõlmõştõr. 
 

Artan taleple eş zamanlõ olarak cihazlarõn marketler de dahi müşteriyle 
buluşturulmasõnõ gerçekleştirmiştir. 
 

Mobil haberleşme global olarak ele alõnõrsa, 2001-2007 yõllarõ arasõnda çok hõzlõ bir 
artõşõn yaşanacağõ gözlenmektedir. Penetrasyon oranõ ülkelerin ekonomik durumlarõna 
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paralel olarak yükselmektedir. Ülkemizde de bu artõşõn daha önce belirtildiği üzere 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 
 

Mobil haberleşme üzerinden elde edilecek gelirlerde 2004 yõlõndan sonra daha 
büyük bir kazanç beklentisi hakimdir. Şu anda internet bağlantõlarõndan dolayõ sabit 
telefon şebekelerinin  tarifelerinde bir artõş görülmektedir. 3. nesil telefonlarõnõn internet 
ulaşõmõnõn mümkün kõlõnmasõ nedeniyle, söz konusu sabit telefon  internet trafiğinde 
etkilenmeler yaşanmasõ beklenmektedir. 
 

Yakõn gelecekte mobil şebekelerin sabit şebekelere karşõ gerçekleştireceği hõzlõ 
artõş ile birlikte cross-over oranõnõn aşağõdaki grafikte belirlendiği üzere 2001 yõlõnda 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir: 
 

Şekil-14: Yõllara Göre PSTN-GSM Abone Sayõlarõ Karşõlaştõrmasõ 
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Ülkemizde olduğu gibi tamamen özelleştirilmemiş fakat mobil lisanslarõnõ vermiş 
ülkelerde, mobil abonelerin sayõsõ yukarõda şekilde olduğu gibi sabit telefon abonelerini 
geçebileceğinden, sabit sistemler ekonomik değer olarak kayõplara uğrayabileceklerdir. 
Mobil haberleşmede beklenilen hõzlõ artõş seviyesi yakalandõktan sonra, mobil sistem 
içerisinde gerçekleşecek konuşma en önemli trafiği oluşturacaktõr. 
  

Telekomünikasyon konusunda özelleşmiş ve gezgin sistemlerin abonelerinin yoğun 
olduğu yerlerde sabit telefonlarõn yerini mobil telefonlar almõştõr. Telekomünikasyon 
ilkelerini belirleyen kurumlarõn en önemli amacõ abonelerin uluslararasõ haberleşmelerini 
uygun fiyatla ve kesintisiz olarak sağlamak olacaktõr. Telekomünikasyon kurumlarõnõn 
geleneksel amacõ olan her eve sabit bir telefon kurma fikri sorgulamaya açõk olacaktõr. 
 

Mobil servis, coğrafi veya ekonomik özellikler açõsõndan marjinal olarak  potansiyel 
abonelere ulaşmada en etkili yol olabilecektir. Mobil şebekelerde uluslar arasõ ulaşõmõn 
geliştirilmesi kapsama ve fiyatlandõrma ilkelerine bağlõ olacaktõr. Kapsama konusunun 
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geliştirilmesi için ilgili kurumlar bölgesel veya şehirsel lisanslardan daha çok ulusal 
lisanslara yer vererek yatõrõmlarõn ve çekiciliğin artõrõlmasõnõ sağlamak zorundadõrlar. 
 

Bunun yanõnda kapsama hedeflerinin tarihlerinin lisans sözleşmelerinde belirtilmesi 
gerekmektedir.  
 

Ayrõca global mobil uydu sistem lisanslarõnõn en kõsa sürede tamamlanarak, yeni 
teknolojinin mevcut hücresel şebekelerle bütünleştirerek altyapõsõ olmayan bölgelerde 
kapsama alanõnõn genişletilmesi gerekmektedir. 
 

1990�da 10 milyon olan abone sayõsõ 300 milyonun üzerine yükselmiştir. 2010 yõlõ 
sonunda  mobil abone sayõsõnõn 1 milyarõ geçmesi hedeflenmektedir. Dünyada her gün 
yaklaşõk 250.000 kişi mobil abonesi olmaktadõr. 
 

2. ve 3. nesil gezgin sistemlerde konuşma ile birlikte artan data trafiğini göz önüne 
alarak, işletmecilerin altyapõ yatõrõmlarõnõ artan telefon ve data trafiğinin durumuna göre 
yönlendirmelidir.  
 

Bununla birlikte, 
 

• Gezgin sistemlerin Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygõnlaşmasõyla geniş 
halk kitleleri tarafõndan kullanõlacaktõr. 

 
• Yeni gelecek işletmecilerle kullanõcõya sunulacak alternatif imkanlarla teknolojide 

kullanõcõya son yeniliklerin sunulmasõ ve konuşma ücretlerinde rekabetten dolayõ 
fiyat düşüşlerinin olacaktõr. 

 
• Zaman içerisinde GSM işletmecilerin sunacağõ hizmetlerin geniş kitlelere 

yaygõnlaşmasõ kapsama alanõnõn genişlemesiyle gezgin sistemlerin kendi 
aralarõnda konuşmalarõn daha fazla olacağõ, bununla birlikte sabit sistemlerde 
gelirin azalacağõ tahmin edilmektedir. 

 
• Gezgin sistemlerden internete erişim daha kolay ve pratik olacağõndan yõllar 

içerisine internet kullanõcõlarõnõn sayõsõ daha hõzlõ artacaktõr. Bununla birlikte 
işletmeciler daha geniş kapasitede internet şebekeleri kuracaklardõr. 

 
• Gerek gezgin sistemler gerekse beraberinde gelecek yeni teknolojiler ülkemizde 

telekomünikasyon sektöründe yeni iş imkanlarõnõ da getirecektir. 
 

• 2005 yõlõnda 40 milyona ulaşacağõ tahmin edilen gezgin sistem abonesin, ülke 
ekonomisinde büyük bir finansal boyut oluşturacaktõr. 

 
5.5.1 Gezgin Sistem Terminalleri 
 

Gezgin sistemlerdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak kullanõcõ terminallerinde 
rekabet şartlarõndan dolayõ olacak teknolojik değişiklikler ve maliyet düşüşleri de 
kullanõcõ sayõsõnõn artõşõna destek verecektir. 
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PC fiyatlarõnõn yüksek seviyede olmasõ internet kullanõcõ sayõsõnõn düşük 
kalmasõnõn sebebi olarak düşünülebilir. 2005 yõlõ sonuna kadar ülkemizde 40 Milyona 
kadar çok bandlõ kullanõcõ terminali pazarõ oluşacak ve bu pazar artõşõ yeni iş imkanlarõ 
sağlayacaktõr. 
 

Bu artõş yerli imalatõ da  yapõlan  yan ürünlerde (pil, anten v.s.) de terminal satõşõna 
paralel olarak iş imkanõ artõşõ sağlayacaktõr. 
 
 
5.6 STRATEJİLER 
 
Önümüzdeki döneme ait stratejiler aşağõdaki gibi özetlenebilir: 
 
• Dünyadaki teknolojik gelişmelere uygun olarak benzer sistemlerin ülkemize de 

uygulanabilmesi amacõyla söz konusu sistemlerin uygulamalarõnõ yapan operatörlerin  
gelişimlerinin ve yatõrõmlarõnõn izlenmesi, 

 
• Bu teknolojik gelişmeleri ülkemize kõsa zamanda kazandõrmak ve uygulama sahasõna 

geçirebilmek için, üniversite ve firmalarõn ortaklaşa projeler hazõrlamasõ ve eğitimin 
bu teknolojik gelişmelere uygun olarak yönlendirilmesi, öğrencilerin mezuniyet 
sonrasõ  işe adapte edilmesi, 

 
• Türk Telekom�un yapacağõ yatõrõmlarõn yeni gelecek 2 ve eski 2 operatörün taşõyõcõ 

alt yapõ planlarõna da paralel olarak düşünülmesi, 
 
• Yerli işgücü ve imalatõn desteklenmesi amacõyla yeni operatörlerin gelmesinin ve 

yatõrõm yapmasõnõn teşvik edilmesi, 
 
• Yeni gelecek 2 operatörle birlikte çevre düzenleme zorunluluğun getirilmesi. 
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6 TRANSMİSYON ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 
 
 
6.1 MEVCUT DURUM 
 

Ülkemizde tek kanallõ kuranportör (transmisyon) sistemi 1930�lu yõllarda 
kurulmuş, 1940 yõlõnda ise 12 telefon kanal kapasiteli lambalõ kuranportör sistemi telli 
devre üzerinden servise verilmiştir. Teknolojideki hõzlõ gelişmeye paralel olarak, 
Ülkemizde de analog radyo-link, sayõsal radyo-link, koaksiyel ve fiber optik kablolarõn 
kullanõlmaya başlanõlmasõ ile kapasitede çok büyük artõşlar sağlanõrken, güvenilirlik ve 
transmisyon kalitesi de artmõştõr. 1934 yõlõndaki 1 telefon kanal kapasiteli transmisyon 
sistemleri, 1999 yõlõnda 120.000 telefon ve data kanal kapasitesine ulaşmõştõr. Ülkemiz 
transmisyon sistemleri tarihi gelişimi Tablo-26�da verilmiştir. 
 

Tablo-26: Transmisyon Sisteminin Gelişimi 
 

Yõl Transmisyon Sistemi Transmisyon Kapasitesi 
(Kanal) 

1934 Tek kanallõ kuranportör sistemi 1 
1940 Çok kanallõ kuranportör sistemi 3-12 
1958 Analog radyo-link sistemi 300-900-1800 
1985 Sayõsal radyo-link sistemi �PDH- 1920 
1985 Fiber optik sistemleri � PDH - 1920-7680 
1995 Fiber optik sistemleri � SDH - 1890-30720 
1999 Fiber optik sistemleri � WDM/SDH- 1890-122880 

 
 

Ülkelerin artan nüfuslarõ, gelişen sosyal ve ekonomik ilişkileri paralelinde telgraf, 
telefon ve data iletişimine olan talep de artõrmõştõr. Şehir merkezlerinde lokal ve tandem 
santrallar arasõndaki 900 ve 1800�lük jonksiyon kablolarõn yerine PCM sistemleri ve 
fiber-optik kablolar kullanõlmõş, 1980�li yõllarda şehirlerarasõ uzak mesafe 
haberleşmesinde yoğun olarak kullanõlan analog radyo-link ve koaksiyel kablo sistemleri 
yerini 1991-1992 tarihinden itibaren sayõsal radyo-link ve fiber optik kablo sistemlerine 
bõrakõrken, kõrsal alan haberleşmesinde kullanõlan ve bakõr devre üzerinden çalõşan 3 ve 
12 kanal kapasiteli Havai Hat Kuranportör sistemlerinin yerine ise 1995-1996 tarihinden 
itibaren, düşük kapasiteli (2/8 Mbit/s) sayõsal radyo-link ve yine 2/8 Mbit/s fiber-optik 
kablo sistemleri kullanõlmaya başlanmõştõr. Benzer gelişme uluslararasõ haberleşmede de 
yaşanmõş, denizaltõ koaksiyel kablo sistemlerinin yerini, denizaltõ fiber-optik kablo 
sistemleri almõştõr. 
 

Ülkemiz şehirlerarasõ ve kõrsal alan analog transmisyon sistemleri  kanal 
kapasitesindeki artõş Şekil-15�de verilmiştir. 
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Şekil-15: Analog Transmisyon Sistemleri 
 

 
Şehiriçi ve şehirlerarasõ  sayõsal  transmisyon  sistemleri  kanal  kapasitesindeki  

artõş Şekil-16�da verilmiştir. 
 

Şekil-16: Sayõsal Transmisyon Sistemleri  
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Telgraf sistemleri kanal kapasiteleri ise Şekil-17�de verilmiştir. Faksõn yaygõn 
olarak kullanõlmaya başlamasõ, düşük ve yüksek hõz data taleplerindeki artõşlardan dolayõ, 
telgraf sistemleri kanal kapasitesinde 1993-1994 yõllarõndan sonra artõş olmadõğõ gibi 
bundan sonra olmasõ da beklenmemektedir. 

 
 

Şekil-17: Telgraf Sistemleri 

 
 

Transmisyonda fiber-optik kablonun kullanõlmaya başlamasõ, 565 Mbit/s kapasite 
ile sõnõrlõ kalan PDH transmisyon teknolojisinin yerini 10 Gbit/s gibi çok yüksek 
kapasiteli SDH teknolojisinin almasõ, tüm Dünya ülkelerinde olduğu gibi, Ülkemizde de 
transmisyon alt yapõsõnõn fiber-optik kablo üzerine kurulmasõna sebep olmuş, 140 Mbit/s 
kapasiteli sayõsal radyo-link sistemleri ise alternatif transmisyon sistemleri olarak 
kullanõlmaya devam edilmiştir. Ülkemizin 57.000 km�ye ulaşan fiber-optik kablo 
şebekesi Harita 1�de, fiber-optik kablo üzerinden çalõşan SDH şebekesi Harita-2�de, 4900 
A/V�ye ulaşan sayõsal radyo-link şebekesi ise Harita-3�de verilmiştir.                                                           
 
6.2 ULUSLARARASI TRANSMİSYON SİSTEMLERİ 
 

Yurtiçi transmisyon sistemleri altyapõsõndaki gelişmelere paralel olarak, artan 
uluslararasõ haberleşme ihtiyaçlarõnõn karşõlanabilmesi için, Ülkemizin yatõrõmcõ olarak 
iştirak ettiği uluslararasõ  denizaltõ fiber-optik kablo sistemi proje sayõsõnda da büyük 
artõşlar olmuştur. SDH teknolojisinin kullanõlmaya başlamasõ, denizaltõnda kullanõlan 
repetörler arasõndaki mesafenin 100 km�nin üzerine çõkmasõ ve yüksek transmisyon 
kapasitesi (122880 kanal) bu sistemlere yapõlan yatõrõmlarõ arttõrmaktadõr. Günümüzde 
FLAG (Fiber Loop Around the Globe),  SEA-ME-WE-2 ve SEA-ME-WE-3 (South East 
Asia-Middle East-Western Europe) gibi neredeyse Dünyayõ bir okyanustan diğerine 
çepeçevre saran binlerce kilometre uzunlukta, onlarca ülkenin ortak olduğu milyonlarca 
dolarlõk uluslararasõ denizaltõ fiber-optik kablo projeleri yapõlmaktadõr. Yüksek 
transmisyon kalitesi ve güvenilirlik, çok yüksek kapasite (10 Gigabit/s) ve işletim 
kolaylõğõndan dolayõ uydu haberleşme sistemlerine tercih edilen denizaltõ fiber-optik 
kablo sistemleri Ülkemiz uluslararasõ ve şehirlerarasõ  haberleşmesinde  yaygõn olarak 
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kullanõlmaktadõr. Bu sistemlerin yanõ sõra, TBL (Trans-Balkan Link ) ve TAE (Trans-
Asia-Europe) gibi alternatif karasal fiber-optik kablo sistemleri de servise verilmiştir.  
 
 

Tablo-27: Denizaltõ Fiber-Optik Kablo Sistemleri 
 

 
Sistem Adõ 

 
Kapasitesi 

 
Termine Edildiği Ülkeler 

Servise 
Veriliş 
Tarihi 

EMOS-1  2*140 Mbit/s Türkiye-İtalya-Yunanistan-İsrail 1991 
TURMEOS-1 16*140 Mbit/s Türkiye 1994 
TURCYOS-1  4*140 Mbit/s Türkiye-K.K.T.C 1994 
SEA-ME-WE-2  4*140 Mbit/s Türkiye + 12 Ülke 1994 
ITUR 16*140 Mbit/s Türkiye-İtalya-Ukrayna-Rusya 1996 
KAFOS   8*140/155 Mbit/s Türkiye-Romanya-Bulgaristan 1997 
SEA-ME-WE-3 64*140/155 Mbit/s Türkiye + 33 Ülke 1999 
                                            
                               

1999 yõl sonu itibarõ ile serviste olan uluslararasõ toplam-telgraf, telefon, data-kanal 
sayõsõ 16300, denizaltõ fiber-optik kablo sistemlerinden çalõşan kanal sayõsõ 13168�dir. 
 

Yukarõdaki tablodan da görüleceği üzere, uluslararasõ telgraf, telefon ve data 
haberleşmemizin %80�i denizaltõ fiber-optik kablo sistemlerinden yapõlmaktadõr. 
   
6.3 GELİŞMELER 
 

1990-1999 yõllarõ arasõnda sayõsal transmisyon sistemleri kanal kapasitesinde % 
400�lük artõş sağlanmasõna rağmen, gelişen sosyal ve ekonomik ilişkiler, sürekli artan 
düşük (VBD) ve yüksek hõz (n*64 kbit/s) data talepleri, 1994�de hizmete verilen GSM 
sisteminin hõzla gelişmesi ve abone sayõsõndaki büyük artõşlar, internet kullanõmõnõn 
toplumun her kesimine yayõlmasõ, Ulak-Net, Pol-Net, TTNet gibi kamu iletişim 
projelerinin uygulamaya konulmasõ, medya, özel sektör ve bankacõlõk alanõnda rekabet 
sonucunda, transmisyonda güvenilirliğe, kapasiteye ve yüksek hõza olan talebin artmasõ, 
mevcut transmisyon altyapõsõnõn sürekli olarak geliştirilmesini, yeni özellikler 
kazandõrõlmasõnõ ve servis kalitesinin yükseltilmesini gerektirmektedir. 
 

2005 yõlõnda 26 milyon sabit, 40 milyon mobil telefon abonesinin olacağõ tahmin 
edilmektedir. Yine 2000 yõlõndan itibaren GSM 1800 sisteminde en az iki operatörün 
lisans alacak olmasõ, internetin yaygõnlaşmasõ, interaktif bankacõlõk uygulamalarõ, Kablo 
TV�deki gelişmeler, kamu ve özel sektör iletişim projelerindeki artõşlar, ülkemizde 
yüksek kapasiteli ve güvenilir bir transmisyon altyapõsõnõn kurulmasõnõ zorunlu 
kõlmaktadõr.  
 

Artan taleplerin karşõlanabilmesi ve yüksek transmisyon kalitesi için şehirlerarasõ 
ve kõrsal alan haberleşmesinde transmisyon ortamõ olarak fiber-optik kabloya ağõrlõk 
verilmeli, kablonun dõş etkenlerden zarar görmemesi, dolayõsõ ile kesintisiz haberleşme 
için havai fiber uygulamalarõnõn yerini yer altõ (arme) güzergah uygulamalarõ almalõdõr. 
Kõrsal alanda hala yaygõn olarak kullanõlan havai hat kuranportör sistemleri, işletme ve 
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bakõm zorluklarõ gözönünde bulundurularak bir plan dahilinde devre dõşõ edilmeli, kõrsal 
alan (2/8 Mbit/s) radyo-link  ve fiber-optik kablo uygulamalarõna geçilmelidir.  
 
 
6.4 TEKNOLOJİ VE 2001-2005 DÖNEMİ HEDEFLERİ 
 

Bir transmisyon şebekesi, çeşitli seviyedeki katmanlarõn üst üste konmasõyla 
oluşturulan ve tüm katmanlarõn bütünlük içerisinde işlev gördüğü bir tanõmlama 
içerisinde ele alõnmalõdõr. Bu katmanlarõn en üstte yer alacak olanõ, ana transmisyon 
şebekesidir. 2001-2005 yõllarõnõn transmisyon taleplerini karşõlamak üzere tesis edilmesi 
gereken ana transmisyon şebekesinin optik seviyede kurulmasõ gerekmektedir. Bu 
çerçevede , mevcut fiber-optik kablo şebekesinin genişletilebilmesi için öngörülen  2001-
2005 yõllarõ yatõrõm programõ Tablo-28�de  verilmiştir. 
 

  Tablo-28: 2001-2005 Dönemi için Öngörülen F/O Kablo Şebeke Uzunluğu 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
F/O Kablo 
Şebeke 
Uzunluğu (km) 

 
57.000 

 
68.000 

 
78.000 

 
88.000 

 
100.000 

 
105.000 

 
110.000 

 
 

Yukarõda belirtildiği üzere en üstteki katmanda, öncelikle çok sayõda yüksek hõzlõ 
devrenin, -çok sayõda yüksek hõzda dalga boyunun tek bir fiber çifti üzerinden 
taşõnmasõna imkan veren optik teknoloji ve DWDM sistemleri kullanõmõ ile- taşõnmasõ 
gerekmektedir. Bu şebeke metropolitan alanlarda veya bölgesel şebekelerde oluşan 
şehirlerarasõ trafiğin belirli toplama merkezlerinden aktarõmõnõ içermektedir. Daha düşük 
yoğunlukta trafiğe sahip merkezlerin bu toplama merkezlerine ulaştõrõlmasõ yine yüksek 
hõzlõ devreler (çoğullama teknolojisi kullanan, yüksek işlevli SDH sistemleri kullanõmõ) 
ile sağlanacaktõr. Ana transmisyon şebekesinin 2002 yõlõ ve 2005 yõlõ sonu itibarõyla 
ulaşõlmasõ hedeflenen büyüklükler ekteki haritalarda verilmiştir. 
 

