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ÖZET
Planlama Uzmanlığı Tezi
YENİ NESİL ŞEBEKELERİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE
DÜZENLEMELERE ETKİLERİ
Furkan CİVELEK
Günümüzde telekomünikasyon sektörünü şekillendiren en belirgin olgu
yakınsamadır. Telekomünikasyon şebekeleri açısından yakınsamanın yol açtığı temel
değişim, belirli bir hizmeti sunmak üzere tasarlanan geleneksel şebekelerin yerini her
türlü haberleşme hizmetine ilişkin trafiği, ihtiyaç duyulan hizmet kalitesi seviyesini
sağlayabilecek şekilde taşıyabilen İnternet Protokolü tabanlı Yeni Nesil Şebekelerin
almasıdır. Gelişen teknolojinin de etkisiyle ortaya çıkan yakınsama, geleneksel
olarak farklı iletişim platformlarının kullanıldığı ses iletimi, veri iletimi ve yayıncılık
hizmetlerinin tümünün üzerinden sunulabildiği teknolojik altyapıların kurulmasına
imkân sağlamakta ve daha önce farklı işletmeciler tarafından sunulan bu hizmetlerin
tek bir işletmeci tarafından tek bir şebeke ve genişbant bağlantı üzerinden
sunulabilmesini mümkün hale getirmektedir. Teknolojideki bu gelişme, önceleri
birbirinden ayrı, farklı olarak tanımlanan pazarlar ve hizmetler arasındaki ayrımı da
muğlak hale getirmekte, daha önce farklı pazarlarda faaliyet gösteren oyuncular
birbirinin faaliyet alanına girebilmektedir. Tüm bu gelişmeler, son kullanıcılar
açısından daha yenilikçi, daha ucuz ve daha kaliteli hizmet anlamına gelmektedir.
Yakınsama olgusunun ortaya çıkardığı bu fırsatlardan yararlanılabilmesi,
geleneksel telekomünikasyon şebekeleri için tasarlanmış mevcut düzenleme
yaklaşımlarının gözden geçirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu çalışmada, Yeni
Nesil Şebeke kavramının telekomünikasyon sektöründe perakende hizmetler, erişim,
arabağlantı yetkilendirme, evrensel hizmet, tüketici hakları ve kişisel bilgilerin
mahremiyetinin korunmasına ilişkin düzenlemeleri nasıl etkilediği incelenmiş ve
yakınsama ortamında uygulanacak düzenleyici yaklaşıma ilişkin öneriler
geliştirilmiştir. Bu bağlamda, Yeni Nesil Şebeke ortamında uygulanacak
düzenlemelerin bu altyapılara yatırım yapacak işletmecilerin üstlenecekleri risk, Yeni
Nesil Şebeke ortamında ortaya çıkacak pazar yapısı ve yeni iş modelleri ile
işletmecilerin kendi aralarındaki ve tüketicilerle olan ilişkiler dikkate alınarak tespit
edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Çalışmada, literatür taraması ve araştırma,
ülke örneklerinin incelenmesi ve ülkemizdeki mevcut mevzuatın değerlendirilmesi
yöntemi benimsenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yakınsama, Yeni Nesil Şebekeler, Telekomünikasyon,
Düzenleme, Erişim, Arabağlantı, Yetkilendirme, Evrensel Hizmet.
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ABSTRACT
Planning Expertise Thesis
IMPACT of NEXT GENERATION NETWORKS on REGULATIONS in the
TELECOMMUNICATIONS SECTOR
Furkan CİVELEK
Today, the most pronounced phenomenon that is shaping the
telecommunications sector is “convergence”. Technological developments pave the
way to replacement of traditional telecommunication networks, which was designed
for the provision of specific services, with Internet Protocol based Next Generation
Networks that can convey traffic of all types of telecommunication services with the
required quality of service. This enables the construction of technological
infrastructures over which voice and data communication and broadcasting services
may be provided, that formerly required separate communication platforms, and
enables the provision of these services by a single entity over a single platform and
broadband connection. These technological advancements are blurring the
boundaries of markets which formerly were perceived separate and paving the way
for those entities that were operating in separate markets, to jump into each other’s
area of operation. All these mean more innovative, cheaper and higher quality
service for the end-users.
In order to benefit from the aforementioned opportunities, which emerged
with the convergence phenomenon, reviewing current regulatory approaches shaped
for traditional telecommunication networks is inevitable. In this study, the impact of
Next Generation Networks on regulations regarding retail services, access,
interconnection, authorization, universal service, consumer rights and privacy of
personal data in the telecommunications sector is analyzed and proposals are
developed regarding regulatory approach to be adopted in the convergence
environment. In this context, it is concluded that regulations to be applied in the Next
Generation Network environment should be designed in a way that considers the risk
taken by the operators that will invest in these infrastructures, the market structure
and new business models that will emerge and relations among operators themselves
and operators and consumers. With regards to methodology, literature survey and
analysis, examination of other country cases and assessment of Turkey’s current
legal framework have been adopted.
Keywords: Convergence, Next Generation Networks, Telecommunications,
Regulation, Access, Interconnection, Authorization, Universal Service.

iii

İÇİNDEKİLER
Sayfa No
TEŞEKKÜR ............................................................................................................. i
ÖZET ...................................................................................................................... ii
ABSTRACT ........................................................................................................... iii
İÇİNDEKİLER ....................................................................................................... iv
ŞEKİLLER ........................................................................................................... viii
TABLOLAR ........................................................................................................... ix
KISALTMALAR ..................................................................................................... x
GİRİŞ ...................................................................................................................... 1
1. TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKELERİ ......................................................... 6
1.1. Telekomünikasyon Şebekelerinin Topolojik ve Mantıksal Yapısı ................. 6
1.2. Telekomünikasyon Şebekelerinde Kullanılan Temel Teknolojiler ................. 9
1.2.1. Anahtarlama teknolojileri ......................................................................10
1.2.1.1. Devre anahtarlama ..........................................................................10
1.2.1.2. Paket anahtarlama ...........................................................................11
1.2.2. Telekomünikasyon şebekelerinde kullanılan fiziksel iletim ortamları .....13
1.2.2.1. Kablolu iletim ortamları ..................................................................13
1.2.2.2. Kablosuz iletim ortamı ....................................................................14
2.

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN YAPISI, PİYASA

AKSAKLIKLARI VE DÜZENLEMELER .............................................................15
2.1. Telekomünikasyon Sektöründe Kamu Müdahalesinin Rasyoneli ..................16
2.1.1. Temel ekonomik kavramlar ...................................................................16
2.1.2. Telekomünikasyon sektöründe kamu müdahalesinin gerekçesi ..............18
2.1.3. Telekomünikasyon sektöründe ekonomik düzenlemeye tabi hizmetler ...24
2.1.4. Telekomünikasyon sektöründe kullanılan fiyat düzenleme yöntemleri ...26
2.1.4.1. Maliyet bazlı fiyatlandırma .............................................................26
2.1.4.2. Tavan fiyat düzenlemesi .................................................................28
2.1.4.3. Perakende eksi fiyatlandırması ........................................................30
2.2. Erişim ve Arabağlantı Hizmetlerinin Düzenlenmesi .....................................31
2.2.1. Erişim hizmetlerinin fiyatlandırılması ....................................................31

iv

2.2.2. Arabağlantı hizmetlerinin fiyatlandırılması ............................................37
2.2.2.1. PSTN ve mobil haberleşme şebekelerinde arabağlantı.....................38
2.2.2.1.1. Perakende telefon hizmetlerinin ücretlendirilmesi ....................38
2.2.2.1.2. Toptan seviyede ücretlendirme .................................................39
2.2.2.2. İnternet şebekelerinde arabağlantı ...................................................42
2.2.2.2.1. Perakende internet hizmetlerinin ücretlendirilmesi ...................42
2.2.2.2.2. Toptan seviyede ücretlendirme .................................................43
2.2.3. Toptan piyasadaki hizmetler ile perakende piyasadaki hizmetlerin fiyatları
arasındaki ilişki ...............................................................................................46
2.3. Yetkilendirme, Evrensel Hizmet ve Tüketici Hakları Düzenlemeleri ............50
2.3.1. Yetkilendirme düzenlemeleri .................................................................50
2.3.2. Evrensel hizmet düzenlemeleri ..............................................................53
2.3.3. Kişisel bilgilerin işlenmesi ve tüketici haklarının korunmasına ilişkin
düzenlemeler ...................................................................................................55
3. YENİ NESİL ŞEBEKELER..............................................................................57
3.1. Yeni Nesil Erişim Şebekeleri ........................................................................61
3.1.1. Eve kadar fiber ......................................................................................63
3.1.2. Saha dolabına kadar fiber.......................................................................66
3.2. Yeni Nesil Şebekelerde Çekirdek Şebeke .....................................................69
3.3. Yeni Nesil Şebekeler Üzerinden Sunulabilecek Hizmetler ............................72
3.4. Yeni Nesil Şebekelerin Pazar Yapısı ve Düzenlemelere Etkisi ......................73
4. YENİ NESİL ŞEBEKELERDE PERAKENDE HİZMETLERE YÖNELİK
DÜZENLEMELER VE ERİŞİM DÜZENLEMELERİ ...........................................76
4.1. Yeni Nesil Erişim Şebekelerinin Ekonomik İncelemesi ................................76
4.2. Yeni Nesil Şebekelerde Erişim Yöntemleri...................................................87
4.3. Yeni Nesil Şebekelerde Perakende Hizmetlerin ve Erişim Hizmetlerinin
Fiyatlarının Düzenlenmesi ..................................................................................90
4.3.1. Perakende hizmetlerin fiyatlarının düzenlenmesi ...................................92
4.3.2. Erişim fiyatlarının düzenlenmesi............................................................98
4.3.2.1. FTTC altyapısında erişim hizmetinin fiyatlandırılması .................. 101
4.3.2.2. FTTH altyapısında erişim hizmetinin fiyatlandırılması.................. 106
4.4. Yeni Nesil Erişim Şebekelerine Geçiş Sürecinin Yönetilmesi ..................... 111
v

5. YENİ NESİL ŞEBEKELERDE ARABAĞLANTI DÜZENLEMELERİ ......... 114
5.1. İşletmeciler, Hizmet Sağlayıcılar ve Kullanıcılar Arasındaki İlişkiler ......... 114
5.2. Perakende Hizmetlerle Arabağlantının İlişkisi ............................................ 117
5.3. Yeni Nesil Şebekelerde Arabağlantı Rejimi ................................................ 119
5.3.1. Arabağlantı noktalarının tespiti ............................................................ 128
5.3.2. Kontrol ve hizmet katmanında arabağlantı ........................................... 134
6. YENİ NESİL ŞEBEKELERDE YETKİLENDİRME, EVRENSEL HİZMET VE
TÜKETİCİ HAKLARI DÜZENLEMELERİ ........................................................ 136
6.1. Yeni Nesil Şebekelerde Yetkilendirme Düzenlemeleri................................ 136
6.1.1. YNŞ yetkilendirme rejimi .................................................................... 138
6.1.2. Spektrum serbestleşmesi ve ticareti...................................................... 141
6.2. Yeni Nesil Şebekelerde Evrensel Hizmet Düzenlemeleri ............................ 146
6.3. Yeni Nesil Şebekelerde Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Tüketici Haklarının
Korunmasına İlişkin Düzenlemeler ................................................................... 152
7. YENİ NESİL ŞEBEKELERDE TELEKOMÜNİKASYON
DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN DÜNYA ÖRNEKLERİ.................................... 158
7.1. Erişim Düzenlemeleri ................................................................................. 159
7.2. Arabağlantı Düzenlemeleri ......................................................................... 167
7.3. Yetkilendirme Düzenlemeleri ..................................................................... 172
7.4. Spektrum Ticareti ve Serbestleşmesi Düzenlemeleri ................................... 174
7.5. Evrensel Hizmet Düzenlemeleri ................................................................. 176
8. TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN DURUMU,
POLİTİKALAR VE MEVCUT MEVZUATIN İNCELENMESİ .......................... 179
8.1. Türkiye Telekomünikasyon Sektörü ........................................................... 179
8.2. Telekomünikasyon Sektörüne İlişkin Temel Politikalar .............................. 182
8.3. Telekomünikasyon Sektörüne İlişkin Mevzuat ........................................... 184
8.3.1. Perakende Hizmetlerin Fiyatlarına İlişkin Düzenlemeler.......................... 184
8.3.2. Erişim ve Arabağlantı Düzenlemeleri ...................................................... 185
8.3.3. Yetkilendirme Düzenlemeleri .................................................................. 189
8.3.4. Spektrum Düzenlemeleri ......................................................................... 192
8.3.5. Evrensel Hizmet Düzenlemeleri .............................................................. 193

vi

8.3.6. Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Tüketici Haklarının Korunmasına İlişkin
Düzenlemeler .................................................................................................... 195
9. TÜRKİYE’DE YENİ NESİL ŞEBEKELERİN KURULMASI AÇISINDAN
ÖNCELİKLİ DÜZENLEME VE POLİTİKALAR ................................................ 198
9.1. YNŞ Altyapılarının Kurulması Açısından Pazarın Genel Görünümü .......... 198
9.2. YNŞ Altyapılarının Kurulmasını Hızlandırmaya Yönelik Politikalar .......... 202
9.3. Perakende Hizmetlerin Fiyatlarının Düzenlenmesine Yönelik Politikalar ... 208
10. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER ........................................................... 210
SONUÇ ................................................................................................................ 217
EKLER ................................................................................................................. 219
KAYNAKLAR ..................................................................................................... 223
DİZİN ................................................................................................................... 228

vii

ŞEKİLLER
Sayfa No
Şekil 1.1. Telekomünikasyon Şebekelerinin Topolojik Yapısı ................................... 7
Şekil 1.2. OSI Referans Modeli ................................................................................. 8
Şekil 1.3. Devre Anahtarlamalı Şebekede Bağlantı.................................................. 10
Şekil 1.4. Paket Anahtarlamalı Şebekede Bağlantı .................................................. 12
Şekil 2.1. Serbest Rekabet Ortamında Fiyatın Oluşumu .......................................... 17
Şekil 2.2. Rekabet Aksaklığı Nedeniyle Azalan Toplumsal Refah ........................... 21
Şekil 2.3. Telekomünikasyon Hizmetleri Değer Zinciri ........................................... 22
Şekil 2.4. Alternatif İşletmecilerce Yerel Ağın Kullanımı ....................................... 33
Şekil 2.5. Birden Çok Sayıda Hizmet Üreten İşletmecinin Maliyet Yapısı ............... 36
Şekil 2.6. Arabağlantı Senaryosu............................................................................. 37
Şekil 2.7. Arabağlantı Ücretlendirmesi .................................................................... 40
Şekil 2.8. Eşleşme ve Transit Anlaşmaları............................................................... 44
Şekil 3.1. YNŞ Mimarisi ......................................................................................... 59
Şekil 3.2. YNŞ’de İletim ve Hizmet Sunum Fonksiyonlarının Ayrıştırılması........... 60
Şekil 3.3. YNŞ Mimari Bileşenleri .......................................................................... 61
Şekil 3.4. PSTN Erişim Şebekesinin Yapısı ............................................................ 63
Şekil 3.5. Eve Kadar Fiber (FTTH) Mimarileri ....................................................... 64
Şekil 3.6. Alternatif Pasif Optik Şebeke Mimarisi ................................................... 65
Şekil 3.7. British Telecom’un Mevcut Şebeke Yapısı .............................................. 69
Şekil 3.8. British Telecom'un YNŞ Yapısı............................................................... 70
Şekil 3.9. MPLS Şebekesi ....................................................................................... 71
Şekil 5.1. YNŞ Ortamında Piyasa Aktörleri Arasındaki İlişkiler ............................ 115
Şekil 5.2. Arabağlantı İlişkisi ................................................................................ 118
Şekil 5.3. Arabağlantı Noktalarının Yeri ............................................................... 129
Şekil 5.4. Arabağlantı Noktalarının Tespiti ........................................................... 131
Şekil 5.5. FVS Yönteminin Toplulaştırma Şebekesinde Uygulanışı....................... 133
Şekil 9.1. YNŞ Altyapılarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Kamu Politikaları ....... 206

viii

TABLOLAR
Sayfa No
Tablo 7.1. Bazı OECD Üyesi Ülkelerde FTTH Altyapısının Ulaştığı Hane
Oranı (Haziran 2009) ............................................................................ 159
Tablo 8.1. Telekomünikasyon sektörüne ilişkin temel büyüklükler (2009) ............ 180
Tablo 8.2. DSL hizmetleri abonelik ve fiyat bilgileri............................................. 182

ix

KISALTMALAR
AB

: Avrupa Birliği

ABD

: Amerika Birleşik Devletleri

ADSL

: Asimetrik Sayısal Abone Hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)

ATM

: Asenkron Transfer Modu (Asynchronous Transfer Mode)

bps

: Saniyede taşınan bit sayısı (bits per second)

BTK

: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

CAPEX

: Sermaye Harcaması (Capital Expenditure)

CPNP

: Arayan Tarafın Şebekesi Öder (Calling Party’s Network Pays)

CPP

: Arayan Taraf Öder (Calling Party Pays)

çev.