Ana transmisyon şebekesinden beklenen devre koruma özelliğinin hangi seviyede 
sağlanacağõ, optik teknoloji ve ürünlerdeki gelişime bağlõ görülmektedir. Bu koruma, 
gelişkin koruma yöntemlerine sahip mevcut SDH sistemleri seviyesinde yapõlabileceği 
gibi, SDH�in sahip olduğu bu işlevlerin bir bölümünün aktarõlacağõ optik seviyede de 
yapõlabilir hale gelecektir. Hangi seviyede (SDH veya optik) yapõlmakta olduğuna bağlõ 
olmaksõzõn, genel şebekenin korumalõ olmasõ ana transmisyon şebekesinin temel 
niteliklerinden biri olacaktõr.  
 

Ana transmisyon şebekesinin ve buna bağlanacak alt katmanlardaki metropolitan ve 
bölgesel şebekelerin diğer bir temel özelliği işletim/yönetim (TMN) sistemlerine sahip 
olmalarõ, tüm şebeke ve elemanlarõnõn bu sistemler üzerinden kontrol edilmesi sayesinde, 
arõza tespiti, arõza giderme, devre bağlama ve devre kontrolü gibi şebekenin temel 
işletme/yönetim fonksiyonlarõnõn geliştirilerek servis kalitesinin artõrõlmasõdõr.  
 

Yukarõdaki açõklamalar õşõğõnda, Ülkemiz 2001-2005 yõllarõ ana transmisyon 
şebekesini: �SDH/DWDM teknolojisinin kullanõldõğõ yüksek kapasiteli, kesinti ve 
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arõzalara karşõ tamamen alternatif transmisyon güzergahlõ ve TMN uygulamalõ� olarak 
özetlemek mümkündür. Bu noktada, böyle bir transmisyon şebekesinin işletme ve bakõmõ 
çok önemli ve hassas bir konu olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Özel işletim/yönetim 
sistemine sahip olan SDH tabanlõ transmisyon şebekelerinin üst ve alt katmanlarõnõn bir 
bütünlük içerisinde organize edilerek işletilmesi ancak deneyimli, eğitimli, yabancõ dil 
bilen ve aynõ zamanda bilgisayar operatörü olan yeterli sayõdaki teknik personel ile 
mümkün olabilecektir. 
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1 GİRİŞ 
 

En geniş anlamõ ile posta hizmetleri, bir bilginin, haberin, paranõn, madde yada 
eşyanõn bir kişi ve yerden, bir başka kişi ve yere taşõnmasõdõr. 

  
Bu toplumsal ihtiyacõn önemi ve yaygõnlõğõ, bunu karşõlayacak kurum ve 

kuruluşlarõ ortaya çõkarmaktadõr ki, temelde iki grup olan bu kuruluşlar, resmi posta 
idareleri ile özel kargo, dağõtõm vb. şirketlerdir. 

 
Posta hizmetleri kim tarafõndan yerine getirilirse getirilsin şu temel süreçlerden 

geçmek suretiyle yerine getirilir ki bunlar; kabul yada tahsilat, kayõt, sevke hazõrlama 
(ayrõm) ve sevk, dağõtõm ve teslim yada ödeme ile taahhüt edilen  sorumluluktur. 
 

Posta hizmetlerinin yerine getirilebilmesi, yerel ve ulusal düzeyde teşkilatlanma ile 
uluslar arasõ düzeyde işbirliğini gerektirmektedir.   
  
2 MEVCUT DURUM 
 
2.1 DÜNYADAKİ DURUM 
 

Tüm ülkeler arasõndaki posta ilişkileri bu alanda kurulmuş bulunan Dünya Posta 
Birliği (UPU) ve yöresel küçük birlikler bünyesinde yapõlan çalõşmalar ve bu çalõşmalarõn 
sonucunda alõnan kararlar doğrultusunda sürdürülmektedir. 

 
Posta alanõnda özel taşõma şirketlerinin hõzla artmasõ sonucu müşteri kaybetmeye 

başlayan posta idareleri 1979 Rio de Janeiro Dünya Posta Birliği Kongresinden beri yeni 
iletişim teknik ve teknolojisinden yararlanmak suretiyle müşterilerine daha güvenli ve 
süratli hizmet sunabilmek ve özel taşõma şirketleriyle, hatta paralõ posta hizmetlerinde 
bankalarla rekabet edebilmek, pazar paylarõna artõrmak amacõyla çalõşmalar yaparak her 
idare kendi çapõnda önlem almaya başlamõş ve hizmetlerini iyileştirme yönünde çeşitli 
arayõşlara yönelmiştir.  

 
Ancak posta idareleri, yeni hizmetleri ve teknolojileri araştõrõrken asõl görevleri 

olan posta işlemlerinden uzaklaşmamalõdõrlar. 
 
Bunun yanõ sõra; 1989 Washington Dünya Posta Birliği Kongresinde son iletişim 

tekniklerinden yararlanma ve özel taşõma şirketleriyle rekabet edebilmeyi amaçlayan 
�Washington Genel Faaliyet Planõ� hazõrlanmõştõr. Söz konusu plandan yola çõkarak 1994 
yõlõnda yapõlan Seul Dünya Posta Birliği Kongresinde de postanõn ulusal ve uluslararasõ 
düzeyde kendini göstermesi ve müşterilere daha kaliteli (süratli, emniyetli) bir hizmet 
sunabilmesi amacõyla birliğe üye posta idarelerinin gerekli girişimlerde bulunmasõ için 
kendilerine çalõşmalarõnda yön veren �Seul Posta Stratejisi� hazõrlanmõştõr. 

 
Posta İdarelerinin hizmet kalitelerini yükseltmek amacõyla hazõrlanan bu 

stratejinin dört temel unsuru bulunmaktadõr: 
 
• Müşteri ihtiyaçlarõ ve ticari stratejiler, 
• Hizmet kalitesi ve işletme faaliyetlerinin iyileştirilmesi, 
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• Yönetim özerkliği ve postanõn geliştirilmesi, 
• İnsan kaynaklarõ. 
 
1999 yõlõnda Pekin�de yapõlan Dünya Posta Kongresinde ise; paralõ posta 

hizmetlerinin gelişmekte olan ülkelerin sosyo-ekonomik yapõsõna sağlayacağõ faydalar, 
paralõ posta komisyonunda gündeme getirilmiş ve bu konuda hükümetler tarafõndan 
gerekli teşviklerin sağlanmasõnõn zorunluluğu dile getirilmiştir. Postanõn yaygõn hizmet 
ağõ sayesinde ülke genelinde toplayacağõ tasarruf mevduatõ ile büyük bir finans kaynağõ 
elde edeceği ve bunun yanõnda kredi kartõ, sigortacõlõk işlemleri, emekli maaşlarõnõn 
ödenmesi, elektronik para transferleri vs. gibi hizmetleri vererek bankalarla rekabet 
etmesi gerekliliği vurgulanmõştõr. Bu arada, Dünya Bankasõ ve Uluslararasõ Tasarruf 
Bankasõ yetkilileri tarafõndan yapõlan konuşmalarda, paralõ posta hizmetlerinin 
geliştirilmesi için az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere her türlü yardõma hazõr 
olduklarõ belirtilmiştir.  

 
Bununla birlikte, paralõ posta hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda bürokratik 

engellerin kaldõrõlmasõ, bankalarla daha iyi rekabet edebilmek için ve yeni hizmetlerin 
sunulmasõ, ihtiyacõ olan ülkelere UPU tarafõndan teknik yardõmda bulunulmasõ üzerinde 
durulmuştur.  

 
Aşağõda isimleri yazõlõ ülkeler itibarõyla, 1990-1997 yõllarõ arasõnda, temin 

edilebilen bilgiler õşõğõnda, ortalama bir yõllõk posta hizmetlerine ilişkin istatistikler 
şöyledir: 
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Tablo-1: Posta Hizmetlerine İlişkin İstatistikler 

 
T R A F İ K L E R 

POSTA MADDELERİ 
NO ÜLKE 

 
NÜFUS 

 

 
İŞYERİ 

 
PERSONEL YURTİÇİ Y.DIŞINA 

GİDEN 
Y.DIŞINDAN 

GELEN 

 
P.ÇEK 

HESABI 

GELİRLERİ 
(DTS) 

GİDERLERİ 
(DTS) 

1 ABD 259.278.750 45.884 834.505 154.969.370.222 925.216.500 709.995.667 * 35.305.000.000 34.430.000.000 
2 ARJANTİN 34.050.000 5.678 21.075 356.946.600 16.712.600 53.070.975 * 336.833.333 314.666.667 
3 BANGLAD. 119.737.500 9.239 36.742 254.464.750 41.750.000 43.884.333 * 17.000.000 23.000.000 
4 FRANSA 50.403.750 17.116 292.346 22.165.637.000 362.953.875 408.521.167 63.353.857 10.181.500.000 10.068.500.000 
5 HİNDİSTAN 898.070.000 151.847 594.531 13.709.803.714 137.504.400 641.528.250 101.177.000 289.375.000 425.125.000 
6 İNGİLTERE 58.065.000 20.415 203.786 * * * 2.036.000 6.681.375.000 6.263.750.000 
7 İSPANYA 39.171.667 5.611 65.211 4.061.630.667 185.403.500 205.917.500 1.200.000 884.833.333 959.000.000 
8 İTALYA 57.153.333 14.471 223.820 8.293.492.200 214.204.833 327.528.333 482.667 5.116.000.000 6.460.333.333 
9 JAPONYA 124.755.000 23.963 * 24.459.389.667 123.799.571 244.995.429 1.760.000 18.356.000.000 17.127.750.000 
10 KORE 38.587.500 3.418 39.529 588.198.500 29.588.000 48.053.500 67.000 1.453.000.000 1.161.500.000 
11 MEKSİKA 79.352.500 9.795 30.658 3.113.215.500 154.682.750 195.425.500 * 134.250.000 125.000.000 
12 MISIR 57.243.750 7.162 33.363 114.274.875 69.300.625 82.435.375 3.625 114.500.000 95.625.000 
13 PAKİSTAN 123.432.857 13.192 49.044 527.651.500 81.468.833 44.902.000 759.539 36.428.571 42.142.857 
14 POLONYA 38.447.500 7.695 100.578 1.236.752.750 69.182.250 63.012.600 108.000 455.500.000 462.500.000 
15 PORTEKİZ 9.971.500 3.648 16.093 869.658.875 57.275.000 42.455.800 * 329.142.857 307.285.714 
16 S.ARABİSTAN 17.367.286 1.586 9.869 * 218.762.667 * * 72.000.000 120.833.333 
17 TÜRKİYE 60.171.250 4.000 37.352 1.236.985.750 151.986.250 188.319.125 121.500 188.500.000 171.875.000 
18 YUNANİSTAN 10.330.000 1.270 11.278 361.211.286 61.742.000 42.580.667 * 128.000.000 217.428.571 

 
(*) Bilgi temin edilememiştir. 
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Posta hizmetlerine ilişkin ortalama bir yõllõk posta hizmetlerine ilişkin istatistikler 
nüfusa ve personel sayõsõna oranlandõğõnda;   

 
• 18 ülke içinde, nüfus büyüklüğü bakõmõndan 6. sõrada yer alan ülkemizin,  
• İşyeri başõna düşen nüfusun çokluğu bakõmõndan 1. sõrada, 
• Personel başõna düşen nüfusun çokluğu bakõmõndan 4. sõrada, 
• Nüfus başõna düşen yurtiçi posta maddeleri trafiği bakõmdan 10. sõrada, 
• Nüfus başõna düşen yurtdõşõna giden posta maddeleri trafiği bakõmõndan 8. sõrada, 
• Nüfus başõna düşen yurtdõşõndan gelen posta maddeleri trafiği bakõmõndan 6. 

sõrada, 
• Personel başõna elde edilen gelir ve yapõlan gider bakõmõndan 11. sõrada,  
 

yer aldõğõ aşağõdaki tablonun incelenmesinden anlaşõlacaktõr. 
 

Tablo-2: Nüfus ve Personel Sayõsõna Oranla Posta Hizmetleri   
 

 NÜFUSA GÖRE 
TRAFİKLER  

POSTA MADDELERİ 
İŞYERİNE 

DÜŞEN 
NUFUS NO ÜLKELER 

 

PERSONEL 
BAŞINA 
DÜŞEN 
NUFUS YURT 

İÇİ 

YURT 
DIŞINA 
GİDEN 

YURT 
DIŞINDAN 

GELEN 

POSTA 
ÇEK 

HESABI 

PER. 
BAŞINA 
GELİR 
(DTS) 

PER. 
BAŞINA 
GİDER 
(DTS) 

1 ABD 5.651 311 598 4 3 * 42.307 41.258 
2 ARJANTİN 5.997 1.616 10 0 2 * 15.982 14.931 
3 BANGLADEŞ 12.961 3.259 2 0 0 * 463 626 
4 FRANSA 2.945 172 440 7 8 1 34.827 34.440 
5 HİNDİSTAN 5.914 1.511 15 0 1 0 487 715 
6 İNGİLTERE 2.844 285 * * * 0 32.786 30.737 
7 İSPANYA 6.982 601 104 5 5 0 13.569 14.706 
8 İTALYA 3.950 255 145 4 6 0 22.858 28.864 
9 JAPONYA 5.206 * 196 1 2 0 * * 
10 KORE 11.289 976 15 1 1 0 36.758 29.384 
11 MEKSİKA 8.102 2.588 39 2 2 * 4.379 4.077 
12 MISIR 7.993 1.716 2 1 1 0 3.432 2.866 
13 PAKİSTAN 9.357 2.517 4 1 0 0 743 859 
14 POLONYA 4.997 382 32 2 2 0 4.529 4.598 
15 PORTEKİZ 2.733 620 87 6 4 * 20.452 19.094 
16 S.ARABİSTAN  10.948 1.760 * 13 * * 7.296 12.244 
17 TÜRKİYE 15.045 1.611 21 3 3 0 5.047 4.601 
18 YUNANİSTAN 8.137 916 35 6 4 * 11.350 19.279 

 
(*) Bilgi temin edilememiştir. 
 
 
Posta hizmetlerinde çalõşan nüfusun  genel nüfus içindeki oranõ, ülkemiz için % 0,06, 
Fransa için % 0,6 İngiltere için % 0,4 civarõndadõr. Diğer ülkelerde posta hizmetlerinde 
çalõşan personel sayõsõnõn genel nüfus içindeki payõnõn yüksek olmasõ, bu ülke posta 
idarelerince bankacõlõk alanõna giren işlemleri de yoğun olarak yapõyor olmalarõ ve 
postaya özgü teknolojiler geliştiren ülkeler olmalarõ ile de açõklanabilir.     
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Kargo taşõmacõlõğõ dünyada taşõma işleri içinde değerlendirilen bir hizmet 
sektörüdür. Dünyada kargo hizmetleri hava, kara, deniz ve demiryolu ile yapõlmaktadõr. 
Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar kendi iç hukuklarõna tabi olarak faaliyet 
göstermektedir. Kara, deniz ve havayolu ile yapõlan uluslararasõ kargo taşõmacõlõğõnda her 
ülkenin gümrük mevzuatõ ve diğer iç hukuk kurallarõ uygulanmaktadõr. Bu konuda, 
ülkeler arasõ ticaret anlaşmalarõ ve Avrupa Gümrük Birliği Anlaşmasõ uygulanacak olan 
hukuk normlarõnõ belirlemiştir.  
 

Uluslararasõ hava yolu kargo taşõmacõlõğõ verilen hizmetin niteliği gereği 
uluslararasõ kurallara bağlanmõş bulunmaktadõr. Buna göre uluslarararasõ hõzlõ hava 
taşõmacõlõğõ yapan kargo şirketleri 12 Ekim 1929 Varşova ve 28 Eylül 1955 Hague 
Konvensiyonu  ile havayolu taşõmacõlõğõnõ; 19 Mayõs 1955 Cenova (Convention on the 
Contract for the International Carriage of Goods by Road�CMR Convention) 
Konvensiyonu sözleşmesine göre de karayolu taşõmacõlõğõnõ yapmaktadõr.  
 

Bu sektörde faaliyet gösteren uluslararasõ kargo taşõmacõlõğõ yapan şirketler ayrõca 
uluslararasõ IATA Sözleşmesi ve o ülkenin hükümetinin çõkarmõş olduğu yasa ve kurallar 
çerçevesinde hizmet vermektedirler. 
 

Uluslararasõ posta dağõtõm ve taşõmacõlõğõ hizmetleri ülkelerin posta hizmetlerini 
yürüten kuruluş veya firmalar arasõnda yapõlan protokoller ile yürütülmektedir. Bu 
anlaşmalarõn yanõ sõra uluslararasõ IATA kurallarõ gereği yurt dõşõna gönderilen her kargo 
için bir Taşõma Senedi (Konişmento) düzenlenmesi gerekmektedir. Taşõma Senedi 
düzenlenmemiş hiçbir kargonun gümrüklerden girişi ve çõkõşõ mümkün olmamaktadõr. 
Her ülkenin kendi gümrük mevzuatõ uluslararasõ kargo taşõmalarõnda gümrük giriş ve 
çõkõşõ esnasõnda uygulanmaktadõr. 

 
2.2 TÜRKİYE�DEKİ DURUM  
         
2.2.1 Posta ve Telgraf Teşkilatõ (PTT) Genel Müdürlüğü 
 

PTT Genel Müdürlüğünün ana görevi, 5584 sayõlõ Posta Kanunu ve Posta 
Tüzüğü, 406 sayõlõ Telgraf Telefon Kanunu, 7201 sayõlõ Tebligat Kanunu ve Tüzüğü ile 
ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen görevlerin yürütülmesini, koordinasyonunu 
ve organizasyonunu sağlamaktõr. 

 
PTT Genel Müdürlüğü, Posta ve Tebligat Kanununda belirtilen açõk ve kapalõ 

mektuplar, kartlar, gazeteler, dergiler, kitaplar, her türlü basõlmõş kağõtlar, küçük paketler 
ve değer konulmuş mektuplar, koliler ve tebliğ kağõtlarõnõ kabul etmek, taşõmak ve 
dağõtmak, posta ve telgraf havaleleri ile posta çeki işlemlerini yapmak, bu hizmetlerin 
emniyet, sürat ve intizam içinde yürütülmesi için posta mevzuatõnõ ve posta telgraf ücret 
tarifesini hazõrlamak, posta işleme, yollama ve dağõtõm sistemlerini düzenlemek, 
gerektiğinde bunlarõ günün şartlarõna göre değiştirmek ve geliştirmenin yanõ sõra, Telgraf 
ve Telefon Kanununda belirtilen telgraf hizmetlerini, işyerinden kabul edilen veya 141 
fono-tel servisine yazdõrõlan normal, acele ve yõldõrõm işaretli olan telgraflarõ alõcõlarõna 
ulaştõrmak, suretiyle söz konusu hizmetleri yürüten işyerlerinin açõlmasõ, kapatõlmasõ ve 
işyeri değişikliklerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.     
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5584 Sayõlõ Posta Kanunun 9. maddesinin verdiği yetki uyarõnca PTT Genel 
Müdürlüğü olarak üyesi bulunduğumuz uluslararasõ kuruluşlar şunlardõr: 

 
• Dünya Posta Birliği (UPU)  
• Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansõ (CEPT) 
• Avrupa Posta Mevzuatõ Komitesi (CERP) 
• Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (Posteurop) 
• Avrupa Paralõ Posta Hizmetleri Komisyonu (CSFPE) 
• Avrupa Posta Bankalarõ ve Çek Merkezleri Bilgisayar Şebekesi (Eurogiro) 
 
PTT, bu kuruluşlarõn yõllõk olağan toplantõlarõna düzenli şekilde katõlmakta ve bu 

uluslararasõ kuruluşlarda alõnan kararlar doğrultusunda tüm dünya ülkeleriyle doğrudan 
veya üçüncü ülkeler aracõlõğõyla halkõmõza; 

 
• Mektup Postasõ 
• Koli Postasõ, 
• APS, 
• Paralõ Posta, 
• Telgraf ve Tele-Post vb. hizmetini düzenli bir şekilde sunmaktadõr. 
 
Bu bağlamda PTT,  
 
• 69 ülkeye uçak, 63 ülkeye yüzey SAL (Uçakla Taşõnan Yüzey Postasõ) 

mektup,  
• 64 ülkeye uçak, 51 ülkeye yüzey ve SAL (Uçakla Taşõnan Yüzey Postasõ) 

koli,  
• 105 ülkeye APS postasõ düzenlemektedir. 

 
1999 yõlõnda uluslararasõ havale işlemi 32 ülkeyle karşõlõklõ (Almanya, 

Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, 
Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Japonya, İtalya, 
İsviçre, İspanya, İsveç, Katar, Kazakistan, K.K.T.C., Letonya, Macaristan, Malezya, 
Mõsõr, Moldova, Norveç, Portekiz, Romanya, Suriye, Sudan ve Yugoslavya), 4 ülke ile 
Türkiye-yurtdõşõ yönünde ( Makedonya, Pakistan, Polonya ve Yunanistan) ve 1 ülke ile 
de yurtdõşõ-Türkiye yönünde (Hollanda) sürdürülmüştür. 
 