: Çeviren

DOCSIS

: Kablo Üzerinden Veri Hizmet Arayüzü Belirtimi (Data Over Cable
Service Interface Specification)

DSL

: Sayısal Abone Hattı (Digital Subscriber Line)

DSLAM

: Sayısal Abone Hattı Erişim Çoklayıcı (Digital Subscriber Line
Access Multiplexer)

EHK

: Elektronik Haberleşme Kanunu

ERG

: Avrupa Düzenleyiciler Grubu (European Regulators Group)

FVS

: Faturala ve Sakla

FTTC

: Saha Dolabına Kadar Fiber (Fiber to the Curb)

FTTH

: Eve Kadar Fiber (Fiber to the Home)

Gbps

: Saniyede taşınan gigabit sayısı (Giga bits per second)

GMPCS

: Uydu Üzerinden Küresel Mobil Kişisel Haberleşme (Global Mobile
Personal Communications by Satellite)

GSM

: Global Mobil Haberleşme Sistemi (Global System for Mobile
Communications)

Hz

: Hertz

IP

: İnternet Protokolü (Internet Protocol)

ISO

: Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Standards
Organization)

ITU

: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International
Telecommunications Union)

kbps

: Saniyede taşınan kilobit sayısı (Kilo bits per second)

x

kHz

: Kilo Hertz

LTE

: Uzun Dönemli Evrim (Long Term Evolution)

Mbps

: Saniyede taşınan megabit sayısı (Mega bits per second)

MHz

: Mega Hertz

MPLS

: Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama (Multi Protocol Label Switching)

ms

: Mili saniye

OECD

: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organization for Economic
Cooperation and Development)

OSI

: Açık Sistemler Arabağlantısı (Open Systems Interconnection)

PSTN

: Kamu Anahtarlamalı Telefon Şebekesi (Public Switched Telephone
Network)

RTÜK

: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

SDH

: Senkron Sayısal Hiyerarşi (Synchronous Digital Hierarchy)

TDM

: Zaman Bölümlemeli Çoklama (Time Division Multiplexing)

TSLRIC

: Toplam Hizmetler Uzun Dönemli Artan Maliyetler (Total Services
Long Run Incremental Costs)

TÜFE

: Tüketici Fiyat Endeksi

vb.

: Ve benzeri

WiMax

: Mikrodalga Erişim için Dünya Çapında Birlikteişlerlik (Worldwide
Interoperability for Microwave Access)

WLAN

: Kablosuz Yerel Alan Ağı (Wireless Local Area Network)

YNŞ

: Yeni Nesil Şebekeler

xi

GİRİŞ
19’uncu yüzyılın son çeyreğinde Alexander Graham BELL’in telefonu icat
etmesiyle iletişim alanında büyük bir devrim gerçekleşmiş, sesin elektrik sinyallerine
dönüştürülerek uzak mesafelere iletilebilmesinin önü açılmıştır. Bu

icadı

ticarileştirmek üzere Alexander Graham BELL ve araştırmalarına finansal destek
sağlayan Gardiner HUBBARD ile Thomas SANDERS tarafından 1877 yılında Bell
Telefon Şirketi kurulmuş, ilk telefon santrali de 1878 yılında New Haven’da
faaliyete girmiş ve günümüz telekomünikasyon sektörünün temelleri atılmıştır.
1947 yılında transistörün icadı elektronik sektörü açısından bir devrim
yaratmış, böylece fiziksel olarak küçük, ancak son derece fonksiyonel yarı iletken
devrelerin üretimi mümkün hale gelmiştir. Transistörün icadının ardından sayısal
sinyal işleme cihaz ve algoritmalarının geliştirilmesi elektronik sektöründe
sayısallaşmanın önünü açmış, bu durum hem telekomünikasyon şebekelerinin
yapısını değiştirmiş hem de günümüzde kullanılan bilgisayar, sayısal kamera, cep
telefonu, MP3 çalar, DVD oynatıcı gibi çok sayıda yeni ürünün ortaya çıkmasına
zemin hazırlamıştır.
Elektronik

alanındaki

gelişmelere

paralel

olarak,

telekomünikasyon

şebekeleri de ilk kuruldukları tarihten günümüze kadar önemli teknolojik değişimler
geçirmiştir. 130 yıla varan bu süreçte, ilk olarak analog ses iletimi için kullanılan bu
şebekeler bugün sayısal ses, veri ve görüntü sinyallerinin iletimi için kullanılabilir
hale gelmiş ve dünya çapında yaklaşık 2 trilyon ABD Doları pazar büyüklüğüne1
ulaşan bir sektör ortaya çıkmıştır.
Teknolojik gelişmeler, geçmişte olduğu gibi bugün de telekomünikasyon
sektörünü belirgin şekilde etkilemektedir. Son yıllarda ortaya çıkan yakınsama
olgusu sektöre yön veren en önemli dinamiklerden biri haline gelmiştir. Yakınsama;
önceleri farklı telekomünikasyon şebekeleri ve son kullanıcı cihazları üzerinden
sunulan hizmetlerin tek bir şebeke üzerinden sunulabilir hale gelmesi, son kullanıcı
cihazlarının farklı türlerdeki hizmetleri destekleyebilir bir nitelik kazanması, bu

1

Gartner. Gartner Says Worldwide Telecom Market Revenue to Grow 7.6 Percent in 2008. 17 Eylül
2008. <http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=759312>

1

gelişmeler sonucunda daha önce ayrı olarak kabul edilen pazarlar ve hizmetler
arasındaki ayrımın gittikçe ortadan kalkması, söz konusu pazarlara ilişkin
düzenleyici yaklaşımların birbirine paralel hale gelmesi ve kullanıcıların tek bir
arayüz vasıtasıyla farklı hizmetlere erişebilir olmasını ifade etmektedir. İnternete
bağlanabilen televizyonlar, MP3 çalar, FM radyo ve küçük ekranlı televizyon olarak
kullanılabilen cep telefonları, eskiden sadece kablolu yayın hizmetleri için kullanılan
kablo TV şebekeleri üzerinden sunulan internet erişim hizmetleri, genişbant internet
bağlantıları üzerinden sunulan yayıncılık hizmetleri yakınsama olgusunun bugünün
dünyasında sıkça karşımıza çıkan örnekleridir.
Telekomünikasyon şebekelerinin yapısı açısından değerlendirildiğinde,
yakınsama; geleneksel olarak farklı şebekeler üzerinden sunulan çeşitli hizmetlerin
(ses, veri, görüntü) tek bir şebeke platformu ve genişbant bağlantı üzerinden
sunumuna imkân veren Yeni Nesil Şebekelerin (YNŞ) ortaya çıkması anlamına
gelmektedir.
YNŞ terimi belirli bir teknolojiden ziyade bir kavramı ifade etmektedir.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union ITU) YNŞ’yi; “farklı hizmet kalitesi seviyelerini destekleyen çoklu genişbant iletim
teknolojilerini kullanabilen, hizmet sunumuna ilişkin fonksiyonların verinin
iletimiyle ilgili fonksiyonlardan ayrıştırıldığı, telekomünikasyon hizmetleri sunabilen
paket temelli şebeke” olarak tanımlamaktadır2. Tanım, kullanıcıların kendi seçtikleri
şebekelere, hizmetlere ve hizmet sunuculara kısıtlanmaksızın erişebilmelerini ve
hizmetlerin kullanıcılar açısından her yerde erişilebilir olmasını (mobilite) YNŞ’nin
nitelikleri olarak sıralamaktadır.
YNŞ’nin telekomünikasyon sektöründe getirdiği değişim sadece teknolojik
bir gelişmenin ötesindedir. Telekomünikasyon sektöründe uzun yıllardır kullanımda
olan ses, veri ve yayıncılık şebekeleri, teknik özelliklerinden dolayı, temelde tek tür
hizmet sunumu için kullanılmaktadır. Örneğin; günümüzde yaygın olarak kullanılan
sabit telefon şebekesi olan Kamu Anahtarlamalı Telefon Şebekesi (Public Switched
Telephone Network – PSTN) ses iletimi için, Çerçeve Röle (Frame Relay)
teknolojisi yerel alan ağlarını birbirlerine bağlayarak geniş alan ağları oluşturmak
2
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için, Asenkron Transfer Modu (Asynchronous Transfer Mode – ATM) teknolojisi ise
şebekelerin omurgalarında veri iletimi, mobil şebekelerde çoklu ses bağlantılarının
taşınması, noktadan noktaya kiralık devre emülasyonu, vb. için kullanılmaktadır.
Oysa ITU’nun yukarıdaki tanımında vurgulanan ve YNŞ’nin hizmetlerin sunumuna
ilişkin fonksiyonları verinin iletimiyle ilgili fonksiyonlardan ayıran mimarisi,
YNŞ’nin her türlü hizmete (ses, veri, görüntü) ilişkin trafiği hizmetin gerektirdiği
kalite seviyesinde taşıyabileceği anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle,
geleneksel telekomünikasyon şebekelerinde mevcut olan, sunulan hizmet ile
hizmetin üzerinden sunulduğu şebeke teknolojisi arasındaki sıkı bağ ortadan
kalkmaktadır. Bu durum, bahsi geçen şebekeler üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin
pazarların düzenlenmesinde benimsenen ve kullanılan teknolojiyle yakından ilişkili
düzenleyici yaklaşımların gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır.
Geleneksel telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan hizmetler ile
kullanılan şebeke teknolojileri arasındaki yakın ilişki nedeniyle, hizmetlerin
sunumunda şebeke işletmecilerinin önemli oranda kontrolü söz konusu olup bu
şebekeler üzerinden yenilikçi bir hizmet sunmak şebeke işletmecisinin sürece dahil
edilmesini gerektirmekte, bu nitelikteki hizmetler de genellikle şebeke işletmecisinin
kendisi tarafından sunulmaktadır. Oysa YNŞ, her türlü hizmetin tek bir şebeke
platformu üzerinden sunulabildiği yapısıyla, herhangi bir hizmet sağlayıcının
(çokluortam içerik sağlayıcı, telefon hizmet sağlayıcı, vb.) yenilikçi veya geleneksel
bir hizmeti şebeke işletmecisinden bağımsız (veya büyük ölçüde bağımsız) olarak
pazara sürüp faaliyete başlamasını mümkün kılmaktadır. Bu durum, geleneksel
olarak ayrı pazarlar olarak tanımlanan alanlarda (telefon hizmetleri, veri iletim
hizmetleri, içerik hizmetleri, yayıncılık, vb.) faaliyet gösteren işletmecilerin
birbirlerinin faaliyet alanlarına girmelerine imkân sağlamakta ve söz konusu pazarlar
arasındaki ayrımı azaltarak rekabeti artırmaktadır. Ayrıca, YNŞ’nin teknik
kısıtlardan dolayı (hizmet kalitesinin yetersizliği, veri iletim hızının sınırlı olması,
vb.) hâlihazırda internet şebekeleri üzerinden sunulamayan yeni ve yenilikçi
hizmetlerin sunumunu mümkün hale getirmesi de beklenmektedir. Tüm bunlar
dikkate alındığında; YNŞ’nin, teknolojik bir gelişmenin ötesinde telekomünikasyon
sektörünün yapısını, işleyiş şeklini ve dinamiklerini değiştiren bir kavram olduğu
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ortaya

çıkmaktadır.

Bu

kavramın

hayata

geçirilmesi

daha rekabetçi

bir

telekomünikasyon sektörü, yenilikçi ve ucuz iletişim hizmetleri, daha yüksek
kullanıcı memnuniyeti ve genel olarak daha rekabetçi bir ekonomi ve daha yüksek
sosyal refah anlamına gelmektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik ve sosyal hayatta yaygın ve etkin
kullanımı ülkelerin ekonomik gelişimini önemli ölçüde olumlu etkileyebilmektedir.
Bunun temel kaynağı; bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının artmasının
ekonomik büyümeye sağladığı doğrudan katkının yanı sıra bu teknolojilerin
kullanımının işgücü verimliliğini artırması, firmaların üretim ve iş süreçlerini
etkinleştirmesi ve piyasa aktörleri arasındaki etkileşimi güçlendirmesidir3. 1990’lı
yılların ikinci yarısından itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerinin işgücü verimliliği
artışı üzerindeki katkısının ABD ve Avrupa Birliği için sırasıyla % 60 ve % 40
seviyelerinde olduğu ve aynı dönemde Avrupa Birliği’nde ekonomik büyümenin %
25’inin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımından kaynaklandığı tahmin
edilmektedir4. Genişbant erişim altyapılarının yaygınlaştırılmasının Almanya
ekonomisine etkisini inceleyen bir çalışmada, ülkedeki hanelerin % 80’ine yüksek
hızlı genişbant erişim sağlamanın ekonomik büyümeye yılda % 0,6 kadar katkı
yapacağı tahmin edilmiştir5.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin şekilde kullanımının
ekonomik büyümeye sağladığı katkı birçok ülke ve uluslararası kuruluşu söz konusu
faydaları elde etmeye yönelik çeşitli girişimleri hayata geçirmeye yöneltmiştir.
YNŞ’lerin kurulması da bu bağlamda ele alınmakta, çeşitli ülkelerin düzenleyici
otoriteleri ve uluslararası kuruluşlar YNŞ ile ortaya çıkan fırsatlar ve değişen pazar
dinamiklerinden mümkün olan en yüksek faydayı sağlayabilmek üzere mevcut
düzenleyici yaklaşımları gözden geçirerek yeni ortama uygun politikalar geliştirmeye
çalışmaktadır.
Bu çalışmada, YNŞ kavramının telekomünikasyon alanındaki düzenlemeler
açısından ortaya çıkardığı ihtiyaçlar incelenmiş ve uluslararası örnekler de dikkate
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alınarak önümüzdeki dönemde ülkemizde uygulanabilecek düzenleyici yaklaşıma
ilişkin öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Çalışma 10 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, sonraki bölümlerde
incelenecek konuların anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla, telekomünikasyon
şebekelerinde kullanılan temel teknolojiler ve günümüz şebekelerinin yapısı genel
hatlarıyla ele alınmıştır. İkinci bölümde, telekomünikasyon sektöründe düzenleme
ihtiyacının ortaya çıkış sebepleri ve hâlihazırda yaygın olarak kullanılan düzenleyici
yaklaşım ve araçlar anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, YNŞ’nin teknik yapısı tarif
edilerek geleneksel şebekelerin ilk bölümde anlatılan yapısıyla karşılaştırılmış ve
telekomünikasyon