Yurtdõşõna havale kabul işlemleri tüm merkezlerimizce yerine getirilmektedir. 
 

• Uluslararasõ Ödeme Şartlõ Gönderi Hizmeti 13 ülke ile karşõlõklõ (Almanya, 
Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, İsviçre, İtalya, İspanya, K.K.T.C. ve Portekiz), 3 ülke ile de Türkiye-
yurtdõşõ yönünde (Hollanda, İsveç ve Norveç) yürütülmüştür. 

 
• Keza 1999 yõlõnda Belçika, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg Posta İdarelerince 

çõkartõlan Post-Çekler, yabancõ bankalar ve finans kuruluşlarõnca çõkartõlan 
yabancõ seyahat çekleri (EUROCHEQUE, AMERICAN EXPRESS, THOMAS 
COOK, VISA) bütün merkezlerimizde paraya çevrilmiştir. 
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• PTT tüm ülkelere telgraf hizmeti vermektedir. 
 
• 1999 yõlõ sonu itibarõyla yurtdõşõ Bürofaks (Tele-Post) hizmeti 41 ülke ile 

sürdürülmüştür. 
 

Herhangi bir ülkede bulunan iş sahiplerinin diğer ülkelerdeki müşterilerine 
yolladõklarõ gönderiler ekindeki anket kartlarõ, sipariş formlarõ, pazar araştõrmasõ ve 
kestiyoner gibi kart şeklindeki veya zarf kapsamõndaki posta maddelerinin ücretleri 
bilahare çõkõş idaresinden tahsil edilmek üzere posta ücreti alõnmaksõzõn kabul edilerek, 
gönderici kuruluşlara iadesi hizmeti olan ve 1995 yõlõnda deneme mahiyetinde başlatõlan 
IBRS/CCRI (Uluslararasõ Ticari Cevap Servisi) hizmeti 1999 yõlõnda 7 ülke (Finlandiya, 
İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, Romanya ve Yeni Zelanda) ile karşõlõklõ olarak 
sürdürülmüştür. 
 

EUROGIRO 
 

Yukarõda da bahsedildiği üzere PTT, Eurogiro�ya 02.04.1997 tarihinde üye olmuş 
ve Türkiye�den yurtdõşõna, yurtdõşõndan Türkiye�ye On-Line para transferi hizmetine 
başlamõş bulunmaktadõr. Halen Almanya, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya ile karşõlõklõ 
olarak Finlandiya ve Japonya ile ise Türkiye yurtdõşõ yönünde Eurogiro vasõtasõyla On-
Line havale hizmeti yürütülmektedir. Çok yakõn gelecekte Danimarka, Fransa, Hollanda, 
İtalya gibi işçilerimizin yoğun olduğu Ülkelerle de bu hizmete başlanacaktõr. 

 
Bu sistem sayesinde eskiden 15 ila 30 gün arasõnda alõcõsõna ulaşan havaleler 

şimdi 1 ila 3 gün içinde alõcõsõna ulaşmaktadõr. Gecikmeler ortadan kaldõrõlmõş 
bulunmaktadõr. 
 

IPS 
 

            PTT Genel Müdürlüğü, Dünya Posta Birliğince (UPU) geliştirilen kayõtlõ 
gönderilerin kabulünden alõcõlarõna teslimine kadar tüm işlemlerin bilgisayar ortamõnda 
işlenmesine imkan veren IPS (Uluslararasõ Posta Sistemleri)�ne de üye olmuş 
bulunmaktadõr.  
 

Bu sistem sayesinde Mayõs 1999 tarihinden itibaren ilk etapta yurtdõşõ APS 
gönderileri alõp-verme ve işleme merkezlerimiz bazõnda ekran üzerinden 
izlenebilmektedir. 2000 yõlõnda da diğer yurtdõşõ kayõtlõ gönderilerin bu şekilde 
otomasyonu sağlanacaktõr. Bu sayede, güvenli hizmet verilerek, kayõp, gecikme, hasar 
gibi düzensizlikler en aza indirilmiş olacaktõr.  

 
Yurtdõşõ kayõtlõ gönderi hizmet kalitesini Avrupa standartlarõna yükseltecek bu 

otomasyon sistemi sayesinde PTT�nin personel, kõrtasiye, telefon, fax vs. giderleri büyük 
ölçüde düşecektir. Manuel olarak yapõlan bütün işlemler bilgisayar ortamõnda 
gerçekleşecektir. 
 

Bunun yanõsõra, Ülkemiz 40 yõldan beri ilk defa UPU�nun (Dünya Posta Birliği)  
temel iki organõ olan İdari Konsey (CA) ve Posta İşletme Konseyi (CEP) üyeliğine aday 
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olmuş, gerek Dõşişleri Bakanlõğõmõz ve gerekse Kongre�ye katõlan Heyetimizce yapõlan 
yoğun temaslar sonucu her iki organa da seçilme başarõsõnõ göstermiştir. Ayrõca İdari  
Konsey (CA)�in de Başkan Yardõmcõlõğõna seçilmiştir. 
 
2.2.1.1 Türkiye�deki Mevcut Durumun VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Hedefleriyle 

Karşõlaştõrõlmasõ 
 

VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak, telefon 
hizmetleri ile posta hizmetlerinin ayrõlmasõ ve farklõ kurumlar eliyle yürütülmesini 
öngörmüştür. 

 
1995 tarihinden itibaren telefon hizmetlerinin yürütülmesi amacõyla, Türk 

Telekomünikasyon A.Ş.,  posta-telgraf hizmetlerinin yürütülmesi amacõyla Posta 
İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapõlanmõş, her iki kurumu ilgilendiren 
hususlar protokolle düzenlenmiştir. 

 
Hizmet alanlarõnõn ayrõlmõş olmasõna karşõlõk, hizmet binalarõnõn paylaşõmõ 

yönünden 49 yõllõk bir geçiş süresi öngörülerek, bina durumunun elvermediği yerlerde, 
tahsis suretiyle mülkiyeti diğer kuruma ait hizmet binalarõnõ kullanmaya devam 
etmektedir. 

 
Posta hizmetlerinde, 1993-2002 döneminde kabul edilen mektup postasõ 

gönderilerinin toplam sayõsõ itibarõyla, yõllõk ortalama %3,7�lik artõşlar öngörülmüştür. 
1993-2002 döneminde kabul edilen mektup postasõ gönderileri plan hedeflerinin, 
gerçekleşen fiili rakamlara göre karşõlaştõrõlmasõ aşağõda gösterilmiştir: 
 

Tablo-3: Yõllara Göre Mektup Postasõ Gönderi Sayõlarõ 
 

 
PLAN HEDEFİNDE KABUL 
EDİLEN MEKTUP POSTASI 

GÖNDERİLERİ SAYISI  
(Milyon) 

 

GERÇEKLEŞEN KABUL 
EDİLEN MEKTUP POSTASI 

GÖNDERİLERİ SAYISI 
(Milyon) YILI 

YURT 
İÇİ 

ARTIŞ
(%) 

YURT
DIŞI 

ARTIŞ
(%) 

YURT 
İÇİ 

ARTIŞ
(%) 

YURT
DIŞI 

ARTIŞ
(%) 

1993 1379 3,9 228,6 10,0 1279 -1,5 180,2 -15,2 
1994 1435 3,5 237,1 3,7 1127 -11,8 105,0 -41,7 
1995 1491 3,9 245,9 3,7 1160 -2,9 101,2 -3.6 
1996 1546 3,7 254,9 3,7 1153 -0,6 99,7 -1,4 
1997 1603 3,7 264,4 3,7 1174 1,8 116,3 16,6 
1998 1662 3,7 274,2 3,7 947 -19,3 83,6 -28,1 
1999 1724 3,7 284,3 3,7     
2000 1788 3,7 294,8 3,7     
2001 1854 3,7 305,7 3,7     
2002 1923 3,7 317,0 3,7     

 
Not: Artõş-azalõş yüzdeleri bir önceki yõla göredir. 
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VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çerçevesinde, 1998 yõlõ sonu itibarõyla, toplam 

1.936.200.000 adet mektup postasõ gönderisi kabul edileceği öngörülmüş olmasõna 
karşõn, 1.031.205.000 adet gönderi kabulü gerçekleşmiştir. Bu rakamlar plan hedefinin % 
46,7 altõnda kalõndõğõnõ göstermektedir. 

 
Posta hizmetleriyle ilgili olarak, yatõrõm programlarõ ile cari yatõrõm harcamalarõ 

karşõlaştõrõldõğõnda, 1998 yõlõ için yatõrõm programõnõn gerçekleşme oranõ % 69 
civarõndadõr. 

 
1995 yõlõndan itibaren, PTT�de yõllõk yatõrõm programlarõnõn cari yatõrõm 

harcamalarõna göre karşõlaştõrmasõ aşağõdaki tabloda görülmektedir.   
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Tablo-4: PTT Genel Müdürlüğü�nün Yatõrõmlarõ 
 

YILI 
 

PROJE ADI 
 

 
PROJE 

TUTARI 
(MİLYON TL) 

YATIRIM 
PROJELERİ 
TOPLAMI 

(MİLYON TL) 

CARİ  YATIRIM 
HARCAMALAR

TUTARI 
(MİLYON TL) 

GERÇEK. 
YÜZDESİ 

1995 1-ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM  MERKEZLERİ 
2-SOSYAL TESİS BİNALARI 
3-KOMİNİKASYON BİNALARI (POSTA 
HİZMET BİNALARI) 
4-POSTA HİZMET.MEKANİZ. VE 
OTOMASYONU 
5-İDAME, YENİLEME 
6-TAŞIT ALIMI 
7-MAKİNE VE TECH. ALIMI 

415.000 
1.000 
 
514.500 
 
257.010 
369.490 
- 
45.571 

1.602.571 545.706 %34 

1996 1-POSTA İŞLET. YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI 
2-POSTA İŞLETMESİ BİLGİ İŞLEM 
SİSTEMLERİ 
3-SOSYAL TESİS BİNALARI 
4-POSTA HİZMET BİNALARI 
5-POSTA HİZMET.MEKANİZ. VE 
OTOMASYONU 
6-İDAME, YENİLEME 
7-TAŞIT ALIMI 
8-MAKİNE VE TECH. ALIMI 

 
19.000 
 
480.000 
32.000 
700.000 
 
1.200.000 
245.000 
100.000 
64.000 

2.840.000 1.341.420 %47 

1997 1-POSTA İŞLET. YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI 
2-POSTA İŞLETMESİ BİLGİ İŞLEM 
SİSTEMLERİ 
3-SOSYAL TESİS BİNALARI 
4-POSTA HİZMET BİNALARI 
5-POSTA HİZMET.MEKANİZ. VE 
OTOMASYONU 
6-İDAME, YENİLEME 
7-TAŞIT ALIMI 
8-MAKİNE VE TECH. ALIMI 

 
30.000 
 
850.000 
20.000 
950.000 
 
1.750.000 
300.000 
100.000 
150.000 

4.150.000 2.730.861 %66 

1998 1-POSTA İŞLET. YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI 
2-POSTA İŞLETMESİ BİLGİ İŞLEM 
SİSTEMLERİ 
3-SOSYAL TESİS BİNALARI 
4-POSTA HİZMET BİNALARI 
5-POSTA HİZMET.MEKANİZ. VE 
OTOMASYONU 
6-İDAME, YENİLEME 
7-TAŞIT ALIMI 
8-MAKİNE VE TECH. ALIMI 

 
100.000 
 
1.800.000 
100.000 
1.000.000 
 
1.400.000 
500.000 
100.000 
300.000 

5.300.000 3.677.062 %69 

1999 1-POSTA İŞLET. YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI 
2-POSTA İŞLETMESİ BİLGİ İŞLEM 
SİSTEMLERİ 
3-SOSYAL TESİS BİNALARI 
4-POSTA HİZMET BİNALARI 
5-POSTA HİZMET.MEKANİZ. VE 
OTOMASYONU 
6-İDAME, YENİLEME 
7-TAŞIT ALIMI 
8-MAKİNE VE TECH. ALIMI 

 
100.000 
 
3.900.000 
200.000 
1.411.000 
 
1.326.700 
1.205.000 
50.000 
650.000 

8.842.700 *  

2000 1-POSTA İŞLET. YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI 
2-POSTA İŞLETMESİ BİLGİ İŞLEM 
SİSTEMLERİ 
3-SOSYAL TESİS BİNALARI 
4-POSTA HİZMET BİNALARI 
5-POSTA HİZMET.MEKANİZ. VE 
OTOMASYONU 
6-İDAME, YENİLEME 
7-TAŞIT ALIMI 
8-MAKİNE VE TECH. ALIMI 

 
204815 
 
8.000.000 
67.000 
870.000 
 
1.901.185 
853.000 
104.000 
1.000.000 

13.000.000   

 
(*) Cari yatõrõm harcama tutarõ belirlenememiştir. 
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2.2.1.2 Mevcut Kapasite ve Kapasite Kullanõmõ 
 
2.2.1.2.1 Posta İşyerleri 
 

PTT Genel Müdürlüğüne bağlõ olarak, 77 posta işletmesi, 1 posta çekleri 
başmüdürlüğü, 11 adet müstakil ünite, 1143 adet merkez müdürlüğü, 2543 adet şube ile 
9.945 adet acentelik düzeyinde işyeri faaliyetini sürdürmekte olup, 1997-1999 yõllarõ 
arasõnda, hizmet cinsine göre değişik düzeydeki işyeri dağõlõmlarõ aşağõdaki tabloda yer 
almaktadõr.   

 
 

Tablo-5: PTT Genel Müdürlüğü�ne Bağlõ İşyerleri 
 

YILLAR HİZMETİN CİNSİ BİRİMİ 1997 1998 1999 
I. Posta İşyerleri     
   1. Posta İşletmesi Başmüd. Sayõsõ Adet 76 76 77 
   2. Posta Çekleri Başmüd. Sayõsõ Adet 1 1 1 
   3. Müstakil Üniteler Sayõsõ Adet 12 12 11 
   4. Bağlõ İşyerleri Toplam Sayõsõ     
       -Merkez Adet 1.148 1.150 1143 
       -Şube Adet 2.624 2.568 2543 
       -Acente Adet 15.291 13.266 9945 
II. Özel Posta Hizmetleri     
   1. Acele Posta Servisine Açõk     
       -İl Sayõsõ Adet 80 80 81 
       -İlçe Sayõsõ Adet 440 608 670 
   2. Alopost Servisine Açõk     
       -İl Sayõsõ Adet 5 5 5 
III. Telgraf ve Teleks Hizmetleri     
   1. Gişe Teleksine Açõk Yer Sayõsõ Adet 72 70 66 
   2. Teleme Açõk İşyeri Sayõsõ Adet 736 737 737 
   3. Gentekse Açõk İşyeri Sayõsõ Adet 204 205 205 
   4. Telepost Hizmetine Açõk İşyeri        
Sayõsõ 

Adet 458 542 847 

   5. Fakstel Hizmetine Açõk İşyeri Sayõsõ Adet 6 9 11 
IV. Otomasyona Açõk İşyeri Sayõsõ Adet    
   1. Merkez Adet 124 189 406 
   2. Şube Adet - - 250 
V. Diğer Hizmetler     
   1. Postnet'e Açõk İşyeri Sayõsõ Adet - 20 20 
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2.2.1.2.2 Posta Binalarõ 
 

1998 yõl sonu itibarõyla idare malõ, tahsisli ve kiralõ olmak üzere posta 
hizmetlerinde kullanõlan bina sayõsõ 3038 adettir. 

 
Tablo-6:PTT Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarõ 

 
YILAR HİZMET 

BİNALARI 1995 1996 1997 1998 
İdare malõ 1188 1312 1428 1318 
Tahsisli 371 455 425 680 
Kiralõ 993 957 979 1040 
Toplam 2552 2724 2832 3038 

 
2.2.1.2.3 Posta Personeli 
 

1998 sonu itibarõyla posta hizmetlerinde çalõşan toplam personel sayõsõ 37045 
kişidir. 

 
Tablo-7: PTT Genel Müdürlüğü�nde Çalõşan Personel 

 
YILAR İŞYERİ 1995 1996 1997 1998 

Genel Müdürlük 684 764 822 840 
Başmüdürlükler 37518 36588 36240 35242 
Müstakil Üniteler 1068 923 953 963 
Toplam 39270 38275 38015 37045 

 

2.2.1.2.4 Posta Hizmetlerinde Taşõt Yoluna Göre Posta Hatlarõ 
 

Posta maddelerinin sevkinde ağõrlõklõ olarak kara yolu posta hatlarõ kullanõlmakta 
olup, 1998 sonu itibarõyla yurtiçi kara ve deniz yolu bağlantõ sayõsõ toplam 1370 adettir. 

 
Tablo-8: PTT Genel Müdürlüğü�nde Posta Hatlarõ 

 
YILLAR TAŞIT YOLUNA GÖRE POSTA HATLARI 1996 1997 1998 

Yurtiçi Kara Posta Hatlarõ (Toplam)    
        -Oto 821 838 836 
        -Araba 4 3 3 
        -Diğer Araçlarla 534 510 527 
Yurtiçi Tren Posta Hatlarõ 1 1 1 
Yurtiçi Deniz (Motor/Kayõk) Posta Hatlarõ 4 5 3 
Yurtiçi Uçak Posta Hatlarõ * * * 
Toplam 1364 1357 1370 

 
(*) THY�nõn bağlantõsõ olan yerlere göredir. 
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2.2.1.3 Arz-Talep 
 
2.2.1.3.1 Posta Hizmetleri Üretim Tablosu (Trafikler) 

 
Tablo-9: PTT Genel Müdürlüğü�nün Ürettiği Posta Hizmetleri 

 
YILLAR ÜRETİLEN MAMÜLLER BİRİMİ 1994 1995 1996 1997 1998 

Mektup Postasõ       
  -Yurtiçi Bin Adet 1127472 1160067 1153003 1174328 947574 
  -Yurtdõşõ (Giden) Bin Adet 105046 101234 99721 116310 83631 
Acele Posta Gönderisi       
  -Yurtiçi Bin Adet 905 8638 8429 9901 11746 
  -Yurtdõşõ (Giden) Bin Adet 67 65 92 126 149 
Alopost Gönderisi (Y.İçi) Bin Adet - 24 16 16 12 
Koli       
  -Yurtiçi Bin Adet 1077 1263 1000 862 809 
  -Yurtdõşõ (Giden) Bin Adet 41 47 38 41 40 
Telepost Gönderisi       
  -Yurtiçi Kabul (Sayfa) Bin Adet 948 1290 990 792 901 
  -Yurtdõşõ (Giden) Bin Adet 22 22 18 18 16 
  -Yurtdõşõ (Gelen) Bin Adet 2 1 0,7 0,3 0,3 
Telgraf       
  -Yurtiçi (Normal-Acele-Yõl.) Bin Adet 4431 4405 4684 3370 2552 
  -Yurtdõşõ (Giden) Bin Adet 37 36 27 14 11 
  -Yurtdõşõ (Gelen) Bin Adet 42 30 23 19 12 
Havale       
  -Yurtiçi Kabul Edilen Havale Bin Adet 24     
  -Yurtdõşõ Kabul Edilen Hav. Bin Adet - - 1 2 3 
  -Yurtdõşõ Ödenen Havale Bin Adet 290 274 246 209 198 
Posta Çek Hesabõ Bin Adet 129 143 170 176 178 
Yolculuk Posta Çeki       
  -Yurtiçi (Satõlan) Bin Adet 128 33 3 0,7 - 
  -Yurtdõşõ (Ödenen) Bin Adet 78 70 63 50 42 

 
 
 
2.2.1.4 Teknoloji 
 
2.2.1.4.1 Posta Hizmetlerinde Kullanõlan Motorlu ve Motorsuz Taşõtlar 
 
1998 Yõl sonu itibarõyla posta hizmetlerinde kullanõlan motorlu ve motorsuz taşõt toplamõ 
4723 adettir. 
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Tablo-10: PTT Genel Müdürlüğü Taşõtlarõ 

 
YILLAR TAŞIT  TÜRÜ 1996 1997 1998 

 1. Posta Vagonu 11 11 11 
 2. Seyyar PTT Aracõ 33 32 33 
 3. Kamyon 109 108 108 
 4. Panel Põck-Up 873 726 726 
 5. Station Wagon 219 262 262 
 6. Minibüs 26 75 75 
 7. Otobüs ve Midibüs 47 40 40 
 8. Jeep 19 7 7 
 9. Triportör 2 2 2 
10. Çekici Traktör 6 6 5 
11. Motosiklet 1.067 936 936 
12. Bisiklet 2.569 2.221 2.518 
Toplam 4.981 4.426 4.723 

 
 
2.2.1.4.2 Posta Hizmetlerinde Kullanõlan Araç ve Gereçler 
 
 
Posta hizmetlerinde 1998 yõl sonu itibarõyla kullanõlan çeşitli araç-gereçlerin toplamõ 
6905 adettir. 

 
Tablo-11: PTT Genel Müdürlüğü Araç-Gereçleri 

 
YILLAR ARAÇ/GEREÇ TÜRÜ 1996 1997 1998 

 1. Otomatik Ayrõm Sistemi 4 4 4 
 2. OSR/CS - - 3 
 3. Basküller 915 934 1.138 
 4. Liyas Makinalarõ 334 334 398 
 5. Ücret Alma Makinalarõ 1.111 1.297 1.626 
 6. Elektronik Tartõ Aleti 755 1.029 1.747 
 7. Cihet Dağõtõm Dolabõ 1.463 1.524 1.524 
 8. Otomatik Damga Makinasõ 379 379 379 
 9. Grup Elektrojen Parkõ 72 83 86 
Toplam 5.033 5.584 6905 
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2.2.1.5 Rekabet Edebilirlik 
 

2.2.1.5.1 Gelir/Gider ve Kar/Zarar Durumu 
 
 
Posta hizmetleri ile telefon hizmetlerinin ayrõldõğõ 1995 tarihinden itibaren posta işletmesi 
zarar etmekte olup, 1998 yõl sonu itibarõyla toplam zararõ 273.507.718.939 TL.dir. 

 
Tablo-12: PTT Genel Müdürlüğü Kar/Zarar Durumu 

 

 
YILLAR 

 

 
GELİR (TL) 

 
GİDER(TL) 

 
KAR/-ZARAR (TL) 

 
1998 110.115.198.585.510 110.388.706.304.499 - 273.507.718.989 Zarar 

1997 61.932.548.413.638 62.130.094.857.046 - 197.546.443.408 Zarar 

1996 28.330.728.412.525 28.372.382.125.787 - 41.653.713.262 Zarar 

1995 31.289.810.944.567 18.087.787.673.580 13.202.023.270.987 Kar 
 

2.2.1.5.2 Posta ve Telgraf Giderlerinin Dağõlõmõ 
 
 
1995�1998 yõllarõ arasõnda posta hizmetlerine ilişkin giderler incelendiğinde; personel 
giderleri % 83,8�lik pay ile ilk sõrada yer almakta olup, bunu %4,5 ile ulaştõrma giderleri 
izlemektedir. Giderlerin dağõlõmõ aşağõdaki tabloda görülmektedir.  
  
 

Tablo-13: PTT Genel Müdürlüğü Gider Dağõlõmõ 
 

 
(Milyon TL) 

POSTA VE TELGRAF GİDERLERİ 

YIL 
HİZ- 
MET 

ALANI 

Personel Yolluk Faiz 
ve 

Kom. 

Ulaştõr
ma 

Vergi 
Resim 
ve Mlz. 

Mas. 

Onarõm 
ve 

Bakõm 

Büro Amortis
man 

Diğerle
ri  

TOPLAM 

Posta 8927019 107368 62347 460823 45849 253138 543601 192470 558810 11151425 
Telgraf 466093 3214 14681 6490 2722 17543 23512 5597 54874 594726 

 
1995 

Toplam 9393112 110582 77028 467313 48571 270681 567113 198067 613684 11746151 
Posta 22813864 343108 25972 1357655 108870 521396 987467 333312 1306090 27797734 
Telgraf 544447 4223 537 1842 217 1087 6802 6605 8887 574647 

 
1996 

Toplam 23358311 347331 26509 1359497 109087 522483 994269 339917 1314977 28372381 
Posta 52344943 48091 74156 2658976 219174 959779 1796399 746039 2036873 60884430 
Telgraf 1190027 4550 1517 6652 774 2095 7238 11387 21426 1245666 

 
1997 

Toplam 53534970 52641 75673 2665628 219948 961874 1803637 757426 2058299 62130096 
Posta 90562265 1123588 106399 5080492 520740 2610536 3223742 1603475 4016247 108847484 
Telgraf 147687 3431 1506 10562 404 2259 6973 25309 13897 212028 

 
1998 

Toplam 90709952 1127019 107905 5091054 521144 2612795 3230715 1628784 4030144 109059512 
Genel Toplam 176996345 1637573 287115 9583492 898750 4367833 6595734 2924194 8017104 211308140 
Toplamdaki  
Yüzde 

83,8 0,8 0,1 4,5 0,4 2,1 3,1 1,4 3,8  100 
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2.2.2 Özel Kargo Şirketleri 
 

Cumhuriyetin ilk yõllarõnda toplum ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için zorunlu olarak 
devletçi bir politika izlenmiş ve devlet ekonominin her alanõnda yer almõştõr. Bunun 
kaçõnõlmaz sonucu olarak yeterli sermaye birikimi olmayan özel sektör, ekonomide yer 
almaya çalõşmõş ise de pek başarõlõ olamamõştõr. Devletçi politikalarõn sonucu olarak 
hemen hemen her türlü mal ve hizmet, devlet tarafõndan kurulan kamu kurum ve 
kuruluşlarõ vasõtasõyla yürütülmüştür. Bu dönemde, devletin faaliyet gösterdiği alanlar, 
çõkarõlan yasalarla devletin tekel hakkõ olarak kabul edilmiştir. Hal böyle olunca, bu 
tutum ve davranõş taşõmacõlõk ve posta hizmetlerine de yansõmõştõr. 
 

Ülkemizde son yõllarda izlenen ekonomik politikalarõn sonucu olarak toplumun 
talep ettiği mal ve hizmetlerde de büyük artõş ve değişiklikler olmuştur. Özellikle iletişim 
ve telekomünikasyon alanõndaki baş döndürücü değişiklikler ülkemizde ekonominin 
büyümesine yol açmõştõr. Büyüyen ekonominin içinde hizmet sektörü de hõzlõ bir gelişme 
sağlamõştõr. Özellikle toplumun ihtiyaç ve taleplerinin klasik niteliğinden sõyrõlarak 
çağdaş bir yapõya kavuşmasõ ister istemez özel sektörün hizmet sektörüne büyük 
yatõrõmlar yapmasõna neden olmuştur. 
 

Türkiye�de özellikle 1980�li yõllardan sonra, serbest piyasa ekonomisine 
geçilmesi ve dõşa açõlma politikalarõnõn benimsenmesi ile birlikte buna bağlõ olarak 
yabancõ sermaye ülkemize gelmeye başlamõştõr. Bunun sonucu olarak; uluslararasõ 
faaliyet gösteren kargo şirketleri ve özellikle iç piyasa taleplerini  karşõlamak amacõyla 
1982 yõlõndan itibaren kargo taşõmacõlõğõ alanõnda faaliyet gösteren özel şirketler 
kurulmaya başlanmõştõr. Kargo taşõmacõlõğõ hõzlõ, güvenli, kaliteli hizmet sunma anlayõşõ 
ile piyasaya girmiş ve müşteri talepleri doğrultusunda hizmet nitelikleri itibariyle 
ihtisaslaşmaya başlamõştõr. Şirketler bu hizmetlerini insanlarõn çağõn gereği iletişim 
teknolojisinden yararlanma isteklerine cevap verebilmek için teknolojinin tüm 
imkanlarõndan yararlanmaya çalõşmaktadõrlar. Bunlar arasõnda, müşterilere teslim detayõ 
verilmesi ve kargolarõnõ internetten izleyebilme imkanlarõ gibi avantajlarõ sõralanabilir. 
 

Ülkemizde kargo taşõmacõlõğõnõn tabi olduğu özel bir yasal düzenlemesi yoktur. 
Kargo şirketleri bu hizmetlerini  Türk Ticaret Kanunu içinde yer alan �Taşõma  İşleri ve 
Taşõma Senedi� başlõğõnõ içeren yasal düzenlemeye tabi olarak vermeye çalõşmaktadõr. 
Türk Ticaret Kanunu, genel düzenleyici bir kanun olmasõ sebebiyle yetersiz kalmaktadõr. 
Bu nedenle giderek büyüyen ve sektör olarak tanõnmasõ gereken kargo sektörünün ayrõ 
bir yasal düzenlemeye ihtiyacõ bulunmaktadõr .  
 

Şehir içi veya şehirlerarasõ her türlü ulaştõrma aracõ kullanmak suretiyle kargolarõ 
göndericinin talimatõ çerçevesinde alõcõsõna ulaştõrmak amacõyla, adresten alma ve adrese 
teslim hizmeti de dahil olmak üzere, her türlü hizmeti sunan ve bu amaçla yeterli düzeyde 
örgütlenerek, personel, araç ve gereci bünyesinde ihtiva eden gerçek veya tüzel kişiler 
tarafõnda organize olmuş bir şekilde düzenli seferlerle ve belli zaman süreci içinde sigorta 
güvencesi altõnda gerçekleştirilen kargo taşõmacõlõğõ hizmeti veren özel kargo şirketlerini, 
iki ana başlõkta toplamak mümkündür:  
 

1. Uluslararasõ Hõzlõ Hava Yolu Kargo Taşõmacõlõğõ 
2. Ülke İçi (Domestik) Kargo Taşõmacõlõğõ 
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3 SORUNLAR       
 
3.1 PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

PTT tarafõndan üretilen hizmetlere yõllar itibarõyla bakõldõğõnda belirgin düşüşler 
olduğu görülmektedir. 
      

Bunun nedenleri;  
 

• Posta yoluyla haberleşmeye ilişkin toplumsal talepte genelde bir azalma olmasõdõr. 
(Telefon iletişim alt yapõsõnõn gelişmesini, haberleşmede kullanõlan diğer araçlarõn 
kullanõmõnõ azaltmõştõr.)  

• Posta yoluyla taşõnan maddelerin, özellikle koli ve benzeri maddelerin (özellikle ticari 
eşyalarõn taşõnmasõ) özel kargo ve dağõtõm şirketleri eliyle yapõlmaktadõr ki 
kurumumuzun bundan aldõğõ payõn giderek düşmesi, bu konuda faaliyet gösteren 
kargo ve dağõtõm şirket sayõlarõnõn artmasõdõr.  

• Otomasyona açõk merkezlerde Turpak hatlarõndaki arõzalar nedeniyle otomasyon 
sistemiyle havale iletiminde sorunlar yaşanmasõdõr. 

• Tüm posta hizmetlerinin, bilgisayar ortamõnda kayõt ve takibine dönük bir on-line 
yazõlõm ve bilgisayar ağõna kavuşturulamamasõ.  

• Kuruluşumuz matbaasõnõn, pul basõmõna uygun bir alt yapõya sahip olmayõşõ 
nedeniyle, pullar özel matbaalara ihale edilmek suretiyle bastõrõlmakta ve bu konuda 
zorluklar ile karşõlaşõlmaktadõr.  

• Posta ve telefon hizmetlerinin birlikte yürütülmesi nedeniyle, büyük şehirler ile bir 
çok köy ve beldeye telefon haberleşmesinin götürülmesi amacõyla çok sayõda şube ve 
acente açõlmõştõr. Ancak sonradan ortaya çõkan gelişmelerle, bir çok işyeri gelirleri 
giderlerini karşõlayamayacak durumda kalmõştõr. Zarar eden bu işyerlerinin 
kapatõlmasõ gerekmektedir. Fakat, yöre sakinlerinin siyasi girişimleri ile çoğu zaman 
bu mümkün olamamakta, mesai kõsõtlamasõ gibi çözümler bulunmaya çalõşõlmaktadõr. 
Halen 755 merkezin şubeye, 1555 şubenin acenteliğe dönüştürülmesi gerekmektedir. 

• Personel sõkõntõsõ; 1983 yõlõndan itibaren posta idaresine ilave kadro ve pozisyon 
verilmemiştir. Bu eksiklik dağõtõm ve gişe hizmetlerinde sõkõntõlara yol açmaktadõr. 
Halen, işletme hizmetleri için 4200 dağõtõcõ ve 4000 gişe memuru olmak üzere, 8200 
personel açõğõ bulunmaktadõr. 1993 yõlõndan itibaren ayrõm ve dağõtõm hizmetleri 
kõsmen, personel sõkõntõsõ yoğun olan İstanbul, Ankara gibi büyük illerde, ihale edilen 
özel firma personeli ile de yürütülmektedir. 1999 yõlõ itibarõyla tekel dõşõ gönderilerin 
ayrõm ve dağõtõmõnda çalõştõrõlacak özel firma personel ihtiyacõ 2545 kişi olup, halen 
çalõşan 2237 adet işçidir. 

• Posta hizmetlerinden elde edilen gelirin büyük oranda personel gideri olarak 
harcanmasõ, toplam giderler içinde personel giderlerinin %83�lere varan ağõrlõğõna 
karşõlõk, kurumun personel sõkõntõsõ, kanundan kaynaklanan tekel-tekel dõşõ gibi 
ayrõmlarõn, hizmetlerin özel firma personeli eliyle yürütülmesi halinde ki hukuki 
çerçeve,  işletme anlayõşõnõ etkilemektedir ki bu personel açõğõnõn giderilmesini 
gerektirmektedir.  

• Yine, PTT�ye uzun süredir personel alõmõ yapõlmadõğõndan uluslararasõ ilişkilerin 
yürütülmesinde karşõlaşõlan en büyük sorun lisan bilir personel yetersizliğidir. 
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• Ayrõca yurtdõşõ çõkõş ve varõşlõ gönderilerin gümrüklenmesinde zaman zaman 
sorunlarla karşõlaşõlmaktadõr. 

• Temel sorun, haberleşmeye ilişkin toplumsal talepte azalma değil artõş gözlenirken ve 
haberleşmenin öneminde bir azalma da olmamasõna karşõlõk, bunu karşõlayan 
kurumlardan birisi olan PTT Genel Müdürlüğü bunu karşõlamadaki payõnõn azalmasõ 
ve tüm işletmelerin çalõşma yöntemlerinde yeni imkanlar sunan bilgisayar ve yeni 
teknolojilerden, yeterince yararlanõlamamasõdõr. 

 
3.2 ÖZEL KARGO ŞİRKETLERİ 
 

Kargo taşõmacõlõğõnõn sorunlarõnõ üç ana başlõkta toplamak mümkündür.  
 
3.2.1 Yasal Sorunlar 
 

Kargo taşõmacõlõğõ Türk Ticaret Kanunu içerisinde yer alan �Taşõma İşleri ve 
Taşõma Senedi� başlõğõnõ taşõyan bölümde değerlendirilmektedir. Yani genel taşõma işleri 
kapsamõnda görünmektedir. Halbuki kargo taşõmacõlõğõ, işi sadece taşõmacõlõk olmayan 
bir hizmet türüdür. Bu nedenle yasal düzenleme genel nitelikte düzenleme yapan bir 
kanuna dayandõğõndan uygulamada karşõlaşõlan sorunlara cevap vermemektedir. Bu 
nedenle kargo taşõmacõlõğõnõn yasal anlamda tanõmõnõn yapõlmasõ ve kimlik verilmesi 
gerekmektedir. Kimliği ve tanõmõ olmayan bu hizmet dalõnõn halen daha Türk Sektör 
Skalasõnda yeri yoktur. Ticaret ve Sanayi Odalarõ ise kargo taşõmacõlõğõnõ taşõmacõlõk 
sektöründe ambarlar içinde görmekte ve böyle değerlendirmektedir. Kargo 
taşõmacõlõğõnõn ambar taşõmacõlõğõ ile bir benzerliği yoktur. Kargo taşõmacõlõğõ nitelikli 
hizmet üreten, her türlü teknolojik gelişmeleri bünyesinde barõndõran, hõzlõ ve güvenli 
taşõmacõlõk yapan, adresten alma ve adreste teslim gibi özel hizmetleri verebilen bir 
hizmet türüdür. Bu nedenle bugüne kadar yapõlan çalõşmalar sonucu oluşturulan ve 
Ulaştõrma Bakanlõğõ tarafõndan hazõrlanan Karayolu Taşõma Kanun Tasarõsõ�nda kargo 
taşõmacõlõğõ ayrõ bir bölüm içinde düzenlenmiştir. Bu Kanun tasarõsõnõn yasallaşmasõ 
halinde kargo taşõmacõlõğõ kimliğine kavuşacak ve ulaştõrma sektörü içinde bir sektör 
olarak yer alabilecektir. 
 

Kargo taşõmacõlõğõ kesinlikle bir haberleşme hizmetini içermemektedir. Kargo 
taşõmacõlõğõ Türk Ticaret Kanunu düzenlemesinde yer almakta ve yargõ organlarõ 
taşõmadan doğan her türlü uyuşmazlõkta doğrudan Türk Ticaret Kanununun �Taşõma 
İşleri ve Taşõma Senedi� başlõğõ altõnda yer alan yasal hükümleri uygulamaktadõr. Bu 
nedenle kargo taşõmacõlõğõ haberleşme sektörü içinde değerlendirilmemesi, ulaştõrma 
sektörü içinde değerlendirilmesi gerekmektedir .  
 

Kargo şirketleri taşõdõklarõ emtia niteliği gereği posta tekelini ihlal eden bir ürün 
taşõmacõlõğõ yapmamaktadõr. Şöyle ki;  
 

5584 Sayõlõ Posta Kanununun 2. maddesi posta tekelini düzenlemiştir. Bu madde 
düzenlemesinde posta tekelinin kapsamõ net bir şekilde belirtildikten sonra bu tekelin 
kapsamõna girmeyen istisnalarõ da ayrõca belirtmiştir. Kanuna göre posta tekeli sayõlan iki 
ana posta emtiasõ vardõr. Bunlar; 
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      1-Açõk ve Kapalõ mektuplar 
      2-Üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yazõ bulunan kartlar     
 

Bu iki ana posta emtiasõ dõşõnda kalan ve PTT Genel Müdürlüğüne kanunla 
verilen görevlerin tamamõ posta tekeli dõşõndadõr. Maalesef günümüzde kamu kurumu 
niteliğinde olan PTT, kanunun düzenleme alanõnõn dõşõna çõkarak kanunla kendilerine 
verilen tüm görevleri posta tekeli içinde olduğunu savunmaktadõr. Bu nedenle kanun 
düzenlemesinin yanlõş yorumlanmasõndan dolayõ uyuşmazlõklar çõkmaktadõr. Bu 
uyuşmazlõklarõn çõkmasõnõn sebebi kargo taşõmacõlõğõnõn hukuki bir kimliğinin 
olmamasõdõr.  
 
3.2.2 İdari Sorunlar 
 

Kargo şirketlerinin hõzlõ ve güvenli kargo dağõtõm ve toplama hizmetini verirken 
mümkün olduğu kadar müşterilerine yakõn noktalarda şubeler açmaktadõrlar. Açmõş 
olduklarõ bu şubeleri kanalõyla müşterilerine bu hõzlõ ve nitelikli hizmeti 
verebilmektedirler. Bu nedenle işyeri açma aşamasõnda Yerel Belediyelerle büyük 
sõkõntõlar yaşanmaktadõr. Bunun da sebebi belediyelerin kargo taşõmacõlõğõ işini 
bilmemesi ve olayõ nakliye işleri içinde mütalaa etmeleridir. Bu nedenle kargo 
taşõmacõlõğõ yapan firmalarõn yasal tanõmlamasõ yapõldõktan sonra hizmetlerini 
verebilmeleri için belli istisnalarõ getirilmesi gerekmektedir. Dünyadaki düzenlemelerin 
tam tersine ülkemizde kargo taşõmacõlõğõna gerekli koruma ve yardõm verilmemektedir.  
 

Kargo taşõmacõlõğõ adresten alma ve adrese teslim hizmetini içerdiği için şehir içi 
dağõtõm araçlarõnõn şehir merkezlerine girişlerine idari kõsõtlamalar getirilmektedir. Bunun 
sebebi panelvan veya kamyonet tipi araçlarõn şehir trafiğini engellediği görüşünden 
kaynaklanmaktadõr. Halbuki maddi gerçek tam tersidir. Bir şehir içi kargo dağõtõm 
aracõnda en az 60-70 müşterinin malõnõn olduğu düşünülürse şehir içine bu sayõ kadar 
aracõn girmesine engel olunduğu kendiliğinden ortaya çõkmaktadõr. Bu aracõn her birinin 
yakacağõ yakõtõn miktarõ da göz önüne getirilecek olursa bir dağõtõm aracõnõn ekonomiye 
katkõsõnõn ne denli büyük olduğu gerçeği kendiliğinden ortaya çõkmaktadõr.  

 
Kargo taşõmacõlõğõ istihdam yaratan bir sektör olmakla birlikte yapõlan işin niteliği 

gereği nitelikli ve niteliksiz insan istihdam etmektedir. Bu nedenle kargo taşõmacõlõğõnõn 
ulusal ekonomiye istihdam yaratmasõ bakõmõndan çok büyüktür. Ama kargo şirketleri 
yetişmiş nitelikli eleman bulmakta zorluk çekmektedirler. Bu nedenle hizmet içi eğitim 
yolunun kullanarak personel yetiştirmek zorunda kalmaktadõrlar. Ülkemiz için büyük 
istihdam yaratan ve geleceğin önemli hizmet sektörlerinden olan kargo taşõmacõlõğõnõn 
eğitimini verecek bir Yüksek Okula ihtiyaç vardõr .  
 