düzenlemeleri

açısından

gündeme

getirdiği

sorunlara

değinilmiştir. Dördüncü ve beşinci bölümlerde, telekomünikasyon sektöründe
düzenlemeye tabi temel hizmetler olan erişim ve arabağlantı hizmetlerinin YNŞ
ortamında ne şekilde düzenlenebileceği irdelenmiştir. Altıncı bölümde, YNŞ’nin
telekomünikasyon sektöründe uygulanan yetkilendirme, evrensel hizmet, tüketici
hakları ve kişisel bilgilerin mahremiyetinin korunmasına yönelik düzenlemelere
etkileri üzerinde durulmuştur. Yedinci bölümde, YNŞ düzenlemeleri açısından
dünyada benimsenen veya üzerinde durulan düzenleme yaklaşımları incelenmiştir.
Sekizinci bölümde, ülkemizdeki mevcut düzenlemeler üzerinde durularak YNŞ
ortamına uyum açısından gerekli görülen güncellemelere yönelik öneriler
geliştirilmiştir. Dokuzuncu bölümde, Türkiye’de YNŞ altyapılarının yaygınlaşması
açısından öncelikli politika ve düzenleme önerileri üzerinde durulmuştur. Son
bölümde ise bu çalışma kapsamında geliştirilen öneriler özetlenmiştir.
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1. TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKELERİ
YNŞ’nin telekomünikasyon düzenlemeleri açısından gündeme getirdiği soru
ve sorunların tespiti açısından telekomünikasyon şebekelerinin yapısı ve bu
şebekelerde kullanılan temel teknolojiler konusunda bilgi edinilmesi faydalı
olacaktır. Bu bölümde günümüz telekomünikasyon şebekelerinin genel yapısı ve bu
şebekelerde kullanılan temel teknolojiler hakkında özet bilgiler verilmektedir.
1.1. Telekomünikasyon Şebekelerinin Topolojik ve Mantıksal Yapısı
Tüm telekomünikasyon şebekelerinde temel amaç; mesajların (ses, veri,
görüntü) şebekeye bağlı cihazlar ve kullanıcılar arasında taşınmasıdır. Telefon
hizmetleri ilk olarak sunulmaya başladığında telefon bulunan her evden telefon
bulunan diğer tüm evlere birer kablo çekiliyordu6. Fakat telefon kullanıcısı sayısı
arttıkça döşenmesi gereken kablo sayısı da geometrik olarak arttığından bunun makul
bir mimari olmadığı ortaya çıkmış ve uç kullanıcılar arasında taşınacak trafiği
toplulaştırıp yönlendirebilecek santraller kurulmuştur. Santral; kendisine bağlı çok
sayıda kullanıcıyı birbiriyle veya başka santrallere bağlı kullanıcılarla irtibatlandıran
elektronik anahtardır. Santraller kullanılarak bir telekomünikasyon şebekesinin nasıl
oluşturulduğu Şekil 1.1’de kavramsal olarak gösterilmiştir.
Günümüzde kullanılan tüm telekomünikasyon şebekelerinin topolojik yapısı,
kavramsal olarak Şekil 1.1’deki gibi gösterilebilir. Bu şekilde (1) numara ile
gösterilen bağlantılar kullanıcı terminallerini (telefon cihazı, internet bağlantısı için
kullanılan modem, vb.) şebekedeki ilk elektronik toplulaştırma noktasına (yerel
santral)7 bağlayan hat olup “yerel ağ” olarak adlandırılmaktadır. Evlerdeki telefon
cihazlarını PSTN santrallerine bağlayan bakır kablo çifti yerel ağa tipik bir örnektir.
(2) ve (3) numaralı bağlantılarla gösterilen yerel santraller ile ana santraller
arasındaki veya ana santrallerin kendileri arasındaki hatlar ise genellikle yüksek
kapasiteli fiber optik veya mikrodalga (kablosuz) bağlantılar ile oluşturulur. Ana
6
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santraller ve bunları birbirine bağlayan hatlara “omurga” adı verilmektedir. Her ne
kadar Şekil 1.1’de gösterilmemiş olsa da, yerel santraller arasında doğrudan bağlantı
kurulması da mümkündür.
Şekil 1.1. Telekomünikasyon Şebekelerinin Topolojik Yapısı
AS

AS

(3)
(3)

(3)

(2)

(2)

(2)

AS
(2)
YS

YS
(1)

(1)

KT

KT

(1)
KT

YS
(1)
KT

(1)
KT

YS
(1)
KT

(1)
KT

(1)
KT

AS: Ana Santral
YS: Yerel Santral
KT: Kullanıcı Terminali

Şekil 1.1’de gösterildiği üzere, telekomünikasyon şebekelerinin topolojisi
hiyerarşik bir yapıdadır. Şebekeler, topolojik yapılarından ayrı olarak, mantıksal
yapıları itibarıyla da hiyerarşik bir yapı gösterirler. Şekil 1.2’de, Uluslararası
Standartlar Organizasyonu (International Standards Organization – ISO) tarafından
geliştirilen Açık Sistemler Arabağlantısı (Open Systems Interconnection – OSI)
referans modeli gösterilmiştir. Bu model, sayısal haberleşme şebekelerinin çeşitli
katmanlarında kullanılan protokollerin uluslararası standardizasyonunu sağlamak
üzere geliştirilmiştir8.
Şekil 1.2’de gösterilen kesikli çift yönlü oklar her bir katmanın, mantıksal
olarak, kendi eşdeğeri olan katmanla haberleştiğini ifade etmektedir. Bu katmanların
görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:
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Şekil 1.2. OSI Referans Modeli
7 - Uygulama Katmanı

7 - Uygulama Katmanı

6 - Sunum Katmanı

6 - Sunum Katmanı

5 - Oturum Katmanı

5 - Oturum Katmanı

4 - İletim Katmanı

4 - İletim Katmanı

3 - Ağ Katmanı

3 - Ağ Katmanı

2 - Veri Bağlantı
Katmanı

2 - Veri Bağlantı
Katmanı

1 - Fiziksel Katman

Fiziksel iletim
ortamı

1 - Fiziksel Katman

Kaynak: TANENBAUM (2003:39)



Fiziksel katman: Verinin fiziksel iletimi ile ilgili fonksiyonları tanımlar (0
ve 1 bitlerini temsil etmek için kullanılan elektriksel gerilim seviyeleri, bir
bitin iletilmesi için kullanılan süre, iletim ortamı, konektörlerin yapısı, vb.).



Veri bağlantı katmanı: Fiziksel katmana iletilecek veri bitlerinin iletime
uygun çerçeveler halinde organize edilmesi, alıcının ve vericinin gönderme
hızlarının eşleştirilmesi, çok sayıda kullanıcının iletişim ortamına erişiminin
kontrolü (multiple access), vb. fonksiyonları yerine getirir.



Ağ katmanı: Veri paketlerinin göndericiden alıcıya ulaştırılmasını sağlayan
yönlendirme, şebekede sıkışma olduğunda paketlerin nasıl ele alınacağı, vb.
fonksiyonların yerine getirildiği katmandır.
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İletim katmanı: Üst katmanlardan (uygulama katmanı gibi) gelen verinin
uygun şekilde paketlere bölünmesinden ve bu paketlerin alıcı tarafta sırasıyla
ve doğru şekilde alınmasının sağlanmasından sorumludur.



Oturum, sunum ve uygulama katmanları: Verilerin anlamsal olarak
yapılandırılması ve uygulamalara (dosya transferi, elektronik posta, vb.)
ilişkin fonksiyonlardan sorumludur.
OSI

referans

modelinde

gösterilen

tüm

katmanlar

her

şebekede

bulunmayabilir9.
OSI referans modelindeki her katman bir üst katmandan / alt katmandan
aldığı veriyi, üzerinde gerekli işlemleri yaparak bir alt katmana / üst katmana
iletmekle yükümlüdür. Örneğin; elektronik posta olarak gönderilmek üzere
hazırlanan bir metin önce ilgili uluslararası standartlarda tanımlandığı şekilde
kodlanarak bir elektronik posta mesajı haline dönüştürülür. Sonra bu mesaj iletim
katmanında uygun şekilde paketlere bölünür ve paketler numaralandırılır. Ağ
katmanında her pakete alıcı ve göndericinin adres bilgileri eklenir. Daha sonra bu
paketler, kullanılan şebekenin yapısına uygun olarak çerçevelenir ve fiziksel katman
bu verileri elektrik sinyallerine dönüştürerek fiziksel iletim ortamı üzerinden (bakır
kablo, mikrodalga hat, vb.) iletir. Mesaj göndericiden alıcısına ulaşana kadar çeşitli
şebeke bileşenleri (anahtar, yönlendirici) üzerinden yönlendirilir. Alıcı tarafta da her
bir katman, gönderici taraftaki kendisine eşdeğer katmanın yaptığı işlemlerin tersini
yaparak elektronik posta metnini alıcısına ulaştırır.
1.2. Telekomünikasyon Şebekelerinde Kullanılan Temel Teknolojiler
Bu kısımda günümüz şebekelerinde kullanılan temel teknolojiler olan devre
anahtarlama ve paket anahtarlama teknolojileri özet olarak anlatılmıştır. Ayrıca,
şebekelerde kullanılan fiber optik kablo, bakır kablo, koaksiyel kablo ve mikrodalga
bağlantı gibi iletim ortamlarının özelliklerine de kısaca değinilmiştir. Söz konusu
teknolojiler ve iletim ortamları telekomünikasyon şebekelerinin işleyiş biçimini,
üzerinden sunulabilecek hizmetleri ve işletmeciler arasındaki ilişkileri, dolayısıyla
telekomünikasyon sektörünün ve düzenlemelerinin yapısını etkilemektedir. Bu
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kısımda verilen bilgiler, ilerleyen bölümlerde ele alınacak hususların anlaşılmasına
yardımcı olacaktır.
1.2.1. Anahtarlama teknolojileri
Anahtarlama (switching); mesajların şebeke üzerindeki düğümler arasında
taşınması/yönlendirilmesi için kullanılan yöntemdir. Günümüz şebekelerinde devre
anahtarlama ve paket anahtarlama olmak üzere iki temel anahtarlama yöntemi
kullanılır.
1.2.1.1. Devre anahtarlama
Devre anahtarlama; alıcı ve verici arasındaki iletişimin, iletişim başlamadan
önce şebeke üzerinde oluşturulan ve görüşme devam ettiği sürece bu iletişim için
tahsisli tutulan bir bağlantı üzerinden sağlandığı anahtarlama yöntemidir. Devre
anahtarlamalı bir şebekede bağlantının nasıl oluşturulduğu Şekil 1.3’te gösterilmiştir.
Şekil 1.3. Devre Anahtarlamalı Şebekede Bağlantı
M
M
T

T

Anahtar (switch)
M: modem
T : telefon
Kaynak: TANENBAUM (2003:147)

Bu şekilde gösterilen kesikli çizgiler anahtarların giriş ve çıkış terminalleri
arasında kurulan bağlantıyı, anahtarları birbirine bağlayan hatlar ise fiber optik
kablo, mikrodalga kanal gibi fiziksel iletim ortamlarını temsil etmektedir. Şekilde
gösterilen modem ve telefonlar arasındaki bağlantı, görüşmenin başlangıcında, bu
bağlantıyı taşıyacak şebeke bileşenleri ile gerekli sinyalleşme yapılarak kurulduktan
sonra, görüşme bitene kadar sadece bu iletişim için tahsisli olarak kalır (başka bir
kullanıcıya ait trafik bu kanal üzerinden taşınmaz). Böylece, alıcı ve verici arasında
10

haberleşme için kullanılabilecek sabit bir bant genişliği10 oluşturulur. Devre
anahtarlamalı şebekelerin bu temel özelliği, böylesi şebekeler üzerinden sunulan
hizmetlerin kalitesini istenen seviyede tutabilmeye imkân verir. Günümüzde telefon
hizmetleri için yaygın olarak kullanılan PSTN şebekesi devre anahtarlamalı bir
şebekedir. PSTN şebekesinin telefon hizmetleri için sağladığı hizmet seviyesi
garantisinin paket anahtarlamalı şebekelerde (internet şebekesi gibi), buna ilişkin
özel tedbirler alınmazsa, sağlanması mümkün değildir.
Devre anahtarlamalı şebekelerin yapısı hizmet kalitesi seviyesi garantisi
verilmesine imkân sağlasa da, bazı açılardan dezavantajları da bulunmaktadır.
Örneğin; devre anahtarlamalı PSTN şebekesi üzerinden gerçekleştirilen bir telefon
görüşmesinde her iki tarafın da sessiz kaldığı süre, toplam görüşme süresinin yarısı
dolayındadır. Dolayısıyla, bu görüşme için şebekeden tahsis edilen kapasitenin yarısı
aslında kullanılamamaktadır. Ayrıca, şebekedeki anahtarlardan biri arıza nedeniyle
işlevini kaybederse, görüşme başlangıcında kurulan devresi bu anahtar üzerinden
geçen tüm görüşmeler kesilir11.
1.2.1.2. Paket anahtarlama
Paket anahtarlama teknolojisinde, gönderilecek veri önce belirli uzunlukta
paketlere bölünür ve her pakete alıcı ve göndericisinin şebeke adresi bilgileri eklenir.
Daha sonra bu paketler şebekeye girer ve şebekedeki yönlendiriciler paketin adres
kısmını inceleyerek paketi hedefine doğru iletir. Paket anahtarlamalı şebekelerde
verinin nasıl taşındığı Şekil 1.4’de gösterilmiştir.
Şekil 1.4’deki şebekede kesikli çizgilerle gösterilen bağlantılar sürekli
olmayıp hangi bağlantının kullanılacağına, hedef adresine bakılarak her bir paket için
ayrı ayrı karar verilir. Örneğin; yönlendiricilerden biri arızalandığında, paketleri
hedefe ulaştırmak üzere diğer bir yönlendirici üzerinden geçen bir başka rota tercih
edilebilir. Bu işlemler yönlendiriciler tarafından otomatik olarak yapılır.
10

Bant genişliği, hem frekans spektrumunda işgal edilen bandın büyüklüğünü hem de veri iletim
hızını ifade etmek üzere kullanılan bir terimdir. Frekans spektrumuyla ilişkili olduğunda birimi
“Hertz” (Hz), veri iletimiyle ilişkili olduğunda ise birimi “saniyede taşınan bir sayısı” (bits per second
- bps) olarak kullanılır.
11
Bu olumsuzluğun önüne geçmek için belirli miktarda şebeke kapasitesini yedek olarak tutan
teknolojiler kullanılabilir.
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Şekil 1.4. Paket Anahtarlamalı Şebekede Bağlantı
KT-1
KT-3
KT-4

KT-2

Yönlendirici (router)
KT: Kullanıcı Terminali
Kaynak: TANENBAUM (2003:147)

Paket anahtarlamalı şebekelerde, devre anahtarlamalı şebekelerdekinin
aksine, göndericiden alıcıya veri iletmek üzere tahsis edilmiş bir kanal olmadığından,
bazı yönlendiricilerin geçici olarak aşırı yüklenmesi, arızalanması, vb. sebeplerle
gönderilen paketler alıcısına gönderildiği sırada ulaşmayabilir, farklı gecikme
süreleriyle ulaşabilir veya hiç ulaşamayabilir. Ayrıca, paketlerin iletim hızı
(kullanıcının yararlandığı bant genişliği) zaman içerisinde değişebilir. Dolayısıyla,
paket anahtarlamalı şebekelerde hizmet kalitesi seviyesinin garanti edilmesi, buna
ilişkin özel tedbirler alınmadıysa, mümkün değildir.
Diğer taraftan, paket anahtarlama teknolojisi şebeke kapasitesini devre
anahtarlamaya göre daha etkin kullanır. Farklı kullanıcılardan gelen paketler,
yönlendiriciler aşırı yük altında değilse, aynı fiziksel bağlantılar üzerinden iletilebilir.
Böylece, devre anahtarlamalı şebekelerde olduğu gibi, kullanılmayan şebeke
kapasitesi

atıl

kalmaz

ve

diğer

kullanıcıların

trafiğini

taşımak

üzere

değerlendirilebilir. Ayrıca, herhangi bir yönlendiricinin arızalanması durumunda bu
yönlendirici üzerinden taşınan bağlantılar başka yönlendiricilere aktarılabilir.
Dolayısıyla, devre anahtarlamalı şebekelerde olduğu gibi, arızalanan bir şebeke
bileşeninin üzerindeki bağlantılar kaybolmaz ve hizmet, kalitesi düşse de, kesintisiz
olarak sunulmaya devam edilir.
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1.2.2. Telekomünikasyon şebekelerinde kullanılan fiziksel iletim ortamları
Telekomünikasyon şebekelerinde temelde iki çeşit fiziksel iletim ortamı
kullanılmaktadır: kablo ve kablosuz ortam. Kablolar da metal kablo ve fiber optik
kablo olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bu iletim ortamlarının trafik taşıma kapasitesi
iletim ortamının elektriksel özellikleriyle yakından ilişkilidir. Bir haberleşme kanalı
için kanal kapasitesi aşağıdaki formülle hesaplanır12.