3.2.3 Mali Sorunlar       
 

Kargo taşõmacõlõğõnõn yasal bir tanõmõnõn olmamasõ sebebiyle mali açõdan bir 
takõm sorunlar yaşanmaktadõr. Bu sorunlarõn başõnda Vergi Usul kanunundan doğan 
belge sorunudur. Kargo şirketleri kargonun müşteriden alõnõp alõcõya ulaştõrõlõncaya kadar 
geçen süreç içerisinde oldukça fazla belge tanzim etmek zorundadõr. Bu belgeler çoğu 
zaman büyük zaman kaybõna neden olmakta ve işin özü ile ters düşmektedir. Zaman 
kargocular için en önemli faktördür. Kargoculuk adeta zamana karşõ bir yarõştõr. Bu 
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nedenle kargo taşõmacõlõğõnõn acilen yasal düzenlemesinin yapõlmasõ ve belge tanziminde 
belli iyileştirmelerin yapõlmasõ gerekmektedir.  
 

Diğer taraftan Maliye Bakanlõğõ kargo taşõmacõlõğõnõ ambar taşõmacõlõğõ olarak 
tanõmladõğõ için mutlaka Ambar Tesellüm Fişi kesme zorunluluğu getirmekte ve 
uymayanlara vergi cezasõ tahakkuk ettirmektedir. Tahakkuk ettirilen bu vergi cezalarõna 
karşõ vergi mahkemelerinde binlerce dava açõlmakta ve neticede vergi mahkemeleri 
Kargo Taşõmacõlõğõnda Ambar Tesellüm Fişi kesmenin zorunlu olmadõğõ yönünde karar 
vermektedirler. Bu kararlar adeta içtihad haline geldiği ve binlerce mahkeme kararõ 
olduğu halde halen daha Maliye Bakanlõğõna bağlõ birimler bu sebeple vergi cezasõ 
kesmeye devam etmektedirler. Bu durum uygulamada büyük zaman ve para kaybõna 
sebep olmaktadõr.  
 

Kargo şirketlerinin karşõlaştõğõ diğer bir sorunda Maliye Bakanlõğõnõn yoğun ve 
yaygõn yol denetimlerinde kargo araçlarõnõ şehir girişlerinde uzun süre bekleterek 
denetim yapmalarõdõr. Bu denetim hem kargo şirketini ve hem de kargonun gönderen ve 
alõcõsõna münhasõr olduğundan büyük zaman kaybõna neden olmaktadõr. Bu denetim 
kargonun zamanõnda alõcõsõna ulaşmasõna engel olduğundan hizmetin kalitesini de 
etkilemektedir. Bu konuda Maliye Bakanlõğõnõn bir düzenleme getirmesi kaçõnõlmaz bir 
zorunluluktur. 
 
4 HEDEFLER 
 
4.1 VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ (2001-2005) 
 
4.1.1 PTT Genel Müdürlüğü 
 

Geleceğin dünyasõnõn bugünkünden farklõ olacağõnõ düşünürsek posta 
hizmetlerinin de son teknolojiye göre farklõlõk göstermesi gerekecektir. Bilgisayarõn 
yaşantõmõza böylesine girdiği günümüzde posta hizmetlerinde de bilgisayar kullanõmõ 
gün geçtikçe artmaktadõr ve internetten azami ölçüde yararlanmanõn yollarõ 
araştõrõlmaktadõr. Teşekkülümüz de özel taşõma şirketlerince yaygõn olarak kullanõlan 
bilgisayar ağõnõn kurulmasõna öncelik vermektedir. 
 

Öncelikli-Önceliksiz Gönderi Sistemi 
 

Mektup postasõ gönderilerindeki kategorileri büyük ölçüde azaltarak tarife 
sisteminin basitleştirilmesi amacõyla gönderilerin �Öncelikli� ve �Öncelikli Olmayan� 
olarak bir sõnõflandõrmaya tabi tutulmasõ konusunda çalõşmalar sürdürülmektedir. 
 

İnternet 
 

Bazõ gelişmiş ülkelerde halen başarõ ile uygulanmakta olan yurtdõşõ hizmetlere 
ilişkin işlemlerin internet aracõlõğõyla yapõlmasõ konusunda araştõrmalar yapõlmaktadõr. 
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Hybrid Mail 
 

PTT ve kullanõcõlarõ için sayõsõz avantajlar sunan �Hybrid Mail� geleneksel posta 
hizmetlerine elektronik olarak erişimi sağlamak üzere tasarlanmõş olup, kullanõmõ ve 
işleyişi son derece pratiktir. Posta müşterileri bu yeni teknolojiyi kullanarak kendi 
bilgisayarlarõnda yazdõklarõ mektuplarõ elektronik olarak, internet üzerinden posta 
işletmesine göndermektedir. Mektuplar posta işletmesine elektronik ortamda ulaştõktan 
sonra, posta işletmesi tarafõndan özel bir merkezde toplanmakta ve gideceği adrese göre 
yine elektronik ortamda sõnõflandõrõlmaktadõr. Sõnõflandõrõlan bu elektronik mektuplar, 
gideceği adrese en yakõn noktadaki posta işleme merkezine otomatik olarak 
yönlendirilmektedir. Orada istenilen şekilde yazõcõlardan çõkõş alõnmakta, basõlmakta ve 
zarflanmaktadõr. Son aşamada ise geleneksel posta dağõtõm sistemiyle dağõtõlmaktadõr. 
Yani özenle basõlmõş, zarflanmõş elektronik postanõzõ sizin elinize postacõnõz 
ulaştõrmaktadõr. 

 
Bu yeni teknolojiyi kullanõcõlarõnõn hizmetine sunan posta işletmeleri özellikle 

şirketler arasõnda yazõşmalardan oluşan �business to business� (işten işe) veya bankalar, 
sigorta şirketleri, elektrik işletmeleri gibi müşterilerine sürekli olarak mektup gönderen 
kuruluşlarõn oluşturduğu �business to household� (işten eve) denilen pazarlara 
odaklanmaktadõr. 

 
Postayla Satõş 

 
Ülkemizin Avrupa Gümrük Birliğine girmesi sonucunda Avrupa ülkeleriyle posta 

yoluyla yapõlan ticaretin çok daha geniş boyutlara ulaşacağõ dikkate alõnarak Avrupa 
ülkelerindeki müşterilerine mal satacak Türk pazarlama şirketleriyle anlaşmalar yaparak 
yurtdõşõ postayla satõş hizmetine başlanacaktõr. 

 
Yeni Paralõ Posta Anlaşmalarõ İmzalanmasõ 

 
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ekonomik ve sosyal ilişkilerimizin yoğun 

olduğu ancak henüz yurtdõşõ havale ve ödeme şartlõ gönderi anlaşmalarõ yapõlmayan 
ülkelerle gerekli anlaşmalar imzalanacak, dolayõsõyla yukarõda belirtilen hizmete ilişkin 
para transferinin gerçekleşmesi sağlanacaktõr. 

 
Western Union 
 
PTT, Eurogiro sistemi aracõlõğõyla elektronik para transferi hizmeti vermenin yanõ 

sõra merkezi Amerika�da bulunan ve yaklaşõk 140 ülkede 30 dakika içerisinde hõzlõ para 
transferi hizmeti veren Western Union ile anlaşma yapma yolunda çalõşmalarõnõ 
sürdürecektir. 
 

Telematik Birliği 
 
Dünya Posta Birliği Posta İşletme Konseyince Seul Kongresi�nde alõnan bir karar 

doğrultusunda üye bulunan ülkelere; metot, sistem uygulama ve hizmetler hakkõnda bilgi 
ve beceri kazanma, ek finansman kaynaklarõna ulaşma, hizmet kalitesini iyileştirme ve 
yurtiçi maliyetleri düşürmeye yardõmcõ olan araçlarõ sağlama, yurtdõşõ posta trafiğini 
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artõrma imkanlarõnõ amaçlayan bir Telematik Birliği kurulmasõna karar verilmiştir. PTT 
1997 yõlõnda bu birliğe üye olmuştur. 
 

Bu birliğin; posta dağõtõm sistemi ile kayõt ve izleme sisteminden oluşan 
Uluslararasõ Posta Sistemleri (IPS), Dünya Posta Birliği tarafõndan kurulan ve Posta 
İdareleri, havayolu ulaşõm şirketleri, gümrükler vb. kuruluşlar ile fiziksel bağlantõyõ 
sağlayan Küresel Haberleşme Ağõ (Post Net), birbirlerinden farklõ elektronik haberleşme 
sistemlerine sahip posta idarelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan Post Mail, 
posta idarelerine EDI haberleşme yöntemi ve kütük aktarõm hizmetlerini sağlayan Post 
Star, İstatistikler, sirkülerler, haber bültenleri, genel ve özel bilgiler (yasak maddeler, 
adres listesi) kapsayan merkezi veya dağõnõk veri tabanlõ bir bilgi sistemi olan Post Info 
gibi başlõca işlevleri bulunmaktadõr. 

 
Bunlara ilaveten IPS�in tam kapasite ile işler hale getirilmesi ve Eurogiro�nun  

yaygõnlaştõrõlmasõ konusundaki çalõşmalar sürdürülecektir.       
  

2001-2005 yõllarõnõ kapsayan kalkõnma planõ döneminde, posta hizmetlerinde 
işletme verimliliğinin  artõrõlmasõ, hizmetlere sürat kazandõrõlmasõ ve toplumsal güvenin 
pekiştirilmesi amacõyla şube düzeyine kadar posta işyerleri arasõnda bilgisayar ağõ 
oluşturulmasõna dönük donanõm ve program alt yapõsõnõn tamamlanmasõ, posta 
hizmetlerinde bilgisayarla uyumlu yeni teknolojilerin kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ 
temel amaçtõr.  
 
4.1.1.1 Kapasite 
 
4.1.1.1.1 Posta İşyerleri 
 

Posta İşletmesinde 2001-2005 döneminde işyeri sayõsõ itibarõyla önemli artõşlar 
öngörülmemekte, işyeri niteliği bakõmõndan şube düzeyine kadar tüm işyerlerinin 
otomasyona  açõlmasõ öngörülmektedir. 2000 Yõlõnda 600 işyerinin daha otomasyona 
açõlmasõ planlandõğõndan, 2002 yõl sonunda tüm merkezler, 2005 yõlõ sonunda ise tüm 
şubeler otomasyon ağõna dahil edilerek, işletmenin tüm birimleri arasõndaki bilgisayar ağõ 
tamamlanacaktõr. 
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Tablo-14: PTT Genel Müdürlüğü İşyerleri (2001-2005) 
 

YILLAR  
HİZMETİN CİNSİ 

 
BİRİMİ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

I. Posta İşyerleri         
   1. Posta İşletmesi Başmüd. Sayõsõ Adet 77 77 78 79 80 81 82 
   2. Posta Çekleri Başmüd. Sayõsõ Adet 1 1 1 1 1 1 1 
   3. Müstakil Üniteler Sayõsõ Adet 11 11 11 11 11 11 11 
   4. Bağlõ İşyerleri Toplam Sayõsõ         
       -Merkez Adet 1143 1141 1130 1125 1125 1120 1115 
       -Şube Adet 2543 2451 2430 2410 2395 2380 2350 
       -Acente Adet 9945 10520 9800 9760 9710 9670 9600 
II. Özel Posta Hizmetleri         
   1. Acele Posta Servisine Açõk         
       -İl Sayõsõ Adet 81 81 81 81 81 81 81 
       -İlçe Sayõsõ Adet 670 674 790 840 910 950 1020 
   2. Alopost Servisine Açõk         
       -İl Sayõsõ Adet 5 5 3 3 3 3 3 
III. Telgraf ve Teleks Hizmetleri         
   1. Gişe Teleksine Açõk Yer Sayõsõ Adet 66 66 66 66 66 66 66 
   2. Teleme Açõk İşyeri Sayõsõ Adet 737 737 737 737 737 737 737 
   3. Gentekse Açõk İşyeri Sayõsõ Adet 205 205 210 210 210 210 210 
   4. Telepost Hizmetine Açõk İşyeri 
Sayõsõ 

Adet 847 1095 1195 1295 1345 1400 1400 

   5. Fakstel Hizmetine Açõk İşyeri 
Sayõsõ 

Adet 11 24 30 35 35 35 35 

IV. Otomasyona Açõk İşyeri Sayõsõ         
   1. Merkez Adet 406 706 856 1139 1139 1139 1139 
   2. Şube Adet 250 550 1000 1450 1850 2200 2540 
V. Diğer Hizmetler         
    1. Postnet'e Açõk İşyeri Sayõsõ Adet 20 30 40 50 60 70 80 

 
4.1.1.1.2 Posta Binalarõ 
 

2001-2005 Döneminde tahsisli ve kiralõ binalarõn sayõsõ azaltõlarak, işletmenin 
ihtiyacõna uygun doğal afetlere dayanaklõ idare malõ işletme binalarõnõn yapõmõna önem 
verilecektir. Bu dönemde, halka hizmet veren işyerlerimizin her ilçede, merkez ilçelerde 
dahil mülki taksimata uygun bir örgütlenmeye geçişini sağlamak üzere, ilçe düzeyinde 
tüm posta hizmetlerinin aynõ binadan karşõlanabileceği yeterlikte hizmet binasõ yapõmõ, 
ilke olarak benimsenmektedir.     

 
Tablo-15: PTT Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarõ (2001-2005) 

 
YILAR HİZMET 

BİNALARI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
İdare malõ 1300 1304 1308 1308 1321 1343 1375 
Tahsisli 690 690 690 690 690 690 690 
Kiralõ 1059 1056 1053 1053 1040 1018 986 
Toplam 3049 3050 3051 3051 3051 3051 3051 
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4.1.1.1.3 Posta Personeli 
 

2001-2005 Döneminde yõllõk personel sayõsõnda % 2,8�lik artõş öngörülmektedir. 
Bu dönemde bilgi işlem teknolojilerini kullanabilen personele ihtiyaç artacak, lisan bilir 
personel önem kazanacak ve yeni teknolojilerin bakõm ve onarõmõnõ yapabilen ekipler 
oluşturulmasõ gerekecektir. 

 
Tablo-16: PTT Genel Müdürlüğü�nde Çalõşan Personel (2001-2005) 

 
YILLAR PERSONEL 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Toplam 35413 35611 35810 36011 36212 36414 36618 
 
 
4.1.1.2 Arz-Talep 
 
4.1.1.2.1 Posta Hizmetleri Üretim Tablosu (Trafikler) 

 
Tablo-17: PTT Genel Müdürlüğü�nün Ürettiği Posta Hizmetleri (2001-2005) 

 
YILLAR  

ÜRETİLEN MAMÜLLER 
ÖLÇÜ 

BİRİMİ 1999(*
) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mektup Postasõ Gönd.          
  -Yurtiçi Bin Adet 975470 1004973 1035122 1066175 1098160 1153068 1187660 
  -Yurtdõşõ (Giden) Bin Adet 62043 69541 65000 63000 60000 59000 55000 
Acele Posta Gönderisi         
  -Yurtiçi Bin Adet 13710 15100 16610 18271 20100 22110 24320 
  -Yurtdõşõ (Giden) Bin Adet 138 156 157 159 160 161 162 
Alopost Gönderisi(Y.İçi) Bin Adet 11 12 12 13 13 14 14 
Koli         
  -Yurtiçi Bin Adet 932 944 950 960 970 980 990 
  -Yurtdõşõ (Giden) Bin Adet 42       
Telepost Gönderisi         
  -Yurtiçi Kabul (Sayfa) Bin Adet 1100 1300 1430 1500 1550 1600 1650 
  -Yurtdõşõ (Giden/Gelen) Bin Adet 14 14 13 12 11 10 9 
Telgraf         
  -Yurtiçi (Normal-Acele-Yõl.) Bin Adet 1550 1615 1615 1615 1615 1615 1615 
  -Yurtdõşõ(Giden) Bin Adet 8 7 6 6 5 5 4 
  -Yurtdõşõ(Gelen) Bin Adet 14 10 9 9 8 7 6 
Havale         
  -Yurtiçi Kabul Edilen 
Havale 

Bin Adet 10,4 15 18 21 25 30 36 

  -Yurtdõşõ Kabul Edilen 
Havale 

Bin Adet 3 5 6 7 8 9 10 

  -Yurtdõşõ Ödenen Havale Bin Adet 204 254 200 200 180 150 140 
Posta Çek Hesabõ Bin Adet 30 60 90 120 150 180 210 
Yolculuk Posta Çeki         
  -Yurtdõşõ (Ödenen) Bin Adet 15 16 14 13 12 11 10 

 
(*) 3 Aylõğõ tahminidir.  
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4.1.1.3 Teknoloji 
 

4.1.1.3.1 Posta Hizmetlerinde Kullanõlan Motorlu ve Motorsuz Taşõtlar 
 

2001-2005 Döneminde motorlu taşõtlardan panel pick-up ve motosiklet 
sayõlarõnõn, motorsuz taşõtlardan bisiklet sayõlarõnõn artõrõlmasõ suretiyle dağõtõmda 
kullanõlan motorlu ve motorsuz taşõt sayõlarõnõn artõrõlmasõ hedeflenmektedir. 

 
Tablo-18: PTT Genel Müdürlüğü Taşõtlarõ (2001-2005) 

 
YILLAR TAŞIT  TÜRÜ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 1. Seyyar PTT Aracõ 33 33 33 33 33 33 33 
 2. Kamyon 93 93 90 85 79 73 65 
 3. Panel Pick-Up 664 803 814 825 843 861 871 
 4. Station Wagon 262 262 262 270 280 300 310 
 5. Minibüs 75 75 75 80 85 90 95 
 6. Otobüs ve Midibüs 39 39 39 44 49 54 60 
 7. Jeep 7 7 7 7 7 7 7 
 8. Triportör 2 2 2 2 2 2 2 
 9. Çekici Traktör 5 5 5 5 5 5 5 
10. Motosiklet 923 1129 1129 1150 1200 1250 1300 
11. Bisiklet 2477 2991 2991 3020 3050 3060 3110 
Toplam 4588 5439 5447 5521 5633 5735 5858 

 

4.1.1.3.2 Posta Hizmetlerinde Kullanõlan Araç ve Gereçler 
 
2001-2005 Kalkõnma planõ döneminde ayrõm amaçlõ kullanõlan otomatik sistemlerin 
okuyucu sistemlerinin yenilenmesi ile tüm posta işyerleri arasõnda bilgisayar ağõ 
oluşturmak için gereken bilgisayar donanõmlarõnõn artõrõlmasõ hedeflenmektedir.  

 
Tablo-19: PTT Genel Müdürlüğü Araç/Gereçleri (2001-2005) 

 
YILLAR ARAÇ/GEREÇ TÜRÜ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 1. Otomatik Ayrõm Sistemi 4 4 4 4 4 4 4 
 2. OSR/CS 3 3 3 3 3 3 3 
 3. Basküller 1138 1156 1156 1156 1225 1225 1225 
 4. Liyas Makinalarõ 398 437 437 460 460 490 490 
 5. Ücret Alma Makinalarõ 1626 1626 1750 1750 1900 1900 1900 
 6. Elektronik Tartõ Aleti 2267 2267 2267 2400 2400 2600 2600 
 7. Cihet Dağõtõm Dolabõ 1524 1524 1524 1545 1545 1545 1545 
 8. Otomatik Damga Makinasõ 389 404 404 404 425 425 425 
 9. Grup Elektrojen Parkõ 180 205 205 226 246 246 271 
10. Çok Kullanõcõlõ Bilgisayar 351 663 875 1175 1357 1537 1607 
11. Kişisel Bilgisayar 1755 4755 7755 10755 13255 15755 18255 
12. Yazõcõ 1755 4755 7755 10755 13255 15755 18255 
13. Kesintisiz Güç Kaynağõ 292 1054 1666 2426 2788 3150 3512 
14. Klima Cihazõ 726 926 1026 1126 1226 1326 1426 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                   Haberleşme ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf� 124 

4.1.1.4 Rekabet Edebilirlik 
 
4.1.1.4.1 Gelir/Gider ve Kar/Zarar Durumu 
 
 
2001-2005 döneminde posta hizmetlerinden elde edilen gelirlerin, giderleri karşõlamasõ 
hedeflenmektedir. 

 
Tablo-20: PTT Genel Müdürlüğü Kar/Zarar Durumu (2001-2005) 

 

YILLAR GELİR  
(Milyon TL) 

GİDER 
(Milyon TL) 

KAR/-ZARAR  
(Milyon TL) 

1999 200.037.000 197.662.000 2.375.000 Kar 
2000 299.085.000 282.585.000 16.500.000 Kar 
2001 338.863.305 310.843.500 28.019.805 Kar 
2002 359.195.103 329.494.110 29.700.993 Kar 
2003 377.154.858 345.968.816 31.186.043 Kar 
2004 396.012.601 363.267.256 32.745.345 Kar 
2005 415.813.231 381.430.619 34.382.612 Kar 

 
4.1.2 Özel Kargo Şirketleri 
 

Türkiye�nin Avrupa Birliği�ne tam üyelik için aday ülke kabul edilmesiyle 
Avrupa standartlarõna ulaşabilmek ve Türk insanõnõn layõk olduğu hizmeti ayağõna 
götürebilmek için özel kargo şirketlerinin çağõn gerektirdiği koşullara uygun olarak 
yapõlanmalarõ gerekmektedir. Önümüzdeki yõllarda haberleşme hizmetlerinin 
serbestleştirilmesi ile bu sektörde faaliyet kuruluşlarõn önemi bir kat daha artacaktõr. 
Ayrõca ülkemizin dõşa açõlma politikasõ doğrultusunda artan iş kapasitesine cevap 
verebilmek ve ülke ekonomisine daha fazla katkõda bulunmak amacõyla, Türkiye 
içerisinde daha geniş bir taşõma ağõ oluşturulmasõ gerekecektir. 
 

İnsanlarõn en önemli anayasal haklarõndan olan haberleşme hürriyetlerinden, daha 
sağlõklõ yararlanabilmeleri için devletin de bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşlara  
gerekli desteği vermesi gerekmektedir. 
 
 
4.2 UZUN DÖNEM (2001-2023) 
 
4.2.1 Talepte, Arzda, Teknoloji ve Rekabet Gücünde Gelişme Eğilimleri 
 

Posta hizmetleri temelde şu iki ihtiyacõn karşõlanmasõna dönük olarak varlõğõnõ 
sürdüre gelmiştir. Bunlar bir maddenin yada haber yada başka nitelikteki bir bilginin bir 
kişi ve yerden başka bir kişi ve yere ulaştõrõlmasõdõr. 
  

Ticari eşya niteliğindeki maddelerin bir yerden başka bir yere ulaştõrõlmasõna 
ilişkin talepte artõş, haberleşme yada bilgiyi içeren mektup, telgraf kağõdõ gibi bir 
maddeyi de beraberinde içeren maddelerin taşõnmasõ yerine, bunlarõn üzerinde yer aldõğõ 
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haber yada bilginin taşõnmasõna ilişkin talepte artõş, uzun dönemde ortaya çõkacak 
gelişmelerdir. Özellikle haber yada bilginin elektronik ortamda taşõnmasõ yönündeki 
talepte artõş, işletmemizde maliyeti yüksek olan kabul-teslim arasõnda kalan süreçlerde 
işletme maliyetlerini aşağõ çekecek imkanlarõ beraberinde getirmektedir.  
  

Talepte bu yöndeki eğilimler, bilgisayar kullanõmõnõ, ve bununla uyumlu teknoloji 
kullanõmõnõ ulusal ve uluslar arasõ düzeyde yaygõnlaştõracaktõr. Boyutlarõ standart ve 
standart dõşõ olan posta maddelerinin ayrõmõnda bilgisayar kontrollü teknolojilerin 
geliştirilmesi ve yaygõnlaşmasõ da uzun dönemde ortaya çõkacak gelişmelerdir.     
  

Birinci ihtiyacõn posta işletmesi, kargo yada dağõtõm şirketleri eliyle karşõlanõyor 
olmasõ, bu konuda faaliyet gösteren kargo şirketlerinin sayõsõnõ ve kargo şirketlerince 
oluşturulan bağlantõ ağlarõnõn geliştirilmesini uluslar arasõ boyutlara taşõmasõ, ikinci 
ihtiyacõn PTT, bankalar ve internet bağlantõsõndan yararlanabilecek yeni oluşumlar eliyle 
karşõlanmasõ, ortaya çõkacak gelişmelerdir.   
  

Postalarõn şehirlerarasõ ve milletlerarasõ taşõnmasõnda hava yoluyla taşõmanõn 
ağõrlõğõnõn artmasõ, posta maddelerinin dağõtõmõnda taşõt kullanõmõnõn artmasõ, beklenen 
gelişmelerdir. 
  

Uzun dönemde, posta hizmetlerin, ülkemizde ki her ilçede, yerel ihtiyaca uygun, 
idare malõ binalarda yürütülmesi hedeflenmelidir.  
 
4.2.2 Hizmet Türleri İtibarõyla Posta Pazarõ Projeksiyonlarõ  
 
4.2.2.1 Mektup Postasõ Gönderileri 
 

Önümüzdeki yõllarda internet kullanõcõ sayõsõnõn artmasõyla mektup postasõ 
gönderilerinin sayõsõ önemli ölçüde azalacaktõr. Şu anda Posta İşletmesinin en fazla gelir 
elde ettiği gönderi tipi olan ticari mektuplar önümüzdeki yõllarõn sonunda gönderici 
şirketler tarafõndan internet aracõlõğõyla alõcõ adreslerine gönderilmeye başlanacaktõr. 
Bunlar telefon faturalarõ, cep telefonu faturalarõ, kredi kartõ ekstralarõ, banka hesap 
ekstralarõ ve basõlmõş kağõtlar gibi gönderilerdir. Bunun da nedeni elektronik mektubun 
çok ucuz ve ek bir maliyetinin olmamasõ ve çok hõzlõ olmasõdõr. Şimdiden bazõ bankalar 
ilk defa kredi kartõ alacaklar için doldurttuklarõ formlarda bu hususu müşterilerine 
sormaktadõr.  

 
4.2.2.2 Koliler (Kargo Taşõmacõlõğõ) 
 

İnternet uygulamasõnõn yaygõnlaşmasõyla bilgisayar aracõlõğõyla gerçekleştirilen 
ticari uygulamalar çok gelişecektir. Bu pazarda (sanal pazar) yaşanõlacağõ tahmin edilen 
olağanüstü genişlemenin posta (kargo) sektöründeki yansõmasõ da olağanüstü olacaktõr. 
Elektronik ve on-line ticarette meydana gelen hõzlõ ve sürekli artõş, hõzlõ hava taşõmacõlõğõ 
ve posta sektörünün gelişmesinde en büyük etken olacaktõr. Bu konuda meydana gelecek 
gelişmelere şimdiden hazõrlõklõ olunmalõ, PTT kaybettiği paket (kargo) pazarõnda 
varlõğõnõ devam ettirmelidir. Bu pazar postanõn geleceği olacaktõr.  
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4.2.2.3 Havale İşlemleri 
 

Ülkemizdeki bankalarõn işçilerimizin yoğun olarak yaşadõğõ ülkelerde 
temsilcilikler açmalarõ ve bu ülkelerden yurdumuza gönderilen havaleleri ücretsiz 
transfer etmeye başlamalarõ sonucunda havale sayõsõ ve tutarõnda önemli ölçüde 
azalmalar olmuştur. Önümüzdeki yõllarda bu azalmanõn daha da hõzlanmasõ 
kaçõnõlmazdõr. Bu ülkelerdeki posta bankalarõyla anlaşmalar yapõlõp, PTT işyerlerine 
kurulacak postmatikler vasõtasõyla bankalarla rekabet ortamõ oluşturularak pazardan pay 
elde edilmelidir. 

  
Diğer taraftan bankalar ve finans kuruluşlarõnca çõkartõlan VISA vb. kredi 

kartlarõnõn çoğalmasõyla ülkemizde bozdurulan yabancõ seyahat çekleri de bitme 
noktasõna gelmiştir. Bu hizmet türünün kõsa bir süre sonunda uygulama alanõnõn 
kalmayacağõ düşünülmektedir. 

 
 
5 YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER 
 
5.1 POSTA KANUNU DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI 
 

Posta Kanununun yeniden düzenlenmesi amacõyla gelişmiş ülkelerde halen 
uygulanmakta olan Posta Kanunlarõ getirtilerek tercümeleri yapõlmõş ve PTT bünyesine 
uygun olan maddelerden azami ölçüde yararlanõlmõş, PTT Yönetim Kurulunun 
01.07.1999 tarih ve 138 sayõlõ kararõ ile kabul edilen ve 14.07.1999 tarih ve 1560 sayõlõ 
yazõmõzla Ulaştõrma Bakanlõğõna sunulan Posta Kanunu Taslağõ, Genel Gerekçe, Madde 
Gerekçeleri, ve Kanun hakkõnda yapõlmasõna karar verilen değişikliklerin işlendiği Posta 
Kanunu Taslağõnõn incelenmesi sürdürülmektedir. 

 
Diğer taraftan, elektronik bilgisayar ortamlarõnda yürütülen posta hizmetleriyle, 

bu ortamlar aracõlõğõ ile yapõlan ve gelişme eğilimi gösteren ticarette, taraflarõn yetki ve 
sorumluluk sõnõrõnõ belirleyecek, çerçevesini çizecek hukuki düzenlemelere uzun 
dönemde ihtiyaç duyulacaktõr.    
  

Diğer taraftan yönetmelik düzeyinde; posta teşkilatõnõn yapõlanmasõnõ ve 
organizasyonunu düzenleyen, posta adõna iş yapan acentelikleri düzenleyen, posta 
hizmetlerinin elektronik ortamlarda kabul ve takibini düzenleyen, posta maddelerinin 
sevke hazõrlõk ve sevkini düzenleyen, üretilen hizmetlerin sõnõflandõrõlmasõ, özel hizmet 
türleri ile tarife ve tarife altõ hizmet ücretlerini düzenleyen, yeni yönetmelik yada 
yönetmelik tadilatlarõ da posta idaresince yapõlmasõ gereken hukuki düzenlemelerdir. 

 
5.2 TÜRK POSTA 2000 
 

Fransa Posta İdaresi ile PTT arasõnda bir işbirliği protokolü imzalanmõştõr. Bu 
işbirliği protokolü çerçevesinde � Türk Posta 2000� isimli bir proje hazõrlanmõştõr. 

 
Türk Posta 2000 projesinde özetle; 
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• Türk posta idaresinin organizasyon, donanõm ve verimlilik açõsõndan Avrupa Postalarõ 
ile kõyaslanabilir bir üretim aracõyla teçhiz edilmesine olanak sağlanmasõ, 

• Ulusal planda posta dağõtõm süreleri, ürün ve hizmet çeşidi açõlarõndan verilen 
hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi, 

• PTT merkezleri aracõlõğõyla sunulan parasal posta hizmetlerinin geliştirilmesi ve 
yaygõnlaştõrõlmasõ, 

• Türk Posta hizmetlerinin imajõnõn modernleştirilmesi, 
• Ankara ve İstanbul�daki iki ana posta işleme merkezimizin yeniden yapõlandõrõlmasõ 

ve hizmet kalitesinin arttõrõlmasõ, 
• Yine Ankara ve İstanbul�da iki lokal merkezimizin modernizasyonu  
 
amaçlanmaktadõr. 

  
5.3 LİBERALLEŞTİRME (SERBESTLEŞTİRME POLİTİKALARI) 
 

Yapõlan araştõrmalar sonucunda gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan 
serbestleştirme politikasõ çerçevesinde posta idareleri idari ve mali özerklikten azami 
ölçüde yararlanmakta ve taşra teşkilatõna geniş ölçüde yetki ve sorumluluk 
vermektedirler. 

 
Ayrõca Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler hazõrladõklarõ bir mevzuatla (Avrupa 

Birliği Direktifleri) ortak bir tutum içerisinde girmektedirler. Tüm dünyadaki 
serbestleşme eğilimlerine paralel olarak, posta idarelerinin sorumluluklarõ aynõ kalmasõ, 
haberleşmenin serbestliği ve gizliliğinin güvence altõnda olmasõ gözetilerek, posta 
idarelerince yürütülen hizmetlerin, posta idaresi adõna özel kişi yada kurumlar eliyle, 
çerçevesi iyi çizilmiş, belli sürelere bağlanmõş ve taraflarõn verdiği hizmete göre gelir 
paylarõ belirlenmiş bir tür hak devri lisans sözleşmeleri ile işletme maliyetlerini 
düşürecek şekilde ki yaklaşõmlara izin verecek hukuki düzenlemelerin, işletmenin kendini 
yenileme ve rekabet gücünü artõrõcõ etkisi olacaktõr.   
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YAYINCILIK HİZMETLERİ ALT KOMİSYONU RAPORU 
 
 
1 ÇALIŞMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 
 

En etkin iletişim aracõ olan radyo ve televizyonun Türkiye�nin taraf olduğu 
uluslararasõ sözleşmeler çerçevesinde hukuki, teknik ve yayõncõlõk standartlarõ yönünden 
durumunu tespit etmek, sektörün mali, idari, teknik, yasal ve insan gücü açõsõndan bir 
envanterini çõkarmak, bu verilerin õşõğõnda dünyadaki gelişmeleri dikkate alan bir 
anlayõşla ülkemiz için gelecek beş yõlõ kapsayan politikalarõ belirlemektir.  
 

Bu bağlamda, çalõşmanõn kapsamõ;  
 
• Radyo ve televizyon yayõncõlõğõnõn dünyada ve Türkiye�de yapõm, yayõn, iletim ve 

dağõtõm aşamalarõnõ ve bu aşamalar içinde yer alan değişik hizmetleri ve yaklaşõmlarõ 
içine alacak şekilde irdelenmesi, 

 
• Ulusal radyo ve televizyon frekans planlamalarõ,  frekans ve lisans ihalelerinin 

verilmesindeki sorunlarõn irdelenmesi, 
 
• Rekabet yoğun ortamda kamu hizmeti yayõncõlõğõnõn tarifi ve sorunlarõnõn ortaya 

konulmasõ, 
 
• Ülkemizin mevcut envanterleri dikkate alõnarak radyo ve televizyon yayõncõlõğõnda 

analog yayõnlardan sayõsal yayõnlara geçiş konseptinin ve takviminin belirlenmesi, 
 
• Bu geçişin ülkemiz yayõncõlõk sektörüne etkilerinin irdelenmesi, alõcõ üretici 

sektörümüzün gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki pazar paylarõnõ azaltmayacak 
tedbirlerin alõnmasõ,  

 
olarak belirlenmiştir.  
 
 
2 SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMU 
  

Ülkemizde radyo yayõnlarõ  ilk defa 1927 yõlõnda Ankara�da Genlik Modülasyonlu 
bir verici ile başlatõlmõştõr. Buna karşõn televizyon yayõnlarõ ise, yaklaşõk 40 yõl sonra, 
1968 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafõndan başlatõlmõştõr.  
 
 
Dünyada da ilk yayõncõlõk uygulamalarõ radyo yayõnlarõ ile olmuş ve Orta, Uzun ve Kõsa 
Dalga radyo yayõncõlõğõ çok hõzlõ bir gelişim göstererek 1950�li yõllarda hayatõn 
vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. 
 
 
Radyo yayõncõlõğõna kõyasla televizyon yayõncõlõğõ oldukça pahalõ ve zahmetlidir. 
Teknoloji bakõmõndan da karmaşõk bir yapõya sahiptir. Bu nedenle de yaygõnlaşmasõ, 
radyoya kõyasla daha uzun zaman almõştõr.  
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          1970�li yõllardan itibaren ivme kazanan yayõncõlõk sektörü, renkli televizyon 
yayõncõlõğõnõn yaygõnlaşmasõ ve radyoda da frekans modülasyonlu vericilerin 
kurulmasõyla birlikte daha kaliteli, renkli, görsel içeriği yüksek yayõncõlõk halini almõştõr. 
 
          1990�lõ yõllara gelindiğinde ise her iki sektördeki teknolojik gelişmeler, takip 
edilmesi güç bir hal almõştõr. Özellikle ülkemizde, özel radyo ve televizyon yayõncõ 
sayõsõndaki patlama, bugün için, yüzler ile ifade edilen TV yayõncõ sayõsõnõ ve binler ile 
ifade edilen radyo yayõncõ sayõsõnõ ortaya çõkarmõştõr. Böylece 1990�lõ yõllardan sonra 
radyo-TV yayõncõlõğõ bir sektör halini almõştõr. Bu sektörde çalõşanlarõn sayõsõ, özlük 
haklarõ, niteliği, verici sayõlarõ, güçleri, frekans kullanõmõ, vericilerin insan sağlõğõna 
etkileri gibi sayõlabilecek bir çok konunun başlõ başõna incelenmesi gerekmektedir. 
 
          Avrupa�da da özel yayõncõlar kamu yayõncõlarõ ile birlikte yayõn hayatlarõnõ 
sürdürmektedirler. Ancak, oldukça sõnõrlõ sayõda ve lisanslõ olarak yayõn yaptõklarõndan 
ve altyapõlarõnõ hazõrladõktan sonra özel yayõnlara izin verilmesi nedeniyle ülkemizdekine 
benzer sorunlar bu ülkelerde yaşanmamaktadõr. Ülkemizde özel yayõnlar fiili bir durum 
olarak yaratõldõktan ancak 4 yõl sonra yasal düzenleme getirilmiştir. Söz konusu 3984 
sayõlõ Radyo ve Televizyonlarõn Kuruluş ve Yayõnlarõ Hakkõnda Kanun ile kurulan Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu da gerekli düzenlemeleri, frekans ihaleleri ile yayõncõlara lisans 
verilmesini aradan geçen uzunca bir süreye rağmen  gerçekleştirememiştir. 
 
          Bunun sonucunda da tescilli frekanslardan yayõn yapan TRT�nin yayõnlarõ 
ülkemizin bir çok yerinde, özellikle metropollerde enterferansa maruz kalmõştõr. Bunun 
sonucunda da TRT�ye ve yayõnlarõnõn kalitesine ilişkin bir güvensizlik oluşmuştur.  
 
          Bu sorun, TRT yanõnda özel yayõncõlarõ da olumsuz etkilemektedir. Enterferans; 
yayõnda karşõlõklõ olarak, enterefere edeni ve edileni olmak üzere, bozulma yaratmaktadõr. 
Bu nedenle özel yada kamu yayõncõlarõnõn enterferans sorunlarõ her iki tarafõ da mağdur 
etmekle sonuçlanmaktadõr.  
 
          TRT halen; yurt içine yönelik 4 ulusal (Radyo1, 2, 3, 4), dokuz bölgesel, bir yerel 
radyo yayõnõ ile beş ulusal televizyon yayõnõ (TRT-1, 2, 3, 4, GAP) ve yurtdõşõna yönelik 
olarak da 24 dilden radyo yayõnõ ile iki televizyon (TRT-INT, TRT-AVRASYA) yayõnõ 
gerçekleştirmektedir. 
 
          12.1.1989 tarihinde çõkarõlan 3517 sayõlõ yasa ile radyo ve televizyon vericileri ile 
iletim sistemleri ve ilgili 1354 personel TRT�den Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne (o zamanki adõyla Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü) 
devredilmiştir. Ancak bu yasa 1990 yõlõnda Anayasa Mahkemesi tarafõndan iptal 
edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, 6 ay içinde yeni bir yasal düzenleme yapõlmasõnõ 
öngörmüş ise de, yeni bir yasa ancak 6.7.1999 tarihinde çõkarõlmõştõr. 4397 Sayõlõ bu yasa 
ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.�ne devredilen verici ve aktarõcõlar ile personele ilaveten 
devir tarihinden itibaren Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafõndan temin ve tesis edilen 
sistemler ile bu hizmetlerde görevlendirilen personel de TRT�ye devredilmiştir. 
 
          1999 yõlõ sonu itibarõ ile TRT yayõnlarõnõ gerçekleştiren verici ve aktarõcõ sayõlarõ 
ile kapsama durumlarõ aşağõdaki tablolarda verilmektedir. 
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Tablo-1: TRT Radyolarõ   

 
Radyo Verici Sayõsõ Kapsanan 

Alan 
Kapsanan 

Nüfus 
Toplam 

Kapsama 
 AM FM AM FM AM FM  

Radyo-1 12 105 95 97 98,5 93 98,5 
Radyo-2 
(TRT-FM) 

- 110 - 98 96 94 98 

Radyo-3 - 107 - 98 - 94 98 
Radyo-4 3 3 - - 96 - 96 

Türkiye�nin Sesi 
Radyosu 

10 - - 
 

- 
 

- - - 

Turizm Radyosu - 9 - - - - - 
GAP ve 
Diyarbakõr Radyosu 

- 17 - - - - - 

Hatay Radyosu - 2 - - - - - 
Toplam 25 353      

 
 

Tablo-2: TRT Televizyon Kanallarõ 
 

Televizyon Ana Verici 
Sayõsõ 

Yardõmcõ 
Verici Sayõsõ 

Kapsanan 
Alan (%) 

Kapsanan 
Nüfus (%) 

TRT-1 49 1974 98,2 98,4 
TRT-2 49 1704 97,5 98,1 
TRT-3 49 1177 93 96,8 
TRT-4 49 135 91 92 
TRT-INT 2 - - 12 
TRT-AVRASYA - - - - 

 
1997 Nüfusu: 63.500.000 kişi 
Türkiye Yüzölçümü: 774.815 km2 
 

Teletekst, resim bilgisi bulunmayan televizyon satõrõnda kodlanmõş bilgi taşõyan 
ve bu bilgileri televizyon alõcõlarõnda sayfalar halinde görüntüleyen teknolojinin genel 
adõdõr. TRT bu yayõna 3 Aralõk 1990 tarihinde TRT-1 ve TRT-INT TV kanallarõnda 
başlamõştõr. TRT dõşõnda Ülkemizde başta ulusal kanallar olmak üzere bir çok TV kanalõ 
yayõnlarõ ile birlikte teletekst hizmetleri de verilmektedir. 
 