S

C  W.log 2 1   bps
 G
Bu denklemde; C kanal kapasitesini, W kanalın frekans bant genişliğini, S
alıcıdaki sinyal gücünü ve G alıcıdaki gürültü13 seviyesini temsil etmektedir. S/G
oranı ise sinyal-gürültü oranı olarak adlandırılır. Kablolu ve kablosuz iletim
ortamlarının bant genişliği ve sinyalleri zayıflatma miktarı (dolayısıyla, sinyalgürültü oranı) farklı olduğundan, bu iletim ortamlarının veri taşıma kapasitesi de
farklılık göstermektedir.
1.2.2.1. Kablolu iletim ortamları
Kablolu iletim ortamları, elektriksel veya optik sinyallerin bir kablo boyunca
yayıldığı iletim ortamlarıdır. Telekomünikasyon şebekelerinde iki tür kablo
kullanılmaktadır: metal kablo ve fiber optik kablo.
PSTN şebekesinde yerel ağda kullanılan bakır kablo veya kablo TV
şebekelerinde kullanılan koaksiyel kablo metal kablolardır. Fiber optik kablolar ise,
bir ucundan giren ışık huzmesini diğer uca doğru taşıyan, çok ince bir silindirik ayna
olarak da kabul edilebilecek kablolardır. Fiber optik kablolar metal kablolara nispetle
çok daha yüksek bant genişliğini destekleyebilir14. Fiber optik kablolar yoğun olarak
günümüz şebekelerinin omurga kısmında kullanılmakta olup birçok ülkede son

12

(COVER and THOMAS, 1991:250). Bu formül, gürültünün eklentisel (additive), beyaz (ilintisiz) ve
olasılık yoğunluk fonksiyonunun Gauss dağılımlı olduğu düzgün sönümlemeli kanal modelleri için
geçerlidir. Pratik uygulamalardaki birçok haberleşme kanalı bu modelle temsil edilebilir.
13
Gürültü; gönderici tarafından alıcıya iletilen sinyali etkileyen bozucu etkilerdir. Gürültü doğal
olabileceği gibi insan kaynaklı da olabilir.
14
Tek bir fiber kılında tek bir dalga boyu üzerinden 10 Gbps hızında veri taşınması mümkün olup
bunun 40 Gbps’a çıkarılmasına yönelik araştırmalar sürmektedir. Birden çok dalga boyu kullanılarak
tek bir fiber kılının kapasitesi yüzlerce Gbps’a çıkarılabilir.
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kullanıcıya ulaşan yerel ağda da fiber optik kabloların kullanılması ve böylece
kullanıcılara çok daha yüksek hızlarda erişim hizmeti sunulması yönündeki
çalışmalar sürmektedir.
1.2.2.2. Kablosuz iletim ortamı
Kablosuz iletim ortamında sinyaller elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla
havadan iletilir. Günümüzde çok sayıda hizmet (TV yayıncılığı, mobil telefon
hizmetleri, uydu hizmetleri, vb.) kablosuz iletim ortamı üzerinden sunulmaktadır.
Tüm bu hizmetlerin aynı ortamdan (havadan) verilebilmesi için her birine frekans
spektrumundan belirli bir bant tahsis edilir.
Kablosuz iletişim için her hizmete has bir frekans bandı tahsisinin gerekli
olması ve bu iletim ortamını kullanan çok sayıda hizmet ve kullanıcı bulunması
nedeniyle kablosuz frekans spektrumu “kıt kaynak” olarak değerlendirilmektedir. Bu
kıt kaynak ihaleler yoluyla veya belirli bir ücret mukabilinde telekomünikasyon
işletmecilerine tahsis edilmektedir. Ayrıca milli savunma, asayiş, sağlık, vb.
hizmetleri yürüten kamu otoritelerine de bu hizmetlerinde kullanmak üzere frekans
bandı tahsis edilmektedir.
Frekans spektrumunun kıt kaynak olması nedeniyle, kullanıcılara veya
hizmetlere tahsis edilen frekans bant genişlikleri belirli ölçüler dahilinde
sınırlandırılmaktadır. Bu nedenle, kablosuz iletişim sistemlerinde bir kullanıcının
kullanabildiği etkin frekans bant genişliği genellikle kablolu sistemlerdekinden daha
küçük olmaktadır. Ayrıca, kablosuz iletişim ortamında sinyal-gürültü oranı da kablo
ortamına nispetle genellikle daha düşüktür. Bu nedenle, kanal kapasitesi
formülünden de anlaşılabileceği gibi, kablosuz iletişim sistemlerinde bir kullanıcının
yararlanabileceği iletişim hızı genellikle kablolu sistemlere oranla daha düşük
olmaktadır.
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2.

TELEKOMÜNİKASYON

SEKTÖRÜNÜN

YAPISI,

PİYASA

AKSAKLIKLARI VE DÜZENLEMELER
Telekomünikasyon hizmetleri 1980’lerin ortalarına kadar birçok ülkede kamu
hizmeti olarak ele alınmış ve doğrudan devlete ait şirketler veya devlet kurumları
tarafından tekel olarak yürütülmüştür. Sektörün doğal tekel niteliği taşıması,
ekonomik aktiviteyi doğrudan veya dolaylı etkileme özelliği,
hizmetlerinin ulusal düzeyde
sunulmasının

istenmesi

ve

her

haberleşme

birey tarafından karşılanabilir

sektörün

ulusal

güvenlik

fiyatlarla

açısından

önemi

telekomünikasyon hizmetlerinin devlet tekelleri tarafından yürütülmesinde etkili
olmuştur15.
Ancak, 1980’lerin ortasından itibaren bu durum değişmeye başlamıştır.
Telekomünikasyon alanındaki teknolojik gelişmeler ve yeni iş yapış şekillerinin
geliştirilmesi sektörde faaliyet göstermek için gerekli ölçeği ve sektörün doğal tekel
niteliğini azaltarak sektörde serbestleşme sürecinin önünü açmıştır. Bu süreçte sabit
telefon hizmetleri, mobil hizmetler, internet erişim hizmetleri, vb. alanlarda faaliyet
göstermek

üzere

telekomünikasyon

birçok

yeni

faaliyetlerini

işletmeci
tekel

yetkilendirilmiş

olarak

yürüten

ve
devlet

daha

önce

şirketleri

özelleştirilmiştir.
Her ne kadar günümüzde birçok ülkede telekomünikasyon sektörüne girişler
yasal olarak engellenmiyor ve çok sayıda işletmeci çeşitli hizmetleri sunmak üzere
yetkilendiriliyor olsa da, sektörün kendisine has bazı özellikleri nedeniyle, sadece
serbest piyasa dinamikleri sektörde etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının tesis
edilerek ekonomik etkinliğin sağlanmasında yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, kamu
otoriteleri

sektöre

müdahale

etmekte

gerçekleştiremediği

ekonomik

etkinlik

ve

serbest

çeşitli

piyasa

mekanizmasının

düzenlemelerle

sağlanmaya

çalışılmaktadır.
Aşağıdaki kısımda, telekomünikasyon sektörüne kamu müdahalesinin
gerekçeleri, yaygın şekilde ekonomik düzenlemeye tabi tutulan hizmet ve altyapılar
ile düzenleme için kullanılan araçlar tanımlanacaktır.
15

ÇAKAL (1996:42)
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2.1. Telekomünikasyon Sektöründe Kamu Müdahalesinin Rasyoneli
2.1.1. Temel ekonomik kavramlar
İnsanoğlunun gereksinimleri sınırsız, buna mukabil bu gereksinimleri
gidermeye yönelik mal ve hizmet miktarı ise sınırlıdır. Ekonomi biliminin temel
uğraşı alanı, sınırlı kaynaklarla sınırsız gereksinimleri karşılama sorunu ile karşı
karşıya olan bir kişinin veya toplumun tatmin düzeyini en üst düzeye ulaştırmak
üzere kıt kaynakların alternatif kullanım alanları arasında tahsis edilmesidir16.
Ekonomideki kıt kaynakların toplum refahını en üst düzeye çıkaracak şekilde
üretime tahsisi gerçekleştiğinde “ekonomik etkinlik” sağlanmış olmaktadır17. Bunun
için şu üç koşulun gerçekleşmesi gereklidir:
1. Tahsiste etkinlik: Üretim faktörleri için ödenen fiyatın, toplumun bu
faktörlere biçtiği değeri yansıtması.
2. Üretimde etkinlik: Kıt kaynakların mümkün olan en etkin şekilde ve
yöntemlerle üretime tahsisi.
3. Dinamik etkinlik: Üretimde yeni teknoloji ve süreçlerin kullanımı yoluyla,
aynı miktarda kaynak kullanarak daha fazla üretim yapılması.
Günümüzde yaygın olarak benimsenmiş olan liberal ekonomik felsefeye göre
rekabet, ekonomik etkinliği sağlamanın en temel aracıdır18. Rekabet, mal ve
hizmetlerin fiyatının herhangi bir dışsal müdahale olmaksızın arz ve talebe göre
belirlendiği piyasa yapısını ifade etmektedir.
Rekabete açık bir piyasada her tüketici satın alacağı ürünün miktarını
belirlerken söz konusu ürünün fiyatını ve ürünü tüketmekle elde edeceği marjinal
faydayı19 dikkate alır ve tüketimini marjinal faydanın fiyata eşit olduğu tüketim
miktarına kadar artırarak en yüksek faydayı sağlamaya çalışır. Diğer taraftan, her

16

DİNLER (2004:7)
a.g.e (31)
18
ÇAKAL (1996:5)
19
Marjinal fayda, bir birim daha fazla ürün tüketmenin getirdiği ek faydadır. Marjinal faydanın
tüketim miktarı arttıkça azaldığı kabul edilir.
17

16

üretici de üretim miktarını marjinal maliyetin20 fiyata eşit olduğu noktaya kadar
artırarak maksimum kârı elde etmeye çalışır. Bu şartlar altında arzın talebi karşıladığı
denge noktasında fiyat oluştur. Bu durum, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Şekil 2.1. Serbest Rekabet Ortamında Fiyatın Oluşumu
Fiyat
A

Talep eğrisi
Arz eğrisi
D

F

B
Miktar

M
Kaynak: DİNLER (2004:75)

Şekil 2.1’de arz eğrisiyle talep eğrisinin kesiştiği D noktası denge noktası
olup bu noktada toplam üretim (tüketim) miktarı M ve fiyat da F olmaktadır. Arz ve
talebin dengelendiği bu noktada tüketici rantı (consumer surplus) ADF üçgeninin
alanı, üretici rantı (producer surplus) ise BDF üçgeninin alanı kadardır. Bu ürünün
üretilmesi ve tüketilmesiyle oluşan sosyal refah (social welfare) ise üretici ve tüketici
rantlarının toplamına (ADB üçgeninin alanına) eşittir. Serbest rekabet ortamında
oluşan ve D noktasıyla gösterilen denge noktasında kaynak tahsisinde etkinlik
sağlanmış olmakta ve toplumsal refah maksimum değerine ulaşmaktadır. Ayrıca,
serbest rekabet ortamında faaliyet gösteren üreticiler, üretim maliyetlerini mümkün
olduğunca düşük tutmak ve kârlarını olabildiğince artırmak amacıyla üretim
faktörlerini en etkin şekilde üretime tahsis edeceğinden üretimde etkinlik de
sağlanacaktır. Üreticiler aynı zamanda üretim maliyetlerini düşürecek ve miktarını
artıracak

yeni

teknoloji

ve

süreçleri

20

geliştirme

ve

üretimde

uygulama

Marjinal maliyet, bir birim daha fazla ürün üretmenin getirdiği ek maliyettir. Marjinal maliyetin
üretim miktarı arttıkça yükseldiği kabul edilir.
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motivasyonunda olacağından dinamik etkinlik de sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla,
serbest rekabet ortamında ekonomik etkinlik sağlanmış olmakta ve ekonominin kıt
kaynakları sosyal refahı mümkün olan en üst düzeye çıkaracak şekilde üretime tahsis
edilmektedir.
Bir piyasada tam rekabetin oluşabilmesi için şu dört şartın sağlanması
gereklidir21:
1. Atomisite koşulu: Alıcı ve satıcıların tek başlarına piyasa fiyatını
etkileyemeyecek kadar çok olması.
2. Mobilite koşulu: Alıcı, satıcı ve üretim faktörlerinin piyasada tam hareket
serbestisine sahip olması.
3. Homojenlik koşulu: Üreticilerin, tüketicilerin ve alışverişe konu olan
ürünlerin birbirlerinin aynısı olması.
4. Açıklık koşulu: Üretici ve tüketicilerin piyasada kendi lehlerine olacak her
türlü bilgiye sahip olması.
Bu koşulların sağlandığı piyasaya “tam rekabet piyasası” adı verilmektedir.
Gerçek ekonomik hayatta böyle bir piyasaya rastlamak mümkün değildir. Zira
pratikte yukarıdaki koşulların biri veya bir kaçı çeşitli sebeplerle aksamaktadır. Bu
tür bir piyasaya “aksak rekabet piyasası” denmektedir. Aksak rekabet piyasası
ekonomik etkinliği sağlayamayacağı için, piyasa aksaklığının niteliğine de bağlı
olarak, bu tür piyasalara kamunun müdahale etmesi gerekli olabilmektedir.
2.1.2. Telekomünikasyon sektöründe kamu müdahalesinin gerekçesi
Telekomünikasyon sektörü, toplumun tüm kesimlerinin yoğun olarak ihtiyaç
duyduğu iletişim hizmetlerini sunmaktadır. İletişim hizmetlerinin kaliteli, güvenilir
ve makul fiyatlarla sunumu ülkelerin ekonomik gelişiminin hızlandırılması ve
toplumsal refahın artırılması açısından kritik önemdedir. Telekomünikasyon sektörü,
bu önemi nedeniyle, sektördeki piyasa aksaklıklarını gidermek, hizmetlerin
sunumuna ilişkin teknik kriterleri belirlemek, kıt kaynakların etkin kullanımını ve
bazı temel haberleşme hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine sunulmasını
21

DİNLER (2004:72-73)
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sağlamak üzere kamu otoriteleri tarafından ekonomik ve teknik düzenlemeye tabi
tutulmaktadır.
Telekomünikasyon sektörü, bir takım özellikleri nedeniyle, aksak rekabet
piyasası özelliği göstermektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:


Telekomünikasyon sektöründe ölçek ve kapsam ekonomileri22 oldukça
yüksektir. Telekomünikasyon şebekelerinde kullanılan fiber optik kablolar,
anahtarlar, yönlendiriciler, vb. bileşenler farklı hizmetlere ilişkin (ses,
görüntü, kiralık devre, vb.) veri trafiğini taşıyabilmektedir. Şebeke
bileşenlerinin farklı hizmetler için kullanılabilmesi kapsam ekonomisi
yaratmaktadır. Diğer taraftan, bir telekomünikasyon şebekesinin toplam
maliyetlerinin önemli bir kısmını sabit maliyetler oluşturmaktadır. Bu
nedenle, satılan hizmetin miktarının artmasıyla ortalama birim maliyetler
düşmekte ve bu da ölçek ekonomisi yaratmaktadır.



Telekomünikasyon sektöründe pozitif şebeke dışsallıklarının23 etkisi oldukça
yüksektir. Bu nedenle, eğer gerekli düzenlemeler yapılmazsa, abonelerin
çoğuna sahip olan işletmeci diğer işletmecilerin abonelerinin kendi
abonelerine

ulaşmasını

engelleyerek

rakiplerinin

abonelerini

kendi

şebekesine geçmeye zorlayabilir ve rakiplerini piyasadan çekilmek zorunda
bırakarak tekel durumuna gelebilir. Benzer şekilde, piyasaya girebilecek bir
işletmeci, yeterli ölçeğe sahip olmadığından ve büyük işletmecinin
abonelerine erişme imkânı da bulunmadığından piyasaya girmeyi dahi
denemeyecektir.


Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösterecek firmaların katlanması
gereken batık maliyetler oldukça yüksektir. Telekomünikasyon teçhizatının
satın

alınması,

kabloların

yeraltına
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döşenmesi

için

gerekli

inşaat

Ölçek ekonomisi; bir ürünün üretim miktarı arttıkça ortalama birim üretim maliyetinin azalmasıdır.
Kapsam ekonomisi ise üretilen ürünlerin çeşitlerinin artmasıyla ortalama birim maliyetlerin
düşmesidir.
23
Pozitif şebeke dışsallığı; bir ürünü kullananların sayısının artmasıyla bu ürünün değerinin
yükselmesidir.
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çalışmalarının yapılması, geçiş hakkı24 kullanılmasına ilişkin zorlu süreçler,
vb. nedeniyle piyasaya yeni girecek bir işletmecinin önemli ölçüde yatırım
yapması gereklidir. Eğer işletmeci başarılı olamaz ve piyasadan çıkmaya
karar verirse söz konusu yatırımlarının ancak küçük bir kısmını nakde
çevirebilir. Bu durum, potansiyel işletmeciler açısından piyasaya girişi riskli
hale getirmektedir.


Hizmet sunumu için gerekli kaynakların (frekans spektrumu gibi) kıt oluşu
nedeniyle

bazı

hizmetleri

sunacak

işletmeci

sayısı

yasal

olarak

sınırlandırılmaktadır. Örneğin; mobil şebeke işletmecilerinin sahip olduğu
radyo şebekesinin, yasal sebeplerle, alternatifi kurulamayacağından mobil
hizmetler piyasası genellikle oligopol bir yapı gösterir.
Telekomünikasyon sektörünün bu özellikleri alternatif işletmecilerin piyasaya
girişlerini zorlaştırarak giriş engelleri yaratmaktadır. Dolayısıyla, tam rekabet
piyasasının ilk iki şartı (atomisite ve mobilite) gerçekleşmediğinden bir aksak
rekabet piyasası ortaya çıkmakta ve ekonomik etkinlik sağlanamamaktadır. Söz
konusu aksaklıklar geçici olmadığından (makul bir süre içerisinde serbest piyasa
dinamikleriyle ortadan kalkması olası olmadığından) kamu müdahalesi yoluyla bu
aksaklıkların etkileri azaltılarak ekonomik etkinlik sağlanmaya çalışılmaktadır.
Tek bir firmanın üretim yaptığı bir aksak rekabet piyasasında toplumsal
refahta ortaya çıkan kayıplar Şekil 2.2’de gösterilmiştir. Tam rekabet piyasasında D
noktasında oluşan denge aksak rekabet piyasasında, üreticinin karını artırma dürtüsü
nedeniyle G noktasına kaymaktadır. Bu noktada ise tüketim M' seviyesine düşmekte
ve tam rekabet piyasasında ADB üçgeninin alanı kadar olan toplam sosyal refah,
CDG üçgeninin alanı kadar azalmaktadır. Ayrıca, tam rekabet piyasasında
tüketicilerin elde edeceği F'CEF dörtgeninin alanı kadar rant da üreticiye
aktarılmaktadır. Dolayısıyla, aksak rekabet piyasasında hem sosyal refah azalmakta

24

Geçiş hakkı; telekomünikasyon altyapısı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak ve benzeri
amaçlarla kamu ve özel mülkiyet alanlarının altından, üstünden, üzerinden geçmeleri için
işletmecilere tanınan ayrıcalıklı haklardır. İşletmecilerin geçiş hakkı alabilmeleri, ilgili kamu
otoritelerinden izin alınması, diğer şebeke altyapılarını işleten kurum ve kuruluşlara koordinasyon
sağlanması, vb. süreçler nedeniyle zor olabilmektedir.
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hem de tüketicilerden üreticilere haksız kaynak transferi nedeniyle tahsiste etkinlik
bozulmaktadır.
Şekil 2.2. Rekabet Aksaklığı Nedeniyle Azalan Toplumsal Refah
Fiyat
Üreticinin marjinal
gelir eğrisi

A

C

F'

Talep eğrisi

E

F

Üreticinin marjinal
maliyet eğrisi

D

G
B
M'

Miktar

M

Bu aksaklıkların olumsuz etkilerini azaltmak üzere, telekomünikasyon
sektöründe

hem

toptan

piyasa

hem

de

perakende

piyasada

düzenleme

yapılabilmektedir25.
Şekil 2.3’de tüketicilere sunulan perakende seviyedeki telekomünikasyon
hizmetlerinin üretimi için kullanılan altyapı ve hizmet bileşenleri ile yerleşik
işletmeci26 ve alternatif işletmecilerin faaliyet gösterdiği pazar bölümleri (toptan ve
perakende piyasalar) gösterilmiştir. Bu şekilden de görüldüğü üzere, tüketicilere
sunulacak telekomünikasyon hizmetlerinin üretimi için, tek bir işletmecinin
kontrolünde bulunan ve alternatiflerinin üretilmesi çok zor olan veya mümkün
olmayan toptan seviyedeki bir takım altyapı ve hizmetler ile bunları tamamlayıcı
nitelikte olan ve farklı işletmecilerin üretebileceği hizmetlerin bir araya getirilmesi
gerekmektedir. Yerleşik işletmeci tüketicilere hizmet sunumu açısından gerekli bütün
hizmet ve altyapı bileşenlerine sahiptir. Ancak, alternatif işletmeciler bu

25

Toptan piyasa; işletmecilerin birbirlerine sunduğu hizmetlerden oluşan piyasadır. Perakende piyasa
ise işletmecilerin son kullanıcılara sunduğu hizmetlerden oluşan piyasadır.
26
Yerleşik işletmeci; eskiden beri piyasada olan ve genellikle pazarda hakim durumda bulunan
işletmecidir. Örneğin, ülkemizde Türk Telekom A.Ş. sabit telekomünikasyon şebekesi açısından
yerleşik işletmeci konumundadır.
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bileşenlerden bazılarına sahip olmadığından söz konusu bileşenleri yerleşik
işletmeciden temin etmek zorundadır. Ayrıca, her işletmecinin, yerleşik işletmeci
dışındaki diğer işletmecilerden bazı hizmetleri alması da gerekli olabilmektedir.
Şekil 2.3. Telekomünikasyon Hizmetleri Değer Zinciri
Yerleşik işletmecinin
Alternatif işletmecilerin
faaliyetleri
faaliyetleri

Perakende piyasadaki
hizmetler (telefon,
genişbant internet erişimi)
vb.)

Perakende piyasadaki
hizmetler (telefon,
genişbant internet erişimi)
vb.)

Tamamlayıcı altyapı ve
hizmetler (anahtarlama,
yönlendirme ve taşıma
şebekesinin kurulması ve
işletimi, pazarlama, vb.)

Tamamlayıcı altyapı ve
hizmetler (anahtarlama,
yönlendirme ve taşıma
şebekesinin kurulması ve
işletimi, pazarlama, vb.)

Toptan piyasadaki altyapı ve hizmetler (yerel ağa erişim,
arabağlantı, vb.)

Yukarıdaki şekilden de görüldüğü üzere, alternatif işletmeciler yerleşik
işletmeciden toptan piyasada bir takım hizmetler27 satın almakta, bu hizmetleri
tamamlayıcı nitelikteki hizmetleri de kendileri üreterek kullanıcılara perakende
piyasada nihai telekomünikasyon hizmetini sunmaktadır. Alternatif işletmecilerin
perakende piyasada tüketicilere sunduğu hizmetler, genellikle yerleşik işletmecinin
bu piyasada sunduğu hizmetlere ikame hizmetlerdir. Dolayısıyla yerleşik işletmeci
toptan piyasada kendisinden bazı hizmetleri almak zorunda olan alternatif
işletmecilerle perakende piyasada rekabet etmektedir. Bu durum yerleşik işletmeci
açısından çıkar çatışması yaratarak onu, toptan piyasadaki hizmetlere erişimi
kısıtlayarak veya bu hizmetler için makul olmayan ücretler talep ederek, perakende

27

Bu hizmetler genellikle alternatifinin üretilmesi ekonomik ve teknik sebeplerle mümkün olmayan
hizmetlerdir.
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piyasadaki rakiplerini faaliyet gösteremez duruma getirmeye itebilir. Ayrıca, yerleşik
işletmeci toptan piyasada sunduğu ve alternatifi olmayan hizmetler için, bu
hizmetlerin üretimi nedeniyle katlandığı maliyetlerden çok daha yüksek ücretler talep
ederek bu piyasadaki tekel gücünü kötüye kullanabilir. Bunun yanı sıra, perakende
piyasadaki rekabetin yeterince gelişmediği durumda bu piyasadaki hizmetler için de
ekonomik etkinsizlik yaratacak ücretler talep edebilir. Tüm bu sebeplerle,
telekomünikasyon

sektöründe

toptan

ve

perakende

seviyede

düzenlemeler

yapılmaktadır.
Toptan piyasadaki düzenlemelerin amacı alternatif işletmecilerin faaliyet
göstermek üzere ihtiyaç duydukları ve yerleşik işletmeciden almak zorunda oldukları
altyapı ve hizmetlerin (zorunlu altyapılar – essential facilities) makul şartlarda
kendilerine sunulmasının sağlanmasıdır. Toptan piyasadaki düzenlemelerin iki hedefi
bulunmaktadır. Bunlardan ilki alternatif işletmecilerin zorunlu altyapı ve hizmetlere
ulaşmasına imkân sağlayarak, bunlar kullanılmak suretiyle üretilen perakende
hizmetlere ilişkin pazarlarda (downstream markets) rekabetin sağlanmasıdır. Toptan
piyasadaki düzenlemelerin diğer hedefi ise alternatifini oluşturmak batık maliyetler,
ölçek ve kapsam ekonomileri sebebiyle oldukça güç veya imkânsız olan zorunlu
altyapı ve hizmetlerin fiyatlarının düzenlenerek, söz konusu toptan hizmetler
kullanılarak üretilen perakende hizmetlerin fiyatının aşırı şekilde yükseltilmesinin ve
bunun doğuracağı sosyal refah kayıpları ve tahsiste etkinlik sorunlarının önüne
geçilmesidir.
Perakende

piyasadaki

düzenlemelerin

amacı

ise;

özellikle

yerleşik

işletmecinin hakim durumda bulunduğu piyasalarda kârını artırmak için fiyatı aşırı
yükselterek tüketimi düşürmesinin ve sosyal refahı azaltmasının önüne geçmektir.
Örneğin; özellikle serbestleşmenin ilk aşamalarındaki ülkelerde son kullanıcılara
sunulan sabit telefon hizmetlerinin fiyatlarında düzenlemeye gidilmektedir. Zira bu
ülkelerde söz konusu hizmetleri sunacak alternatif işletmeciler ya yoktur veya
pazardaki konumları zayıftır. Ancak, toptan piyasadaki düzenlemelerin etkin
çalışması sonucunda perakende piyasada etkin rekabet ortamının oluşması
durumunda bu piyasaya yönelik düzenlemeler de kaldırılabilir.
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Toptan ve perakende piyasadaki düzenlemelerin diğer bir amacı da,
perakende piyasadaki hizmet fiyatları ile bu hizmetlerin üretimi için kullanılan toptan
piyasadaki hizmetlerin fiyatı arasındaki ilişkinin düzenlenerek rekabeti aksatan
uygulamaların önüne geçilmesidir.
Telekomünikasyon sektöründe toptan ve perakende piyasalara yönelik
ekonomik düzenlemelerin yanı sıra, işletmecilerin pazara girişleri ile hak ve
yükümlülüklerini düzenlemek üzere yetkilendirme düzenlemeleri, tüm kullanıcıların
temel iletişim hizmetlerine erişiminin sağlanmasını amaçlayan evrensel hizmet
düzenlemeleri, kişisel bilgilerin mahremiyetinin ve tüketici haklarının korunmasına
yönelik düzenlemeler de uygulanmaktadır.
2.1.3. Telekomünikasyon sektöründe ekonomik düzenlemeye tabi hizmetler
Telekomünikasyon sektöründe bir hizmetin ekonomik düzenlemeye tabi
tutulup

tutulmayacağına

karar

verilirken

öncelikle

ilgili

piyasa28

tanımı

yapılmaktadır. İlgili piyasa tanımı yapılırken ürün ve hizmetlerin arz ve talep yönlü
ikame edilebilirlikleri dikkate alınmakta, birbirleriyle yüksek derecede ikame
edilebilir olduğu değerlendirilen ürün ve hizmetler aynı piyasa içerisinde
değerlendirilmektedir. İlgili piyasa tanımının yapılmasının ardından, bu piyasanın
düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar vermek üzere, söz konusu piyasa aşağıdaki üç
kriter açısından incelenmektedir:
1. Pazara giriş önünde yüksek ve geçici olmayan engellerin varlığı,
2. Pazarın kendi kendine etkin rekabet oluşturma eğiliminde olmaması,
3. Genel rekabet düzenlemelerinin piyasa aksaklıklarını gidermek açısından
yetersiz kalması.
İncelenen ilgili piyasada yukarıda sıralanan kriterlerin hepsi geçerliyse söz
konusu piyasanın düzenlemeye tabi tutulması gündeme gelmektedir. Sonrasında,
düzenlemeye tabi tutulması öngörülen piyasada etkin piyasa gücüne (significant