1990 Yõlõnda Türk Telekomünikasyon A.Ş.�ce Yatõrõm Programõ yetki ve 
finansman imkanlarõna bağlõ olarak yapõlan ihale sonucu 6 konsorsiyum ile imzalanan 
sözleşmeler doğrultusunda 1991 yõlõndan itibaren yapõlan çalõşmalar ile Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Bursa, Konya ve Kayseri olmak üzere 9 büyük 
ilimizde Kablo-TV hizmeti başlatõlmõştõr. Bu 9 ilde kurulan Kablo-TV sistemi Mart 1999 
sonu itibariyle 606.862 aboneye sahip olup, halen 35 adedi yerli, 10 adedi yabancõ olmak 
üzere toplam 45 TV kanalõ iletilmektedir. 
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1996 yõlõnda gelir paylaşõmõ esasõna göre ihale edilen 11 yeni il ve bağlõ 

ilçelerinde (Mersin-Tarsus, İzmit-Gölcük, Eskişehir, Zonguldak-Karadeniz Ereğli, 
Denizli, Balõkesir, Samsun, Adapazarõ, Tekirdağ-Çerkezköy-Çorlu, Erzurum, Yalova-
Çiftlikköy�de) Kablo TV hizmeti 1997 yõlõ içerisinde sunulur hale getirilmiştir. Bu illerde 
60 TV kanalõ iletilme imkanõ bulunmakta olup, Mart 1999 sonu itibariyle 42.838 abone 
bulunmaktadõr. 
 

1997 yõlõnda yine gelir paylaşõmõ esasõna dayalõ olarak yapõlan ihale sonucunda 
yukarõda sözü edilen 9 ilde kapasite arttõrõmõ, mevcut alt yapõnõn iyileştirilmesi, 
adreslenebilir şebeke yapõsõ, kesintisiz iletişim ortamõ ve bant genişliğinin arttõrõlmasõ 
aşamalõ olarak tamamlanacaktõr. Teknolojide meydana gelen gelişmelere bağlõ olarak 
sözü edilen iyileştirilme kavramõ, konunun her yönüyle ele alõnarak yapõlacak ek 
sözleşmelerle sağlõklõ bir zemine oturtulmasõ girişimlerini kaçõnõlmaz kõlmõştõr. 
Firmalarla bu kapsamda yapõlan karşõlõklõ görüşmeler ve yoğun çalõşmalar sonucu, 
mevcut şebekenin sayõsal teknolojiden de yararlanõlarak 100 kanal kapasitesine 
çõkartõlabilecek bir biçimde revize edilmesi ve bu şebeke üzerinden �Data İletimi, 
İnternete Erişim�, �Elektronik-Ticaret�, �Pay-TV�, �Evden Alõş-Veriş�, �Elektronik 
Bankacõlõk� gibi interaktif hizmetlerinde hõzla verilebilmesi olanağõnõ ortaya çõkartmõştõr.  
 

Kablo-TV sistemine yeni özellikler kazandõrõlmasõ ile ilgili çalõşmalar ilgili gelir 
paylaşõm esasõna göre proje uygulamalarõnõ yürüten firmalar ile sözleşme çerçevesinde ek 
protokol taslağõ oluşturulmasõ için çalõşmalar sürdürülmektedir. Bu çalõşmalarõn 
bitirilmesini takiben kõsa süre içerisinde uygulamalar başlatõlabilecektir.  
 

Bugün için Kablo-TV hizmeti verilen mevcut 9 ilimiz, 11 yeni il ve bağlõ 
ilçelerinde kanal kapasitesi dolu olup, sõrada lisanslõ bekleyen 16 adet TV kuruluşu 
bulunmaktadõr.  
 

Kablo TV Dağõtõm Şebekesi üzerinden halen TRT-1, TRT-2, TRT-3, TRT-4, 
TRT-INT kanallarõ iletilmektedir. Söz konusu TRT kanallarõnõn birinin yerine TRT-
AVRASYA program kanalõ iletilebilecek ya da Kablo-TV şebekesinde yapõlan 
iyileştirme ve kapasite artõrõmõ çalõşmalarõnõn bitimi halinde TRT-AVRASYA kanalanõn 
da iletilebilme imkanõ doğabilecektir. 
 

TRT�nin TV yayõnlarõndan TRT-1, 2/GAP, 3, 4 ve AVRASYA Türksat 1C 
uydusunun Türkiye-Orta Asya kapsamalõ transponderlerinden, TRT-INT  ise aynõ 
uydunun Türkiye-Avrupa kapsamalõ transponderlerinden analog formatta 
yayõnlanmaktadõr. TRT-INT TV kanalõ ayrõca Euelsat HotBird-5 uydusundan yine analog 
formatta yayõnlanmaktadõr. Radyo kanallarõ ise Türksat 1C uydusundan TV sinyallerinin 
alt ses taşõyõcõlarõ olarak yayõnlanmakta, ayrõca sayõsal olarak da vericilere iletilmektedir.  
 

İlaveten, TRT-INT TV, Türkiyenin Sesi Radyosu ve Radyo-2 yayõnlarõmõz sayõsal 
formatta Afrika, Asya, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda�ya da ulaştõrõlmaktadõr.  
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3 MEVCUT DURUMUN YEDİNCİ PLAN HEDEFLERİ İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (1996-2000)�nda radyo ve televizyon 

yayõncõlõğõna ilişkin hükümler aşağõda verilmektedir: 
 

�Serbest rekabet ortamõnda ucuz, verimli, süratli, kaliteli ve güvenli hizmetler 
sunan, kullanõcõya alternatif seçim olanaklarõ da tanõyan telekomünikasyon, radyo, 
televizyon ve bilgi ağlarõnõn kurulmasõ temel amaçtõr.  

 
VI�ncõ Plan döneminde elektronik medya konusunda devlet tekeli kaldõrõlmõş 

olup, özel kanallar serbest rekabet ortamõnda gelişimini sürdürmektedir. VII�nci Plan 
döneminde devlet kanallarõnõn yanõnda özel kanallarõn da bir frekans karmaşasõ 
yaratmaksõzõn yaşamasõnõ sağlamak hedeflenmektedir. 

 
Yayõm ve program açõsõndan kaliteli radyo ve televizyon kanallarõnõn artarak 

yaygõnlaşacağõ tahmin edilmektedir. 
 
Sõnõrlõ frekanslardan en üst düzeyde yararlanmak üzere zaman bölüşümlü yerel 

yayõn olanaklarõ geliştirilecektir. 
 

TRT�nin bazõ kanallarõ, yayõnlarõn geniş halk kitlelerine ulaştõrõlabilmesi esasõna 
göre lisans altõnda özelleştirilecektir.�  
 
Ayrõca, TRT�nin TV kanallarõnõn nüfus kapsama hedefleri, 2000 yõlõ için hedefleri :  
 

TV-1 : % 99.0 
TV-2 : % 99.0 
TV-3 : % 97.0 
TV-4 : % 90.0 

 
olarak tespit edilmiştir.  
 

RTÜK tarafõndan yayõncõlara lisans verilerek frekans tahsis işlemleri 
yapõlmadõğõndan, en büyük sorunlardan birisi olan frekans karmaşasõ ve enterferans 
(girişim) problemi ortadan kaldõrõlamamõştõr.  
 

Mevcut frekanslarõn verimli kullanõmõna yönelik olarak zaman paylaşõmlõ yerel 
yayõn uygulamasõna geçilememiştir.   

 
TRT�nin bazõ kanallarõnõn özelleştirilmesine ilişkin yine bu dönem içinde 

herhangi bir çalõşma yapõlmamõştõr.  
 
2000 yõlõ sonu itibariyle TRT kanallarõnõn nüfus kapsama oranlarõ hedefleri, 

yukarõda belirtilen TRT Kapsama Oranlarõ dikkate alõndõğõnda, büyük oranda 
gerçekleştirildiği görülmektedir.  
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4 SEKTÖRÜN SORUNLARI VE NEDENLERİ 
 

Elektromanyetik dalgalarõn keşfi ve ilk mors kodlamasõ ile uzak mesafelere 
yapõlan kablosuz yayõnlar kitle iletişimini ve yan bilim alanlarõnõ doğurmuştur. 
 

1900�lerin başõnda radyo en yaygõn kitle iletişim aracõ olarak dünya üzerinde hõzla 
yaygõnlaşõrken, Türkiye düzenli radyo yayõnlarõna ancak 1950�lerde devlet eliyle 
başlatabilmiştir. Aynõ şekilde pek çok dünya ülkesi renkli TV yayõnlarõnõ ülkelerinde 
yaygõnlaştõrmõşken, Türkiye 1968�de TV yayõncõlõğõna siyah beyaz sistemle başlamõştõr. 
Tek banttan VHF (I ve III) başlayan TV yayõnlarõ ülke genelinde yaygõnlaşõrken, TV 
üreticileri de sadece VHF bandlõ TV alõcõlarõ üretmişlerdir. 70�lerin sonuna doğru büyük 
şehirlerde enterferansõn önüne geçilmesi için UHF bandlõ vericiler kullanõlmaya 
başlandõğõnda yerli üretim TV alõcõlarõnõn UHF tunerlerinin olmadõğõ görülmüş ve TV 
alõcõlarõna bu kartlarõn takõlmasõ ya da TV alõcõsõnõn değişmesi gerekmiştir. 
 

1984 yõlõna kadar TV yayõnlarõnda renk bilgisini keserek yayõn yapan TRT, 1984 
yõlõnda renkli yayõncõlõğa başladõğõnda pek çok evde siyah-beyaz TV alõcõlarõnõn atõlarak 
renkli TV alõcõlarõ ile değiştirilmesi ihtiyacõ doğmuştur. Yukarõda kõsaca sõraladõğõmõz 
Türkiye�nin TV yayõncõlõğõna girişinde yapõlan yanlõş yatõrõmlardan dolayõ ülke 
kaynaklarõnõn ziyan edildiği söylenebilir. 
 

1990�lõ yõllarla birlikte yasal boşluklardan yararlanan özel radyo ve TV�ler 
yayõnlarõnõ önce büyük kentlerde olmak üzere başlatmõşlardõr. Bu yayõnlarõn uluslararasõ 
kanunlarõn denetiminde ve uluslararasõ teknik standartlarda yapõlmasõ gerekirken özel 
TV�ler kendi imkanlarõ doğrultusunda istedikleri frekanslarda ve güçte yayõnlara 
başlamõştõr. 
 

Rastgele frekanslarda ve düşük güçlerde başlayan bu özel yayõnlar sonucunda 
yayõnlarõ düzgün izleyebilmek için izleyiciler, yeni anten tesisatlarõ, anten yükselteçleri 
almak ve band süzücü filtreler kullanmak zorunda kalmõşlardõr. Bu da bir diğer kaynak 
israfõ olarak belirmiştir. 
 

Nüfus artõşõnõn hõzlõ, üretimin az olduğu ülkemizde, ülke kaynaklarõnõn efektif 
kullanõlmasõ şarttõr. Gelişmiş ülkelerdeki gibi radyo TV yayõncõlõğõnõn her şeklini, teknik  
ve program türleri bazõnda denetleyen ve siyasal yapõdan uzak bir RTÜK yapõsõnõn 
kurulmasõ, yasasõnõn çõkartõlmasõ ve özel radyo-TV�lere frekans tahsislerinin yapõlmasõ 
çözülmesi gereken ilk ve en önemli sorun olarak ortadadõr. 
 

RTÜK tarafõndan ülke genelinde analog frekans planlamasõ yapõlmõş olsa da 
resmen hiçbir kanalõn yayõn frekansõ tahsisinin yapõlamamõş olmasõ, bu kanallar 
üzerindeki denetimin ancak ihbar yoluyla yapõlabilmesini getirmektedir. Radyo ve 
televizyon sinyalleri, hizmetin türüne göre, vericinin gücüne ve anten yüksekliğine bağlõ 
olarak sõnõrlarõ aşan bir özelliğe sahiptir. Bu durum, komşu ülkelerin birbirlerinin 
yayõnlarõnõ enterfere etmemeleri için uluslararasõ anlaşmalarla ve uluslararasõ 
kuruluşlarca frekans planlamalarõ, tahsis ve tescil işlemlerinin yapõlmasõnõ gerektirmiştir. 
Ülkeler bu kriterlere uygun olarak kendi iç düzenlemelerini yapabilmektedirler. 
Türkiye�de kamu kuruluşlarõnõn elinde bulunan frekanslar uluslararasõ anlaşmalara uygun 
olarak planlanmõş ve tescil edilmiştir. Türkiye�deki ilk radyo ve televizyon yayõnlarõnõ 
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başlatan kamu kuruluşlarõnõn emisyon noktalarõnõ dikkate alan bir frekans planlamasõnõn 
uygulanmasõ, kamu kuruluşlarõnõn yayõncõlõk alanõnda günümüze değin yaptõklarõ büyük 
yatõrõmõn verimli değerlendirilmesini sağlayacaktõr. Aksi taktirde, mevcut alt yapõyõ 
dikkate almayan uygulamalar, kamu malõ çok büyük bir yatõrõmõn daha heba edilmesi 
anlamõnõ taşõyacaktõr. 
 

Günümüz itibarõ ile, yasal düzenlemelerin fiiliyata geçirilemeyerek özel yayõn 
kuruluşlarõna frekans tahsislerinin yapõlamõyor olmasõ, çözülemeyen bir frekans 
karmaşasõ ve dolayõsõyla özel yayõnlarõn birbirlerini ve kamu radyo ve televizyon 
yayõnlarõnõ enterfere ederek sağlõklõ izlenmesini önlemeleri sonucunu getirmiştir. En 
temel haklardan olan habere, bilgiye ulaşma hakkõ bu karmaşa nedeni ile 
engellenmektedir. Bu şekilde sektörün gerçek potansiyeli de bilinememekte ve gelişen 
teknolojinin (sayõsal yayõncõlõk teknolojisi) zorladõğõ yeni planlamalarõn yapõlmasõ 
güçleşmektedir. 
  

ABD ve Avrupa ülkelerinin çoğu 2002 yõlõndan başlamak üzere 2010 yõlõna kadar 
kademe kademe sayõsal yayõncõlõğa geçme kararõ almõştõr. Halen pek çok ülke uydu 
üzerinden DBS olarak yapõlan radyo ve TV yayõnlarõnõ sayõsal olarak 
gerçekleştirmektedir. (500 kanal kapasiteli Eurosat uydusu 2000 yõlõnda yörüngeye atõlõp 
faaliyete başlatõlacaktõr.) En son aşamada (2010 yõlõnda) yersel yayõn vericileri 
(Terresterial Broadcasting) ve kablo TV şebekeleri tümüyle sayõsala geçirilecektir. 
 

Sayõsal yayõncõlõğa ait tüm standartlarõn oluşturulduğu günümüzde, çõkarõlacak 
olan tüm RTÜK yasalarõ bu standartlara ve teknolojik uygulamalara uygun olmalõdõr. 

 
RTÜK�ün ülke genelinde yaptõrdõğõ FM radyo ve TV yayõncõlõğõna ait frekans 

planlamasõ analog yayõncõlõk için yapõlmõştõr. Teknik açõdan analog yayõncõlõkta (hem 
radyo, hem TV için) belirli bir bölge için yapõlacak olan yayõnõn band genişliği ve yayõn 
gücü bugünkü sayõsal teknoloji için oldukça büyük israf gibi gözükmektedir. Aynõ 
bölgeye ulaştõrõlacak yayõnlar sayõsal olduğunda hem 4 kat daha küçük band genişliği 
işgal etmekte ve hem de 30-40 kat daha düşük yayõn gücü gerektirmektedir. (Örneğin 100 
kW yayõn gücüne sahip bir analog bir TV vericisinin kapsadõğõ alanõn, 1 kW güce sahip 
üç veya 4 TV vericisi eş zamanlõ çalõştõrõlarak herhangi bir enterferans olmaksõzõn 
kapsanmasõ mümkündür) 
  

Sayõsal yayõncõlõkta görüntü ve ses bilgileri sõkõştõrõlmakta, mevcut VHF ve UHF 
bandlarõndan daha düşük güçlü vericilerle, enterferans olmaksõzõn daha çok sayõda TV 
kanalõnõn yayõnlanmasõ mümkün olmaktadõr. Bu yüzden öncelikle analog frekans 
frekanslarõnõn uygulanabilirliği sağlanmalõ, ardõndan sayõsal yersel yayõncõlõk için yeni bir 
frekans planlamasõ yapõlmalõdõr. 
 
 
4.1 KABLOLU TV YAYINCILIĞI VE SORUNLARI 
 

Kablolu TV�nin doğuşu, aşõrõ enterferans olan veya zayõf gelen yayõnlarõ alamayan 
bölgelerde, izlenmesi istenen kanallarõn uygun kablo hatlarõ ile doğrudan evlere 
dağõtõlmasõyla olmuştur. Daha sonra yersel yayõncõlõğõn kõsõtlõ band genişliğine karşõn 
yayõn yapmak isteyen kuruluşlarõn, kanallarõn çokluğu, kablo TV şebekelerinin ayrõ bir 
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yayõn ortamõ olarak gelişmelerini sağlamõştõr. Kablo TV şebekeleri üzerinden yapõlan 
TV-Radyo yayõncõlõğõnda, elektromanyetik dalga yayõncõlõğõndan farklõ olarak isteğe 
bağlõlõk, talep söz konusu olduğundan, (abone belirli bir ücret ödeyerek evine hat 
çektirmekte, ayrõca bazõ kanallar için ödeme yapmaktadõr) kamu malõ sayõlmamakta, bu 
nedenle daha farklõ programlar ve yayõncõlõk türleri kablo TV�de yayõnlanõrken uyulmasõ 
gereken standartlar ve  yayõnlarõn denetimi de değişiklik arz etmektedir. 
 

1960�lõ yõllarda çõkan yasalarla ülke genelinde elektromanyetik dalga aracõlõğõyla 
ve kablo üzerinden yapõlan yayõncõlõk Ulaştõrma Bakanlõğõ Telsiz Genel Müdürlüğü�nün 
izin ve lisanslarõ ile yapõlõrken, TRT, PTT, Polis, Meteoroloji gibi kurumlar özel izinler 
ile Radyo ve TV yayõnlarõnõ yapmaktaydõlar. Radyo ve TV yayõncõlõğõ 1990�lõ yõllarõn 
başõna kadar TRT Kurumunca yürütülürken, bundan sonra 3517 sayõlõ Kanun ile tüm yer 
verici ve aktarõcõ istasyonlarõ PTT�ye devredilmiştir. 4397 sayõlõ Kanun gereği söz 
konusu vericilerin bugünlerde tekrar TRT�ye devri gerçekleşmektedir. Bu devir yer verici 
istasyonlarõnõ ve aktarma ünitelerini kapsarken kablo TV şebekesi ve yayõncõlõğõ halen 
Türk Telekom�un tekelindedir. Gelişmiş ülkelerde kablo TV şebekeleri kurulduklarõ 
yõldan sonraki birkaç yõlda büyük kapasitelere ulaşõrken Türk Telekom�un kablo TV 
şebekesinin abone sayõsõ birkaç büyük ilde ve sõnõrlõ sayõlarda kalmõştõr.  
 

Alt yapõ maliyetleriyle yatõrõmlarõn yavaş işlediği kablo TV şebekelerinin, 
kurulmuş ve kurulmakta olan alt yapõlarõ, eski analog yayõnlara göre ve tek yönlü olarak 
yapõlmõştõr. Yeni sayõsal yayõncõlõk teknolojileri söz konusu olduğunda mevcut alt yapõda 
hatlar dõşõnda tüm dağõtõcõ, güçlendirici ve yönlendirici ünitelerinin değiştirilmesi 
gerekecektir. 
 

Türkiye�deki mevcut kablo TV şebekesinde kanal sayõsõnõn azlõğõ yüzünden ulusal-
bölgesel-yerel bazda yersel vericilerden paralel yayõn yapan kanallarõn dõşõnda, ancak 
birkaç değişik kanalõn yayõnõ yapõlabilmektedir. 
 

Abonelere çekilen kablo TV amaçlõ koaksiyel kablolar, yüksek frekanslõ sinyal 
taşõyabilecek kapasitede olduklarõndan, TV, radyo sinyalleri yanõnda internet ve diğer 
veri iletiminde de kullanõlabilmektedir. Avrupa ve Amerika�da eski kablo TV 
şebekelerinin donanõm alt yapõlarõ değiştirilerek, iki yönlü iletişimde internet ve diğer 
veri iletimlerine de imkan sağlanmõş, bu sayede kablo modemler kullanõlarak abonelerin 
internet erişimlerini telefon hatlarõna oranla çok daha hõzlõ yapabilmeleri mümkün 
kõlõnmõştõr. 
 

Kablo TV altyapõsõnõn yüksek maliyetli oluşu, kablo TV şebekelerinin kurulmasõ ve 
işletmesinin Türk Telekom�un tekelinde olmasõ ve kabloda bulunan TV programlarõnõn 
zaten elektromanyetik dalgalarla havadan anten yardõmõyla alõnõyor olmasõ, kablo TV 
abone sayõsõnõn artmasõnõ engelleyen en büyük etkenlerdir. 
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5 SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞME VE HEDEFLER 
 

1980�li yõllarda başlayan uydular üzerinden sõnõr tanõmaksõzõn yapõlan yayõncõlõk, 
demir perde ülkelerinin yõkõlmasõna neden olmuş ve tüm dünya ülkelerinde çok hõzlõ bir 
iletişim özgürlüğü döneminin başlamasõna neden olmuştur. Gelişmiş ülkeler, uzayda 
bulundurduklarõ iletişim uydularõ ile dünya üzerindeki her noktaya kendi kültür ve 
ideolojilerini yayarken, ekonomik olarak kendilerine yeni pazarlar yaratmõşlardõr. 
 