28

İlgili piyasa; kullanıcılar tarafından nitelikleri, fiyatları ve kullanım amaçları açısından birbirinin
ikamesi olarak değerlendirilen ürün veya hizmetlerin oluşturduğu piyasadır. İlgili piyasa tanımı ürün
ve hizmetler bazında yapılabildiği gibi, söz konusu ürün ve hizmetlerin arz ve talep dinamikleri
coğrafi açıdan farklılık gösteriyorsa, coğrafi bazda da yapılabilir.
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market power) sahip işletmeci olup olmadığı incelenmektedir29. Bir işletmecinin
ilgili piyasada etkin piyasa gücüne sahip olup olmadığı incelenirken işletmecinin
pazar payı, hizmet sunmak için gerekli olan ve kolayca tekrarlanamayan altyapıları
kontrol etme imkânı, teknolojik imkânlar ve üstünlük, ölçek ve kapsam ekonomileri,
finansal kaynaklara erişim olanakları, gelişmiş satış ve dağıtım ağı gibi hususlar göz
önünde bulundurulmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bir veya birden
çok sayıda işletmecinin ilgili piyasada etkin piyasa gücüne sahip olduğu tespit
edilirse bu işletmecilere, ilgili piyasadaki rekabet aksaklığının doğasıyla uyumlu,
çeşitli yükümlülükler getirilmektedir. Bunlar; belirlenen altyapılara erişim sağlama
yükümlülüğü, tarife düzenlemelerine tabi olma yükümlülüğü, iş birimlerinin
hesaplarının ayrıştırılmasına ilişkin yükümlülükler, hizmet sunulan işletmeciler
arasında ayrım gözetmeme yükümlülüğü, ortak yerleşim ve tesis paylaşımı
yükümlülüğü, vb. olabilmektedir. Eğer, bir süre sonra ilgili piyasada etkin piyasa
gücüne sahip işletmeci bulunmadığına karar verilirse (düzenlemeye tabi hizmetlerin
sunumunda kullanılan altyapıların doğal tekel niteliğini kaybetmesi, piyasada yeterli
rekabet oluşması, vb. sebeplerle) söz konusu yükümlülükler kaldırılmaktadır30.
Telekomünikasyon sektöründe ekonomik düzenlemelerin önemli bir kısmını,
etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin bulunduğu toptan ve perakende hizmet
piyasalarının belirlenmesi ve bu işletmecilerin söz konusu piyasalarda sunacağı
hizmetlerin fiyatlarının tespit edilmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda; günümüzde
telekomünikasyon sektöründe toptan piyasada erişim ve arabağlantı31 hizmetleri,
perakende piyasada ise telefon hizmetleri genellikle ekonomik düzenlemeye tabi
tutulmaktadır. Ayrıca kiralık devre hizmetleri hem toptan hem de perakende piyasada
düzenlenebilmektedir.

29

Etkin piyasa gücü; bir işletmecinin ilgili piyasada müşterilerinden ve rakiplerinden bağımsız olarak
hareket edebilmesine imkân tanıyan ekonomik güçtür.
30
Burada tanımlanan süreç Avrupa Birliği’nin elektronik haberleşme sektörüne ilişkin 2002
düzenleyici çerçevesiyle benimsediği yaklaşımdır. Avrupa Birliği’ne katılım müzakereleri devam
etmekte olan ülkemizde de uygulama bu şekildedir.
31
Bu kavramlara ilişkin tanımlar ilerleyen bölümlerde verilecektir.
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2.1.4. Telekomünikasyon sektöründe kullanılan fiyat düzenleme yöntemleri
Telekomünikasyon sektöründe yaygın olarak üç tür fiyat düzenleme yöntemi
kullanılmaktadır: maliyet bazlı fiyatlandırma, tavan fiyat düzenlemesi ve perakende
eksi fiyatlandırması. Aşağıda bu yöntemler hakkında bilgi verilmiştir.
2.1.4.1. Maliyet bazlı fiyatlandırma
Önceki bölümlerde, tam rekabet piyasasında arz ve talebin fiyatın marjinal
maliyete eşit olduğu noktada dengeye geldiği, bu denge noktasında sosyal refahın en
yüksek değerine ulaştığı ve ekonomik etkinliğin sağlandığı belirtilmişti. Bir aksak
rekabet piyasası özelliği gösteren telekomünikasyon sektöründeki düzenlemelerin
amacının da soysal refahın en üst düzeye çıkarılması ve ekonomik etkinliğin
sağlanması olduğu dikkate alındığında, düzenlenen hizmetlerin fiyatının söz konusu
hizmetlerin marjinal maliyetine eşitlenmesi fikri doğal olarak ortaya çıkmaktadır.
Maliyet bazlı fiyatlandırma yaklaşımında hizmet fiyatları, söz konusu
hizmetin üretilmesi için katlanılan maliyetler dikkate alınarak tespit edilmektedir.
Bununla birlikte, sabit giderlerin toplam giderler içindeki payının çok yüksek olması
nedeniyle, işletmecilerin toplam giderlerinin karşılanabilmesi için düzenlenen
hizmetlerin fiyatlandırılmasında marjinal maliyetten ziyade ortalama maliyet dikkate
alınmaktadır32.
Maliyet bazlı fiyatlandırma yaklaşımında düzenlenen bir hizmetin fiyatı,
işletmecinin bu hizmetin üretimine tahsis ettiği varlıklar için belirli bir iç karlılık
oranı ile sınırlandırılması yoluyla belirlenmektedir. Yöntem genel olarak şöyle
işlemektedir33:
i. İşletmeci için bir test yılı seçilir.
ii. Test yılına ait işletme giderleri, amortisman ve vergiler toplanır.
iii. Bu toplama makul bir kâr eklenir. Makul kâr, kâra baz teşkil eden varlıklar
(toplam yatırımlar - birikmiş amortismanlar) makul bir kâr oranıyla çarpılarak
bulunur.
32
33

(CREW and PARKER, 2006:64)
ÇAKAL (1996:24)
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iv. Bu toplam işletmecinin elde edeceği geliri belirler. Hizmet fiyatları,
işletmecinin bu geliri sağlamasına yetecek şekilde belirlenir.
Maliyet bazlı fiyatlandırma yaklaşımının amacı, düzenlenen hizmetin
fiyatının bu hizmetin üretilmesi için işletmecinin katlandığı maliyete (finansal kâr
dahil) eşitlenerek tahsiste etkinliğin sağlanmasıdır. Ancak, bunun sağlanabilmesi için
düzenleyici otoritenin işletmecinin maliyet yapısı, bileşenleri ve bunların düzenlenen
hizmetlerle ilişkisi hakkında oldukça detaylı bilgi sahibi olması gereklidir. Bu
amaçla, işletmecinin farklı iş birimlerine ait hesaplarının ayrıştırılması veya bu iş
birimlerinin

farklı

tüzel

kişilikler

altında

örgütlenmesi

yoluna

gidilmesi

gerekebilmektedir. Tüm bunlar düzenlemenin idari maliyetini artırarak düzenleme
sürecini zorlaştırmaktadır.
İşletmecinin maliyetleri hakkında detaylı bilgi edinilebilse bile, maliyet bazlı
fiyatlandırma yöntemi işletmeci açısından üretimde etkinliği ve dinamik etkinliği
teşvik edecek baskı unsurlarını ortadan kaldırmaktadır. Düzenlenen hizmetlerin
fiyatları bu hizmetlerin maliyetine göre hesaplandığından, işletmecinin söz konusu
hizmetleri daha etkin şekilde üreterek (yeni teknolojilere yatırım yapma, şebeke
mimarisini iyileştirme, çalışanlarının niteliğini yükseltme, en makul fiyatlarla ürün
tedarik etme, vb.) maliyetlerini düşürme motivasyonu ortadan kalkmaktadır. Yani,
tahsiste etkinlik sağlanmaya çalışılırken üretimde etkinlik ve dinamik etkinlik
bozulabilmektedir.
Maliyet

bazlı

fiyatlandırma,

yukarıdaki

sorunlarına

rağmen,

telekomünikasyon sektöründe darboğaz teşkil eden altyapı ve hizmetlere erişimin
fiyatlandırılmasında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bunun temel sebebi, söz
konusu altyapı ve hizmetleri kontrol eden işletmecilerin aşırı kâr elde etmesinin ve
bunun yaratacağı sosyal refah kayıplarının önüne geçilmesidir. Diğer taraftan,
gelişen teknoloji darboğaz teşkil eden altyapıların bu niteliğini yavaş yavaş olsa da
azaltmakta, bu durum yerleşik işletmecileri uzun vadede rekabet güçlerini
koruyabilmek için üretimde etkinliği ve dinamik etkinliği sağlamaya yönelik
tedbirleri almaya zorlamaktadır. Ayrıca, yerleşik işletmeci, talebi yüksek yeni
hizmetleri sunarak toplam kârını artırmak amacıyla söz konusu hizmetlerin
sunulması için gerekli altyapıları geliştirmeye de yönelebilmektedir. Tüm bu
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faktörler, tarifeleri maliyet bazlı belirlense dahi, yerleşik işletmeciler üzerinde
kısmen de olsa baskı oluşturarak onları uzun dönemli rekabet avantajlarını korumak
üzere üretimde etkinliği ve dinamik etkinliği sağlamaya yönelik tedbirleri almaya
zorlamaktadır. Bu durum, maliyet bazlı fiyatlandırma yaklaşımının işletmecinin
üretimde etkinliği ve dinamik etkinliği sağlama motivasyonunu kaldıran doğasının
olumsuz etkilerini azaltmaktadır.
Maliyet bazlı fiyatlandırma, erişim ve arabağlantı hizmetlerine ilişkin toptan
piyasada etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin fiyatlarının tespit edilmesinde
yaygınlıkla kullanılmaktadır.
2.1.4.2. Tavan fiyat düzenlemesi
Bu yöntemde belirli bir hizmet veya birden çok hizmetten oluşan bir sepetin
fiyatı tespit edilmekte ve bu fiyat belirli dönemlerde gözden geçirilerek yeni bir fiyat
belirlenmektedir34. Dönem sonunda yeni fiyat belirlenirken dönem içinde Tüketici
Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) gerçekleşen değişim ve firmanın verimlilik artışını temsil
eden X faktörü dikkate alınmaktadır. Tavan fiyat düzenlemesi uygulandığında
hizmet sepetinin yeni dönem fiyatı şu şekilde tespit edilmektedir:

  TÜFE 2  TÜFE 1 

  X 
F2  F1 1  

TÜFE 1

 

Burada; F2 ve TÜFE2 sırasıyla yeni dönem fiyatını ve dönem sonu TÜFE
endeksini, F1 ve TÜFE1 ise eski fiyatı ve dönem başındaki TÜFE endeksini temsil
etmektedir. X ise işletmecinin verimlilik artışını temsil eden bir faktördür. Örneğin;
belirli bir dönem için TÜFE artışının % 7 olması ve X faktörünün % 3 alınması
durumunda, hizmet veya hizmet sepetinin fiyat artış oranı % 4 olacaktır.
Tavan fiyat düzenlemesinin uygulandığı durumda işletmeci üretimde etkinliği
artırıcı önlemleri almaya teşvik edilmektedir. Zira hizmet veya hizmet sepetinin
fiyatı sabitlenmiş olduğundan, üretici maliyetlerini ne kadar azaltırsa o kadar yüksek
kâr elde edecektir. Ayrıca, maliyet bazlı fiyatlandırma yönteminde olduğu gibi,

34

(CREW and PARKER, 2006:49)
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işletmecinin maliyet yapısı hakkında detaylı bilgi sahibi olunması gerekmediğinden
düzenlemenin idari maliyetleri azaltılmış olmaktadır.
Düzenlemeye tabi olan işletmeci ürettiği hizmetlerin maliyeti, bunlara
yönelik talep ve talebin niteliği konusunda genellikle düzenleyici otoriteden daha
fazla bilgiye sahiptir. Tavan fiyat yöntemi işletmeciye, sepetteki hizmetlerin göreli
birim fiyatlarını bu hizmetlere yönelik talebin esnekliğine bağlı olarak ayarlama ve
böylece farklı tüketici kesimlerinin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış tarifeler
uygulayarak toplam tüketimi artırma yönünde motivasyon sağlamakta, ancak bunu
yaparken işletmecinin birim hizmetten elde edeceği geliri de sınırlandırmaktadır.
Ayrıca, tavan fiyat ve X faktörü makul şekilde belirlenebilirse tahsiste etkinlik de
sağlanabilmektedir35.
Tavan fiyat düzenlemesi yöntemi maliyet bazlı fiyatlandırmaya göre
uygulanması daha kolay olan ve işletmeciyi üretimde etkinlik sağlayıcı tedbirleri
almaya iten bir yöntem olsa da, tavan fiyatın yüksek ve X faktörünün düşük
belirlendiği durumlarda işletmecinin aşırı kâr elde etmesine ve tahsiste etkinliğin
bozulmasına yol açmaktadır. Gerek tavan fiyatın gerekse X faktörünün belirlenmesi,
düzenleyici otoritenin sektör ve sektördeki teknolojik gelişmeler hakkında yeterli
düzeyde bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir. X faktörünün olması gerekenden
yüksek belirlendiği durumlarda işletmeci yeterli kâr elde edemeyerek faaliyetlerini
sürdüremez noktaya itilebilir. Eğer çok düşük belirlenirse de işletmeciye aşırı kâr
elde etme imkânı tanınmış olur. Ayrıca, hizmet sepetindeki hizmetlerin ağırlıklarının
belirlenmesi de diğer bir sorundur. Hizmetlerin ağırlığı belirlenirken söz konusu
hizmetlerin toplam tüketimdeki payı dikkate alınabilir. Ancak, her hizmet için
gerçekleşen tüketim miktarı da söz konusu hizmetin fiyatına bağlıdır. Dolayısıyla,
ağırlıkların gerçek talep yapısını yansıtmasının sağlanamadığı durumda ekonomik
etkinlik bozulabilir.
Tavan fiyat düzenlemesi, daha ziyade, işletmecilerin etkin piyasa gücüne
sahip olduğu perakende piyasada sunduğu hizmetlerin fiyatlarının düzenlenmesinde
uygulanmaktadır.

35

ÇAKAL (1996:29-30)
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2.1.4.3. Perakende eksi fiyatlandırması
Maliyet bazlı fiyatlandırma yaklaşımında amaç sunulan hizmetin fiyatının bu
hizmetin üretilmesi için katlanılan maliyetlerle ilişkilendirilmesidir. Tavan fiyat
düzenlemesi yaklaşımında ise temel hedef işletmecinin birim hizmetten elde edeceği
gelirin sınırlandırılmasıdır. Her iki yöntemde de amaç işletmecinin aşırı kâr elde
ederek ekonomik etkinliği bozmasının önüne geçilmesidir. Her iki yöntem de, teorik
olarak, hem toptan hem de perakende piyasadaki hizmetlerin fiyatlarının tespitinde
kullanılabilir.
Perakende eksi fiyatlandırması ise toptan piyasada etkin piyasa gücüne sahip
işletmecinin (yerleşik işletmeci) sunacağı hizmetlerin fiyatının tespitinde kullanılan
bir yöntemdir. Bu yöntemde, yerleşik işletmecinin toptan piyasada sunduğu hizmetin
fiyatı, söz konusu hizmet kullanılarak üretilen perakende hizmetin fiyatından belirli
bir miktar düşülerek tespit edilmektedir. Örneğin; yerleşik işletmecinin sunduğu
perakende genişbant erişim hizmetinin fiyatı A olduğu durumda, abonelerine aynı
hizmeti sunmak için yerleşik işletmeciden toptan seviyede yerel ağa erişim hizmeti
alacak alternatif işletmecinin bu hizmet için ödeyeceği miktar A-B olarak tespit
edilmektedir. B değeri, alternatif işletmecinin abonelerine hizmet sunabilmesi için
yerleşik işletmeciden aldığı toptan seviyedeki hizmetin üzerine ekleyeceği
hizmetlerin (pazarlama, faturalandırma, abone trafiğinin yerleşik işletmeciden teslim
alındığı noktadan internet şebekesine taşınması, vb.) maliyetini yansıtır36.
Perakende eksi fiyatlandırmasının amacı yerleşik işletmecinin elde edeceği
kârı sınırlandırmak değil, alternatif işletmecilerin yerleşik işletmeciden alacakları
hizmetlerin fiyatını bu işletmecilerin perakende piyasada faaliyet göstermelerine
imkân verecek şekilde belirlemektir.
Aşağıdaki

bölümde,

telekomünikasyon

sektöründe

toptan

seviyede

düzenlemeye tabi temel hizmetlerden olan erişim ve arabağlantı hizmetleri açısından
genellikle benimsenen düzenleme yöntemi üzerinde durulacaktır. Söz konusu
hizmetlerin, darboğaz teşkil eden doğaları nedeniyle, YNŞ ortamında da
düzenlemeye tabi tutulması gerekebilecektir. Bu nedenle, mevcut düzenleyici
36

ICT Regulation Toolkit. Pricing Principles. 05/06/2009.
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30

yaklaşımın dinamiklerinin anlaşılması YNŞ için geliştirilecek yaklaşımların tespiti
açısından faydalı olacaktır.
2.2. Erişim ve Arabağlantı Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Erişim hizmeti, sektöre yeni giren işletmecilerin perakende hizmetlere ilişkin
pazarlarda faaliyet gösterebilmesi için ihtiyaç duydukları, darboğaz teşkil eden ve
yerleşik işletmecinden almak zorunda oldukları temel hizmettir. Örneğin,
kullanıcılara Asimetrik Sayısal Abone Hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line –
ADSL) genişbant internet erişim hizmeti sunmak isteyen bir işletmeci yerleşik
işletmecinin kontrolündeki bakır yerel ağı kullanmak ve bu nedenle yerleşik
işletmeciden “yerel ağa erişim” hizmeti almak zorundadır.
Arabağlantı hizmeti ise bir işletmecinin, abonelerine telekomünikasyon
hizmeti sunabilmek için diğer işletmecilerden temin etmek zorunda olduğu bir
hizmettir. Örneğin; bir kullanıcı, kendisinin abone olduğu işletmeciden başka bir
işletmecinin abonesi olan bir kullanıcıyı aradığında, arayan kullanıcının işletmecisi
aranan

kullanıcının

işletmecisinden

arabağlantı

hizmeti almak

zorundadır.

Arabağlantı hizmetinin, erişim hizmetinden farklı olarak, mutlaka yerleşik
işletmeciden alınması zorunlu değildir. Örneğin; yerleşik sabit telefon işletmecisinin
abonesinin bir mobil şebeke abonesini aradığı durumda, yerleşik işletmecinin mobil
şebeke işletmecisinden arabağlantı hizmeti alması gerekir.
Erişim ve arabağlantı hizmetlerinin diğer işletmecilere hangi fiyatlarla
sunulacağı, bu hizmetlere ilişkin düzenlemelerin belkemiğini oluşturmaktadır. Söz
konusu fiyatların tahsiste etkinliği, üretimde etkinliği ve dinamik etkinliği mümkün
olduğu ölçüde sağlaması amaçlanır37.
2.2.1. Erişim hizmetlerinin fiyatlandırılması
Erişim; telekomünikasyon hizmetlerinin sunulması amacıyla bazı altyapı ve
hizmetlerin, belirli şartlar altında bir diğer işletmecinin kullanımına sunulmasıdır38.
Örneğin, telekomünikasyon şebekelerindeki yerel ağ veya fiber optik kabloların
döşenmesi için yeraltına yerleştirilen kablo kanalları erişime konu olabilen
37
38

Commonwealth of Australia (1997:7)
European Parliament and Council (2002a:5)
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altyapılardır. Zira bu altyapılara benzer ikinci altyapıların oluşturulması, oldukça
yüksek maliyetler gerektirdiğinden, ekonomik olarak rasyonel değildir. Eğer erişim
düzenlemeleri olmazsa söz konusu altyapılar kullanılarak perakende pazarlarda
sunulan hizmetlerin (genişbant internet erişimi, veri iletimi, vb.) alternatif
işletmecilerce verilmesine imkân olmayacaktır. Bu nedenle, telekomünikasyon
şebekelerinin bazı bileşenleri erişim düzenlemelerine tabi tutulmaktadır.
Mevcut telekomünikasyon şebekelerinde erişime konu olan en önemli şebeke
bileşeni yerel ağdır. Yerel ağ, telekomünikasyon hizmetlerinin devlet tekelleri
tarafından yürütüldüğü uzun yıllar boyunca inşa edilmiş ve kullanıcıları yerel
santrallere bağlayan bir bakır kablo altyapısıdır. Bu şebeke bileşeninin bir benzerinin
piyasaya yeni giren işletmecilerce inşa edilmesi, çok yüksek sabit ve batık maliyetler
nedeniyle son derece zordur. Ayrıca, mevcut yerel ağın ulaştığı bir mekâna benzer
ikinci bir kablo hattı döşenmesi çok anlamlı da değildir zira hizmetin sunumu
açısından tek bir kablo hattı yeterli olup ikincisi kurulmuş olsa dahi bunlardan birisi
atıl kalacaktır. Bu nedenlerle, bir takım telekomünikasyon hizmetlerinin sunumu için
darboğaz teşkil eden yerel ağa erişim yasal ve ekonomik olarak düzenlenmekte ve
söz konusu altyapının sahibi olan yerleşik işletmeciler bu altyapıyı belirli şartlar
dahilinde alternatif işletmecilere kullandırmakla yükümlü tutulmaktadır.
Yerel ağ kullanılarak alternatif bir işletmecinin nasıl hizmet sunduğu Şekil
2.4’de gösterilmiştir. Bu şekildeki (1) no’lu bağlantılar yerel ağı temsil etmekte olup
yerleşik işletmecinin şebekesinin bir parçasıdır. Alternatif işletmeci kendi erişim
cihazını yerleşik işletmecinin yerel santraline irtibatlayarak yerel ağa ve dolayısıyla
bu ağın ulaştığı kullanıcılara erişebilme ve bu altyapı üzerinden kullanıcılara hizmet
sunabilme imkânına sahip olmaktadır39. Yerleşik işletmeci yerel ağdaki bakır kablo
çiftinin frekans spektrumunun tümünü kullanabileceği gibi (tam erişim) sadece ses
frekansı dışında kalan spektrumu da kullanabilir (paylaşımlı erişim)40. Alternatif
39

Pratikte alternatif işletmecinin erişim cihazı yerel santralin içine yerleştirilmekte ve yerel ağdan
gelen bakır kabloya bağlanmaktadır. Eğer yerel santralde yeterli boş alan yoksa erişim cihazı
yakındaki başka bir mekâna yerleştirilerek bir kablo vasıtasıyla yerel santral ile bağlantısı
sağlanmaktadır.
40
Yerel ağ esas olarak sabit telefon hizmetlerinin sunulması için kurulmuştur. Bu amaçla kablo
frekans spekrumunun 4 kHz’e kadar olan bölümü kullanılır. Ancak, yerel ağda kullanılan bakır
kabloların bant genişliği çok daha fazladır. ADSL teknolojisi kablo frekans spektrumunun daha üst
kısımlarını (1,1 MHz’e kadar) da kullanarak tek bir kablo hattı üzerinden aynı anda hem telefon
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işletmeci ilk durumda hem geleneksel sabit telefon hem de genişbant internet erişim
hizmetlerini sunabilirken ikinci durumda sadece genişbant internet erişim hizmetini
sunabilmektedir. Bununla birlikte, bir genişbant bağlantı üzerinden telefon hizmetleri
de sunulabilir. Her iki durumda da yerel ağa fiziksel erişim sağlandığından, bu erişim
hizmeti Şekil 1.2’de gösterilen hiyerarşik yapının birinci katmanında (fiziksel
katman) gerçekleşmektedir.
Şekil 2.4. Alternatif İşletmecilerce Yerel Ağın Kullanımı

Alternatif işletmecinin
ana şebekesi

Yerleşik işletmecinin
ana şebekesi

YS

EC

(1)

(1)

KT

KT

Alternatif işletmecinin
şebekesi
Yerleşik işletmecinin
şebekesi

YS: Yerel Santral
KT: Kullanıcı Terminali
EC: Alternatif işletmecinin erişim cihazı

Alternatif işletmecilerin yerel ağa erişim hizmetinden faydalanabilmesi için
kendi erişim cihazlarını yerleşik işletmecilerin yerel santrallerine yerleştirmeleri ve
bu cihazda toplulaştırılan trafiği kendi şebekelerine kadar taşıyacak altyapıyı temin
etmeleri gerekmektedir. Çok sayıda yerel santral ve kullanıcı bulunduğu durumda bu
zorunluluk alternatif işletmeciler açısından önemli ölçüde yatırım yapılmasını
gerektirebilmektedir. Söz konusu yatırım küçük ölçekli firmaların karşılayamayacağı
kadar yüksek olabilir. Bu nedenle, yerel ağa fiziksel erişime alternatif olarak, veri
akış erişimi yöntemi kullanılabilmektedir. Bu yöntemde alternatif işletmeci yerel ağa

hizmeti hem de genişbant internet erişim hizmeti sunulmasına imkân vermektedir. Bakır kablo frekans
spektrumunun daha da üst bantlarını kullanan DSL türevi başka teknolojiler de mevcuttur (ADSL2+,
VDSL, VDSL2, vb.).
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doğrudan ulaşmamakta, ancak yerleşik işletmeci son kullanıcı ile alternatif işletmeci
arasında belirli bir bant genişliğine sahip mantıksal bir kanal oluşturmakta ve bunu
alternatif işletmeciye kiralamaktadır. Bu haliyle erişim, yerel ağa tam erişim veya
paylaşımlı erişimden farklı olarak, Şekil 1.2’de gösterilen ikinci katmanda (veri
bağlantı katmanı) veya üçüncü katmanda (ağ katmanı) gerçekleşmektedir. Bu
yöntemin kullanıldığı durumda alternatif işletmeci abone trafiğini yerleşik
işletmecinin yerel santralinde değil, kullanıcıya daha uzak diğer bir toplulaştırma
noktasında teslim almaktadır41. Bu çözüm, alternatif işletmecinin hizmet üzerindeki
kontrolünü ve kullanıcılara farklılaştırılmış hizmet sunma imkânını azaltmakla
birlikte, alternatif işletmecilerin nispeten düşük yatırımlarla piyasaya girmelerine
imkân vermesi nedeniyle serbestleşmenin ilk aşamalarında kullanılan bir erişim
yöntemi olmuştur. Böylece piyasaya giriş için gerekli ölçek düşürülmekte, alternatif
işletmecilerin şebeke yatırımlarını zamana yaymasına ve zamanla yatırım
merdiveninde (ladder of investment) yükselerek hizmet sunumu için gerekli altyapı
bileşenlerinin daha fazlasını kendilerinin sunmasına olanak sağlanmaktadır. Diğer
taraftan, eğer veri akış erişimi hizmeti alternatif işletmecilere çok ucuz fiyatlarla
sağlanırsa, bu işletmeciler şebekelerine yatırım yaparak onu genişletmek ve
farklılaştırılmış hizmetler sunmak yerine, yerleşik işletmeciden toptan piyasada satın
aldıkları bu hizmetin üzerine fazla bir değer ilave etmeden onu perakende piyasada
yeniden satmaya yönelebilirler. Alternatif işletmecileri şebekelerini geliştirmeye
özendirmek amacıyla, bazı ülkelerde erişim sadece yerel ağa fiziksel erişimle sınırlı
tutulmakta, veri akış erişimi uygulanmayabilmektedir. Örneğin, Kanada ve ABD’de
yerleşik işletmeci bakır kablo çiftine sadece fiziksel erişim sağlamakla yükümlü
tutulmuştur42.
Alternatif işletmecilerin abonelerine hizmet sunabilmek açısından erişmeleri
gereken bir darboğaz niteliği gösteren yerel ağa erişimin fiyatının belirlenmesi, yerel
41

Veri akış erişimi yöntemi uygulandığında, yerleşik işletmeci kullanıcıdan bakır kablo üzerinden
aldığı veri trafiğini ATM veya Ethernet şebekesi üzerine aktarmakta ve bu trafiği uygun bir varlık
noktasında (Point of Presence – POP) alternatif işletmeciye teslim etmektedir. Bu işlem, veri trafiğinin
IP şebekesine aktarılmasından sonra bir IP arabağlantı noktasında da gerçekleştirilebilir. İlk durumda
erişim OSI referans modelinin ikinci katmanında, diğer durumda ise üçüncü katmanında
gerçekleştirilmiş olmaktadır.
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ağa erişim düzenlemelerinin belkemiğini oluşturmaktadır. Söz konusu altyapı
darboğaz niteliği gösterdiğinden, yerleşik işletmeci erişim fiyatını ve kârını aşırı
şekilde yükselterek bu altyapı kullanılmak suretiyle sunulan perakende piyasadaki
hizmetlerin de fiyatının yükselmesine ve artan fiyatların tüketimi azaltması nedeniyle
sosyal refahın azalmasına neden olabilir. Ayrıca, yerleşik işletmeci toptan piyasada
müşterisi olan alternatif işletmeciler ile perakende piyasada rekabet halinde
olduğundan, toptan piyasada sunduğu hizmetlerin maliyetini kendi perakende hizmet
fiyatlarına yakın veya onun üzerinde belirleyerek (fiyat sıkıştırması) rakiplerini
piyasa dışına itebilir. Bu olumsuzlukların önüne geçmek için toptan piyasada sunulan
hizmet fiyatlarının makul seviyede tutulmasının sağlanması gereklidir.
Erişim hizmetinin fiyatının, bu hizmetin sunumu için katlanılan maliyetler
dikkate alınarak (maliyet bazlı) tespit edilmesi birçok ülkede benimsenen bir
yaklaşımdır. Hem Avrupa Birliği’nin (AB) ilgili direktifleri hem de Temel
Telekomünikasyon Hizmetlerine İlişkin Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması fiyatların
maliyet bazlı olması gerektiğini ifade etmektedir43.
Bir telekomünikasyon şebekesinin oluşturulması ve işletilmesi için yapılan
harcamalar genel olarak 3 başlık altında toplanabilir:
1. Şebekede kullanılacak cihazlar, bu cihazların yerleştirilecekleri binalar,
kabloların döşenmesi için yapılacak inşaat çalışmaları, vb. için yapılan
yatırımlar.
2. Şebekenin bakım, onarım ve işletimi amacıyla personel, enerji, ulaşım vb.
için yapılan harcamalar.
3. Şebeke işletmecisi firmanın yönetimi, hizmetlerin pazarlanması, vb. için
yapılan idari harcamalar.
Bu harcamaların bir kısmı tek bir hizmete atfedilebileceği gibi bazıları da
birden çok hizmet için yapılan ortak harcamalar olabilir. Dolayısıyla, bir hizmetin
maliyet bazlı fiyatının tespit edilebilmesi sadece bu hizmet için yapılan harcamaların
ve birden çok hizmet için yapılan ortak harcamalardan ilgili hizmete düşen payın
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belirlenmesini gerektirmektedir. Birden çok sayıda hizmet üreten bir işletmecinin
maliyet yapısı Şekil 2.5’de gösterilmiştir.
Şekil 2.5. Birden Çok Sayıda Hizmet Üreten İşletmecinin Maliyet Yapısı
Hizmet A

Hizmet B

Hizmet C

Hizmet D

Hizmet E

Değişken
maliyetler

Değişken
maliyetler

Değişken
maliyetler

Değişken
maliyetler

Değişken
maliyetler

Sabit
maliyetler

Sabit
maliyetler

Sabit
maliyetler

Sabit
maliyetler

Sabit
maliyetler

Paylaşılan maliyetler

Paylaşılan maliyetler

Ortak maliyetler
Kaynak: ICT Regulation Toolkit. Fixed and Variable Costs and Price Setting. 19/01/2009.
<http://www.ictregulationtoolkit.org//en/Section.2151.html>

Birçok ülke, maliyet bazlı fiyatların tespitinde toplam hizmetler uzun dönemli
artan maliyetler (Total Service Long Run Incremental Costs – TSLRIC) yöntemini
kullanmaktadır. Birden çok sayıda hizmet üreten bir işletmecinin hizmetlerinden biri
için TSLRIC, uzun dönemde, diğer tüm hizmetler ve üretim miktarları aynı kalmak
şartıyla, söz konusu hizmetin üretilmemesi durumunda tasarruf edilecek miktardır44
(Şekil 2.5’deki sabit ve değişken maliyetlerin toplamı). TSLRIC, hizmetin sunumu
için yapılan bakım ve onarım harcamalarını ve kullanılan sermaye için makul bir geri
dönüş miktarını kapsar. Ayrıca, doğrudan ilgili hizmete atfedilemeyen ortak ve
paylaşımlı harcamaların belirli bir kısmı da TSLRIC maliyetine eklenerek
(TSLRIC+) işletmecinin bu harcamalarını karşılayabilmesi sağlanır.
Erişim hizmetlerinin fiyatlandırılmasında maliyet

bazlı fiyatlandırma

yaklaşımından başka perakende eksi yöntemi de uygulanabilir. Tavan fiyat
düzenlemesinin uygulanması da mümkündür ancak yaygın değildir45.