1980�li yõllarla başlayan hõzlõ iletişim atağõ 2000�li yõllarla birlikte artarak devam 
edecektir. Radyo dalgalarõ ile ses yayõnõnõn yapõlmasõndan bugüne kadar geçen zaman 
içinde, iletişim teknolojisi çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir.  Günümüz ise yayõncõlõk 
teknolojilerinin en önemli kilometre taşlarõndan birine rastgelmektedir: Sayõsal iletişim 
teknolojisi ve uygulamalarõ. Gelişmiş ülkeler 2000�li yõllarõn ilk 10 yõlõ içinde, tüm 
iletişim dallarõnda 1920�lerden beri süregelen 100 yõllõk teknoloji geçmişine sahip analog 
sistemleri terkederek, sayõsal sistemlere geçmeyi kararlaştõrmõştõr. Bu alanda çok büyük 
yatõrõmlara ve yönelimlere başlamõşlardõr. Bu ülkeler her türlü yasal, idari ve teknik alt 
yapõ için ortaya koyduklarõ planlar ile 2000�li yõllarõn Sayõsal İletişim Çağõ olarak 
adlandõrõlacağõnõ göstermektedirler. 
 

Türkiye gelişmiş  ülkelere göre oldukça geri kaldõğõ bu iletişim yarõşõnda kendine bir 
kulvar kapõp yarõştan kopmamak için bu alanda çok daha hõzlõ ve kararlõ adõmlar 
atmalõdõr. 
 
5.1 RADYO-SES YAYINCILIĞI 
 

Kitle iletişim araçlarõnõn en eskisi ve en yaygõnõ radyodur. Radyonun işitsel olmasõ, 
çok küçük alõcõlarla her an her yerde dinlenebilirliğini getirmektedir. Elektromanyetik 
dalgalar aracõlõğõyla seslerin yayõnlanmasõ, 1900�lerin başõnda gerçekleşmiştir. 100 yõllõk 
bir geçmişe sahip olan radyo yayõnlarõ günümüze kadar 4 büyük evrim geçirmiştir. 
 

1- Orta-Uzun Dalga Yayõncõlõğõ: 150 kHz ile 3500 kHz arasõnda değişen 
elektromanyetik dalgalarõn taşõyõcõ olarak kullanõldõğõ ve yeryüzüne paralel ilerleyen bu 
dalgalarla, 1000-2000 km çaplõ alanlar içinde yayõn yapõlmasõ mümkündür. Seslerin 
taşõnmasõ için kullanõlan genlik modülasyonu ve taşõyõcõ dalgalarõn düşük frekanslõ 
olmasõ, bu yayõncõlõk türünde ses kalitesinin düşük olmasõnõ getirmiştir. 
 

2- Kõsa Dalga Radyo Yayõncõlõğõ: Orta ve uzun dalgada yapõlan yayõncõlõğõn 
özelliklerini taşõmasõna rağmen, daha yüksek frekanslõ radyo dalgalarõ kullanõldõğõndan 
çok daha düşük güçlerdeki yayõn istasyonlarõ ile kõtalar arasõ ses iletimi mümkün 
olabilmiştir. 
 

3- FM Radyo Yayõncõlõğõ: Çok yüksek frekanslõ taşõyõcõ dalga kullanõlarak ve 
frekans modülasyonu (FM) sayesinde kaliteli ses iletimini mümkün kõlan bu teknikte, 
yayõnlar düşük güçte ve lokal, bölgesel olabilmektedir.  
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4- Uydu Üzerinden Radyo Yayõncõlõğõ: Sayõsal sinyaller şeklinde uydudan, 
doğrudan çanak anten ve sayõsal alõcõ sistemlerine iletilen bu yayõn şekli geleceğin yayõn 
sistemi olup ulusal ve uluslararasõ çapta yayõnlara imkan vermektedir. 
 

Yukarõda kõsaca özetlenen radyo yayõncõlõğõ türleri ve uygulamalarõ õşõğõnda 
2000�lerin başõnda, gelişmiş ülkeler ağõrlõklõ olarak radyo yayõnlarõnõ uydulardan ya da 
yer vericilerinden sayõsal olarak yapacaktõr. 
 

Yukarõda sõralanan sorunlar, mevcut yapõ ve yakõn gelecekte öngörülen gelişmeler 
õşõğõnda Türkiye�nin 2000�li yõllardaki ilk kalkõnma planõ olan VIII. Beş Yõllõk Planõnda 
radyo yayõncõlõğõ için yapõlmasõ gereken işler şöyle sõralanabilir: 
 
• Mevcut yayõncõlõğõ ve gelecekteki değişik ortam ve formlarda yapõlacak yayõncõlõğõ 

denetleyecek, kurallarõnõ, standartlarõnõ koyacak RTÜK yapõsõnõn, yasasõnõn 
oluşturulmasõ, 

 
• Uydu üzerinden, kablo şebekelerinden ve yersel (Terresterial) sayõsal radyo 

yayõncõlõğõnõn, standartlarõnõn belirlenmesi, 
 
• Çok hõzlõ bir şekilde yerel, bölgesel ve ulusal bazda analog yayõnlar ile sayõsal yersel 

yayõnlar için yeni frekans planlamasõnõn yapõlmasõ, 
 
• Mevcut ve yeni kurulacak analog yayõn yapan özel radyo kanallarõna, gerekli denetim 

ve standartlara uygunluk kontrollerinin yapõlmasõnõn ardõndan en kõsa sürede frekans 
tahsislerinin yapõlmasõ, 

 
• Mevcut FM istasyonlarõnõn lisanslarõ verilirken, program içerik ve türlerine göre 

gruplandõrõlarak, belirlenmiş esaslar dahilinde eğitim ve kültür amaçlõ radyo yayõnõ 
yapacak üniversite ve eğitim kurumlarõna lisans verilmesi kolaylaştõrõlmasõ, 

 
• Yersel Sayõsal Radyo yayõncõlõğõnda ulusal veya bölgesel bazda yayõn yapacak 

kanallarõn, ses programõ yanõnda hava ve yol durumunu bildirimleri gibi veri iletimi 
de yapmalarõ için gereken sistem ve donanõmlarõ kurmalarõ teşvik edilmesi ve bu 
bilgilerin tek bir merkezden tüm bu istasyonlara iletilebilmesi, 

 
• Sayõsal radyo yayõncõlõğõnõn uydu üzerinden yapõlmasõnda Avrupa ve Türki 

Cumhuriyetleri ile ülkemiz yayõncõlõğõnõn esnekliğini azaltmamak kaydõyla ortak 
yayõn frekanslarõ antlaşmalarõ yapõlmasõ.  

 
5.2 TELEVİZYON YER YAYINCILIĞI 
 
• Ulusal analog TV frekans planõnõn en kõsa zamanda uygulanabilirliğinin sağlanmasõ, 

(plan revizesinde kamu yayõn kuruluşumuz TRT�nin yine yüksek maliyetli kamu 
yatõrõmõ olan mevcut verici alt yapõsõnõn dikkate alõnmasõ). 

 
• Türkiye�de yasal olarak hiç bir özel TV kanalõna yayõn frekansõ tahsisi yapõlmamõş 

olmasõna karşõn 9 yõldõr yayõnlarõnõ sürdüren bu kanallara uygulanabilirliği sağlanan 
Ulusal analog TV Frekans Planõna göre frekans tahsislerinin en kõsa sürede yapõlmasõ, 
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• RTÜK�nun siyasal değil teknik, hukuksal bir kurum olarak yeniden yapõlandõrõlarak 
özerkleşmesi, uluslararasõ standartlarda RTÜK yasasõnõn bir an önce çõkarõlmasõ, 

 
• Ulusal, bölgesel ve yerel bazda belirli esaslar dahilinde üniversiteler ve ilgili 

kurumlarca eğitim amaçlõ yayõn yapabilecek kanallarõn kurulmasõnõ kolaylaştõracak 
yasal ve idari düzenlemelerin yapõlmasõ, 

 
• Kablo, yer ve uydu yayõncõlõğõ için sayõsal TV yayõn standartlarõnõn belirlenmesi, (Bir 

parçasõ bulunduğumuz Avrupa�da kabul edilen �DVB� standardõ teknik ve 
işletmecilik yönünden öne çõkmaktadõr) 

 
• Sayõsal yersel yayõncõlõk (Terresterial Broadcasting) için VHF ve UHF bandlarõ ile 

yeni bandlarda her bölge ve il için sayõsal yayõn frekans planlamasõnõn yapõlmasõ, 
 
• Etkileşimli TV yayõnlarõ için gerekli yasal düzenlemelerin yapõlmasõ, VHF bandõnda 

Etkileşimli Yayõnlarõn geri dönüş bandõ için (217-218 MHz) frekans tahsislerinin 
yapõlmasõ, 

 
• Analog TV yayõncõlõğõnda resim kareleri arasõndaki kullanõlmayan satõrlarda (VBI) 

gönderilecek teletekst ve diğer veri türlerinin tanõmlanmasõ, analog ve sayõsal TV 
yayõncõlõğõnda Teletekst ve Veri yayõncõlõğõ için standartlarõn konulmasõ,  

 
• Sayõsal TV yayõncõlõğõnda, izleyicilerin mevcut analog TV alõcõlarõnõ sayõsal yayõnlarõ 

izlemede de kullanabilmeleri için satõn alacaklarõ veya abonelik sistemlerinde 
abonelere dağõtõlacak olan Set-üstü-Kutularõn (STB) standartlarõnõn değişik iletim 
kanallarõ için belirlenmesi, 

 
• Şifreli yayõnlar söz konusu olduğunda, şifreli her yayõn veya yayõn buketi için ayrõ 

STB gerekmemesi için, şifreli yayõn ilkeleri, şifreleme metodlarõnõn ve dolayõsõyla 
şifre çözme olanağõna sahip STB�lerin özelliklerinin belirlenmesi, 

 
• Etkileşimli TV yayõnlarõ için, abonelerden gelen geri etkileşim verilerinin, ara ve ana 

işleme merkezlerinin, donanõm alt yapõlarõnõn kurulmasõ, özelliklerinin belirlenmesi, 
 
• Analog ve sayõsal TV yayõnlarõnda kareler arasõnda kullanõlmayan satõrlarda (VBI), 

işitme engellilerin kullanõmõ için filmlerin ses kanallarõnõn alt yazõ olarak geçmesini 
sağlayan �Closed Captioning� uygulamalarõnõn yayõn kanallarõnda kullanõmõnõn 
özendirilmesi, TV alõcõsõ üreten yerli firmalarõn, TV alõcõlarõnda bu özellikleri 
bulundurmalarõnõn sağlanmasõ gerekmektedir. 

 
5.3 KABLO TV- ÇOK KANALLI MİKROADALGA DAĞITIM SİSTEMİ 

(MMDS) YAYINCILIĞI 
 

Türkiye�de çok yavaş büyüyen kablo TV şebekelerinin Türk Telekom tekelinden 
çõkarõlarak, özel kamu kuruluşlarõna da kablo TV şebekesi, altyapõsõ kurma imkanõnõ 
sağlayan yasal değişikliklerin yapõlmasõ gerekmektedir. 
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Özel ya da kamu kurumlarõ tarafõndan kurulacak kablo TV altyapõlarõ için gerekli 
standartlar belirlenerek, kablo TV şebekelerinde yayõn yapacak kanallara, program türü 
ve yayõn tekniğine göre lisanslar verilmeli ve denetim mekanizmalarõ işletilmelidir. 
Verilebilecek lisans türleri; Normal yayõn kanallarõ, Şifreli yayõn kanallarõ ve Özel 
etkileşimli kanallar şeklinde olabilir. 
 

Türk Telekom�un kurduğu mevcut kablo TV alt yapõsõnda analog ve sayõsal veri 
iletimine iki yönlü olarak imkan sağlayacak gerekli donanõm-yazõlõm değişiklikleri 
yapõlmalõdõr. 
 

Yeni kurulacak tüm kablo TV altyapõlarõnõn sayõsal-iki yönlü iletişime olanak 
sağlamasõnõn sağlanmasõ, belirli büyüklükteki mahalle ve sitelere ana arterlerin fiber 
optik kablolarla bağlanmasõ ve bu hatlardan yapõlacak dağõtõmlarõn alt yapõsõnõn tek hat 
üzerinden 200 kanal TV yayõnõ (sayõsal) taşõyacak kapasitede olmasõnõn sağlanmasõ 
gerekmektedir. 

 
Kablo TV altyapõsõ döşenirken, etkileşimli TV programõ yayõnlayan kanallar için 

abonelerden yayõn merkezine geri dönüşüm yapacak etkileşim verilerinin, her bölgede ön 
değerlendirmesine imkan sağlayacak yerel ve bölgesel işlem merkezleri kurulmasõ 
sağlanmalõdõr. 
 

Kablo TV şebekelerinin alt yapõ tesisleri yüksek maliyetli olduğundan çok dağõnõk 
yerleşim merkezlerinde uygulanan, kablosuz TV sistemleri olan mikrodalga TV 
yayõncõlõğõ MMDS, LMDS, MVDS (Multi Channel Microwave Distribution System, 
Local Multichannel Distribution System, Microvawe Distribution System) 
teknolojilerinin standartlarõ belirlenmeli ve bu türde yayõn yapmak isteyen özel 
kuruluşlara lisans verilmelidir. 

 
Kablolu ya da mikrodalga yöntemiyle TV yayõnõ yapacak kanallarda, abonelere 

çekilen hatlar ve iki yönlü iletim olanağõ dolayõsõyla yayõncõlõk ve program türlerinde 
yenilikler geliştirilmiştir. Etkileşimli program yayõncõlõğõ adõ altõnda toplanan bu yayõn 
formlarõ PPV �Pay Per View�, NVOD, �Near Video on Demand�, TVOD �True Video 
on Demand� şeklinde sõnõflanmaktadõr. Bu etkileşimli yayõn formlarõndan birisiyle yayõn 
yapmak isteyen yayõn kanallarõnõn içeriklerine göre: 
 

• Spor kanallarõ 
• Haber ve belgesel kanallarõ 
• Eğitim, kültür kanallarõ 
• Eğlence-reklam kanallarõ  

 
türünde gruplanarak, şifreli ya da açõk olarak yayõn yapmak isteyen kurumlarõn yayõn 
yapabilmeleri için gerekli hukuki ve idari yapõ hazõrlanmalõdõr. 
 
RTÜK yasasõ ve yapõsõ içinde bu tür kanallar üzerinde RTÜK�ün denetleyici görevini 
sürdürecek değişiklikler bir an önce yapõlmalõdõr. 
 

Kablo TV�nin uydudan doğrudan yapõlan yayõnlar karşõsõnda DBS (Direct 
Broadcast Satellite) gelişebilmesi, ancak altyapõsõnõn çok kanal taşõyabilecek şekilde 
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kurulmasõ ve etkileşimli program yayõncõlõğõyla mümkün olabilecektir. Bu nedenle kablo 
TV şebekelerinin kurulmasõnda, bu donanõm altyapõsõnõn standartlarõna ve program 
türlerinin çeşitliliğine önem verilmelidir. 
 

Kablo TV�nin il veya ilçe bazõnda olmasõ yanõnda mahalleler düzeyinde 
kurulabilmesine ve yayõncõlõğa (yerel yayõncõlõk) esaslarõ belirlenerek izin verilmelidir. 
Böylece belirli büyüklükteki yerel kablo TV şebekeleri, hem ulusal hem yerel 
programcõlõğõn, yayõncõlõğõn gelişmesine imkan sağlayacaktõr. Bu uygulamanõn en 
belirgin örneği, yerel kanallarõn her bölgenin kendine özgü eğitim programlarõ 
yayõnlanmasõna imkan vermesidir. Tarõm, hayvancõlõk, balõkçõlõk, ormancõlõk konusunda 
potansiyeli olan değişik bölgelerin, o bölgedeki eğitim kurumlarõnca (Üniversiteler ve 
enstitüler) yapõlan yerel eğitim prgramlarõ, her bölgenin kendine özgü dalda eleman 
yetiştirebilmesine olanak sağlayacaktõr. 
 

Kablo TV hatlarõnõn her aboneye tek tek çekilmesi ve iki yönlü olarak yüksek 
frekanslõ sinyal iletimine olanak sağlamasõ nedeniyle, radyo ve TV yayõnlarõnõn yanõnda 
veya içinde (VBI) açõk ya da şifreli olarak veri iletimi mümkün olabilmektedir. Kablo TV 
ya da kablosuz kablo TV (mikrodalga yayõnlar) şebekelerinde TV sinyalleri içinden veri 
yayõncõlõğõ yapõlmasõ durumunda TV kanalõnõn yayõn lisansõ ve denetimi buna göre 
düzenlenmelidir. 
 

Kablo TV�de sayõsal yayõncõlõk için ayrõlan iki yönlü iletim bandlarõnõn, �3-50 
MHz arasõ� tanõmõ ve standartlarõ belirlenerek, bu bandlarda internet aboneliği dağõtmak 
isteyen �ISS� servis sağlayõcõlara ilgili lisanslarõ verilmelidir. 
 
 
Kablo TV üzerinden TV, Radyo yayõnlarõ yanõnda, internet hizmeti almak isteyen 
abonelerin kullanacaklarõ �Set-üstü-Kutu�larõn aynõ standartta olmasõ için üretici 
firmalarla ve Sanayi Bakanlõğõ ile gerekli bağlantõlar sağlanmalõdõr. 
 

Kablo TV şebekelerinin farklõ kablo türleriyle, �fiber optik, koaksiyel ve ikili bakõr 
kablo türünde� kurulabilmesi için standartlar belirlenerek (ADSL, ATM veri yayõncõlõğõ 
gibi) ilgili mevzuat hazõrlanmalõdõr. 
 
5.4 UYDU YAYINLARI 
 

36840 km yukarõda yörüngeye oturtulmuş ve dünyanõn dönüş hõzõna paralel hõzda 
hareket ederek, yeryüzündeki belirli bölgeleri kapsayarak yayõn yapan iletişim uydularõ 
�Geostationary - GEO� sõnõfõndadõrlar. Bu uydularõn Radyo-TV sektöründe kullanõmõ; 
 

• Program-haber aktarma, 
• Ulusal-bölgesel bazda yayõn  

 
amaçlõ olmaktadõr. 
 

Her iki kullanõm türünde de mevcut Türksat uydularõ üzerinden, hem analog hem 
de sayõsal yayõnlar yapõlmaktadõr. Türk Telekom�un sahip olduğu ve işletmeciliğini 
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yaptõğõ Türksat uydularõ ve bu uydular üzerinden yapõlacak radyo-TV yayõnlarõ için 
önümüzdeki 5 yõllõk süreçte şu gelişmeler yapõlabilir: 
 

Türksat uydularõ üzerinden yapõlan analog radyo ve TV yayõnlarõ bu uydumuza 
yönelik yaklaşõk 1.5 milyon çanak antene ilişik analog uydu alõcõsõnõ da gözönünde 
bulundurarak bir süre daha analog sürdürülmeli, yeni atõlacak Türksat uydusundan ise 
sayõsal yayõnlar başlatõlmalõdõr. Program-haber aktarõmlarõ zaman içerisinde sayõsal 
MPEG-2 kodlu şekle dönüştürülmelidir. Bu yöntemle uydular ek boş kanallar 
yaratõlacaktõr. 
 

Türksat uydularõ üzerinden aktarma ve yayõn amaçlõ yapõlan yayõnlarõn 
sayõsallaştõrõlmasõyla birlikte, birden fazla kanalla yayõn yapan kurumlarõn �paket� 
yayõnlarõna olanak vermek için (ardõşõk frekans tahsisleri) transponder frekans 
dağõlõmlarõnõn tekrar yapõlmasõ gerekmektedir ki bu işlem de ek bandlarõn kazanõlmasõnõ 
getirecektir. 
 

Bu iki yöntemle uydular üzerinden yapõlan yayõnlarõn en efektif şekle 
dönüştürülmesi sağlanmõş olacaktõr. 
 

Uydu üzerinden tüm Türkiye�ye ulusal ve uluslararasõ bazda doğrudan evlere, 
abonelere yapõlan yayõncõlõk DBS �Direct Broadcast Satellite� tümüyle sayõsal formda 
standartlaştõrõlmalõdõr. (Bu standartlar için Avrupa ülkelerinin kabul ettiği DVB-S 
standartlarõ referans alõnmalõdõr). 
 

Uydu üzerinden yapõlacak her türlü Sayõsal, Açõk, Şifreli yayõnlarõn evlerdeki 
alõcõlar tarafõndan izlenilmesini sağlayacak olan Set Top Box�larõn tek bir kanalõ değilde 
farklõ şekillerde şifrelenmiş kanallarõ da izlemeye imkan sağlayacak yapõda (Multi Crypt) 
olmalarõ için gerekli standartlar belirlenmelidir. Bu sayede evlerde farklõ yayõnlar için 
farklõ Set Top Box alma gereksinimi  ortadan kalkacaktõr. 
 

Diğer işletmeci şirketlere ait çok sayõda uyduda yayõn bulundurularak ülkemizde 
çok sayõda uyduya yönlendirilmiş çanak anten çöplüğü yaratõlmamalõdõr. 
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