44
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2.2.2. Arabağlantı hizmetlerinin fiyatlandırılması
Arabağlantı; farklı işletmecilere ait telekomünikasyon şebekelerinin, bu
işletmecilerin abonelerinin birbirleriyle haberleşmelerine imkân verecek şekilde
fiziksel veya mantıksal olarak irtibatlandırılmasıdır46. Örneğin; telefon hizmetleri
piyasasına yeni giren bir işletmecinin hizmet sunabilmesi için yerleşik işletmecinin
abonelerine ulaşmak üzere bu işletmeciyle arabağlantı yapması gereklidir. Bu durum,
Şekil 2.6’da gösterilmiştir.
Şekil 2.6. Arabağlantı Senaryosu
Uzak mesafe telefon
hizmeti

Alternatif
İşletmeci

İşletmeci A

K1

Arabağlantı
noktası-1

İşletmeci B

Arabağlantı
noktası-2

K2

K: Kullanıcı
Şekil 2.6’da, uzak mesafe (şehirler arası veya milletler arası) telefon hizmeti
sunan alternatif işletmecinin telefon abonelerine erişimi kontrol eden işletmecilerle
yaptığı arabağlantı gösterilmiştir. A işletmecisinin abonesi olan birinci kullanıcının
(K1) B işletmecisinin abonesi olan ikinci kullanıcıyı (K2) alternatif işletmeci
üzerinden aradığı bu senaryoda, alternatif işletmeci çağrıyı birinci arabağlantı
noktasında (genellikle birinci kullanıcının bulunduğu şehirde) A işletmecisinden
teslim almakta, ikinci arabağlantı noktasına (genellikle ikinci kullanıcının bulunduğu
şehre) kadar taşımakta ve bu noktada çağrıyı sonlandırılmak üzere B işletmecisine
teslim etmektedir. Alternatif işletmecinin hizmet sunabilmesi için A işletmecisinden
aldığı hizmete “çağrı başlatma” B işletmecisinden
sonlandırma” hizmeti adı verilmektedir.
46
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aldığı hizmete de “çağrı

Bazı hizmetler için, arayan tarafın şebekesi ile aranan tarafın şebekesi
arasında alternatif işletmecinin bulunmadığı arabağlantı senaryosu da olasıdır. Bu
durumda, Şekil 2.6’daki A işletmecisi ile B işletmecisi doğrudan arabağlantı
yapmaktadır. Örneğin; bir sabit telefon kullanıcısının bir mobil telefon kullanıcısını
aradığı durumda, sabit telefon şebekesi ile mobil telefon şebekesi bir arabağlantı
noktasında arabağlantı yapmaktadır.
Arabağlantı, kullanılan şebekenin türüne göre OSI referans modelinin ikinci
(veri bağlantı katmanı) veya üçüncü (ağ katmanı) katmanında gerçekleştirilir.
Günümüzde PSTN şebekelerinde arabağlantı hizmetleri düzenlemeye tabi
iken internet şebekelerinde arabağlantı genellikle düzenlemeye tabi tutulmamaktadır.
Bu iki tür şebekede uygulanan arabağlantı rejimi de farklılık göstermektedir. PSTN
şebekelerinde uygulanan arabağlantı ücretleri genellikle bağlantı süresi ve uzaklığa
bağlı olarak belirlenirken internet şebekesinde taşınan trafiğin hacmine göre tespit
edilmektedir.
2.2.2.1. PSTN ve mobil haberleşme şebekelerinde arabağlantı
Arabağlantı hizmeti bir işletmecinin başka bir işletmeciye toptan seviyede
sunduğu bir hizmettir. PSTN ve mobil haberleşme şebekelerinde arabağlantı
hizmetlerinin

ücretlendirilmesi

perakende

seviyedeki

telefon

hizmetlerinin

ücretlendirilmesiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle, öncelikle bu şebekeler
üzerinden sunulan perakende hizmetlerin (telefon hizmetleri) ücretlendirme
prensipleri üzerinde durulacak, ardından toptan seviyedeki uygulamalar hakkında
bilgi verilecektir.
2.2.2.1.1. Perakende telefon hizmetlerinin ücretlendirilmesi
Çoğu ülkede sabit ve mobil telefon hizmetlerinin perakende seviyede
ücretlendirilmesinde arayan taraf öder (Calling Party Pays – CPP) yöntemi
uygulanmaktadır. Bu yöntemde arayan abone çağrının tüm maliyetini üstlenerek
çağrının süresi ve mesafeye bağlı bir ücret ödemekte47, aranan abone ise herhangi bir
ücret ödememektedir. Çağrının kurulmasından sağlanan faydayı arayan abonenin
47
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elde ettiği ve aranan abonenin pasif kabul edildiği durumda, çağrının kurulmasıyla
oluşan maliyetin arayan tarafça karşılanması makuldür. Ancak, son zamanlarda bazı
ekonomistler bu görüşe karşı çıkmakta ve aranan tarafın da çağrının kurulmasından
faydası olduğunu iddia etmektedir48. Bu durumda, çağrının ücretinin bir kısmının da
aranan tarafça karşılanması fikri ortaya çıkmaktadır. Çağrı ücretinin arayan ve aranan
taraflarca paylaşıldığı ücretlendirme sistemleri ABD’de mobil telefon hizmetleri için
uygulanmaktadır.
Diğer bir yöntem olan sabit ücret (flat rate) yönteminde ise kullanıcılara aylık
belirli bir sabit ücret karşılığında belirli miktarda görüşme yapma imkânı
verilmektedir. Ülkemizdeki mobil şebeke işletmecilerinin sabit bir ücret karşılığında
aylık 10-15 saat şebeke içi görüşme imkânı veren tarifeleri sabit ücret yöntemine
örnektir. Bu tür tarifeler ödenecek ücret üzerindeki belirsizliği azalttığından
kullanıcılarca tercih edilmektedir. Yöntemin CPP’den temel farkı, belirli sınırlar
dahilinde kalındığı sürece, kullanım süresine bağlı ücretlendirme yapılmamasıdır.
Ancak, işletmecinin toptan seviyede yüksek çağrı sonlandırma ücretleri ödediği
durumda (özellikle yurtdışı aramalar) ücretlendirme genellikle çağrı süresine bağlı
olarak yapılmaktadır.
2.2.2.1.2. Toptan seviyede ücretlendirme
Toptan seviyedeki arabağlantı hizmetlerinin ücretlendirilmesinde yaygın
olarak iki yöntem uygulanmaktadır.
Birinci yöntem olan arayan tarafın şebekesi öder (Calling Party’s Network
Pays – CPNP) yönteminde çağrıyı kuran tarafın abonesi olduğu şebeke, söz konusu
çağrının sonlandırılması için aranan tarafın abonesi olduğu şebekeye belirli bir
miktar ücret (çağrı sonlandırma ücreti) öder. Çağrı sonlandırma ücretlerinin tespiti
arabağlantı düzenlemelerinin önemli bir ayağıdır. Şekil 2.7’de, birinci işletmecinin
müşterisi olan kullanıcı ikinci işletmecinin müşterisi olan bir başka kullanıcıyı
aradığında bu işletmeciler arasındaki ödemenin nasıl yapıldığı gösterilmiştir. Bu
şekildeki senaryoda arayan tarafın abonesi olduğu birinci işletmeci, abonesinin
çağrısını sonlandıran ikinci işletmeciye çağrı sonlandırma ücreti ödemekte ve bu
48

ITU (2007:108)

39

görüşme için kendi abonesinden alacağı ücrete çağrı sonlandırma ücretini de
yansıtmaktadır.
Şekil 2.7. Arabağlantı Ücretlendirmesi
Arabağlantı ücreti
(çağrı sonlandırma ücreti)

İşletmeci 2

İşletmeci 1

K-1

Çağrının
yönü

Arabağlantı
noktası

Çağrının
yönü

K-2

K: Kullanıcı
Toptan seviyedeki ücretlendirme için diğer yöntem olan Faturala ve Sakla
(FVS) yönteminde ise işletmecilerin toptan seviyedeki ödemeleri düzenlemeye tabi
olmayıp

kendi

aralarındaki

anlaşmalarla

belirlenmektedir.

Bu

yöntem

uygulandığında işletmeciler genellikle çağrı sonlandırmak için birbirlerinden
herhangi bir ücret almamayı tercih etmektedir49. İşletmecilerin gelirleri kendi
abonelerinden aldıkları ücretlerden oluşmaktadır. Bu yöntem ABD’de mobil
şebekeler arasındaki arabağlantıda uygulanmaktadır.
Arabağlantının CPNP yöntemine göre ücretlendirildiği durumda, özellikle
çağrı sonlandırma

ücretleri

yüksekse,

perakende

seviyedeki

ücretlendirme

yönteminin CPP olarak seçilmesi doğaldır. Diğer taraftan, arabağlantı için FVS
yöntemi uygulandığında sabit ücret esaslı perakende ücretlendirme yönteminin
uygulanması kolaylaşmaktadır.
Bazı farklı uygulamalar olsa da çoğu ülkede telefon hizmetleri için toptan
seviyede CPNP, perakende seviyede ise CPP yöntemi uygulanmaktadır. Ülkemizdeki
ve AB üyesi ülkelerdeki uygulama da bu şekildedir. Gerek perakende seviyedeki
CPP yönteminde gerekse toptan seviyedeki CPNP yönteminde ücretler (perakende
49
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ücretler ve arabağlantı ücretleri) mesafe ve görüşme süresine bağlı olarak
belirlenmektedir. Hem toptan hem de perakende seviyede arama süresi olarak dakika
esas alınmaktadır. Perakende seviyedeki ücretlendirmeler için mesafe açısından
aramanın şehir içi, şehirlerarası veya milletlerarası olması dikkate alınmaktadır50.
Toptan seviyedeki ücretlendirmelerde ise mesafe açısından genellikle çağrının
sonlandırıldığı şebeke bileşeninin son kullanıcıya uzaklığı dikkate alınmaktadır.
Örneğin; Şekil 2.6’deki senaryoda, alternatif işletmecinin taşıdığı çağrının
sonlandırılmak üzere yerleşik işletmeciye teslim edildiği arabağlantı noktası, Şekil
1.1’de gösterilen şebeke bileşenlerinden, yerleşik işletmecinin yerel santrali (aranan
aboneye yakın) olabileceği gibi ana santrallerinden birisi (aranan aboneye daha uzak)
de olabilir. Alternatif işletmecinin yerleşik işletmeciye ödeyeceği çağrı sonlandırma
ücreti, çağrıyı yerleşik işletmeciye teslim ettiği noktaya göre belirlenmektedir.
Alternatif işletmeci şebekesini yeterince yaygınlaştırmış ise yerleşik işletmeci ile
yerel santral seviyesinde (aranan aboneye yakın bir noktada) arabağlantı yapabilir.
Aksi durumda yerleşik işletmecinin ana santrallerinden birinde (aranan aboneye daha
uzak bir noktada) arabağlantı yapılması gerekecektir. Ancak, bu durumda yerleşik
işletmeciye ödenecek çağrı sonlandırma ücreti daha yüksek olacaktır51. Çağrı
başlatma hizmeti açısından da aynı koşullar geçerlidir.
Her işletmeci, ölçeğinden bağımsız olarak, kendi abonesine yönelik
çağrıların sonlandırılması açısından fiilen tekel konumundadır. Zira söz konusu
çağrıya ilişkin trafiği aranan aboneye iletmek için kullanılacak ekipman (kablolar,
anahtarlar, vb.) bu işletmecinin kontrolündedir. Bu tekel konumu, arabağlantı için
CPNP yöntemi uygulandığı durumda, işletmecilerin çağrı sonlandırma ücretlerini
tekelci bir yaklaşımla belirlemeleri yönünde doğal bir motivasyon yaratmaktadır.
Zira bir işletmecinin çağrı sonlandırma ücretini artırması kendi abonesine değil
50
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arabağlantı yaptığı işletmecinin abonesine yansıyan maliyeti artırmaktadır. Bu
nedenle CPNP rejimi “çağrı sonlandırma tekeli” yaratmakta ve bu durum küçük
ölçekli işletmecilerin dahi çağrı sonlandırma ücretlerinin düzenlemeye tabi
tutulmasını gerektirebilmektedir.
Arabağlantı ücretleri düzenlendiğinde, bunların maliyet bazlı olarak tespit
edilmesi genellikle kabul gören bir yaklaşımdır. Ücretler, farklı seviyelerdeki
arabağlantı hizmetleri (yerel, tek transit, çift transit) için farklı belirlenmektedir.
Ücret tespiti “2.2.1. Erişim Hizmetlerinin Fiyatlandırılması” bölümünde anlatıldığı
şekilde yapılmaktadır.
2.2.2.2. İnternet şebekelerinde arabağlantı
Günümüzde perakende internet hizmetlerinin ücretlendirilmesinde uygulanan
yaklaşım PSTN şebekelerinde uygulanandan oldukça farklıdır. Ayrıca, internet
şebekelerinde arabağlantı genellikle düzenlemeye tabi olmayıp ticari anlaşmalar
yoluyla yürütülmektedir.
2.2.2.2.1. Perakende internet hizmetlerinin ücretlendirilmesi
Kişisel kullanıcıların talep ettiği internet erişim hizmetleri ile büyük kurumsal
kullanıcıların talep ettiği hizmetler, hizmetin niteliği ve ücretlendirme prensipleri
açısından farklılık göstermektedir.
Büyük ölçekli kurumsal kullanıcılar genellikle aylık sabit bir ücret
karşılığında belirli bir bant genişliğinde internet erişim hizmeti satın alırlar.
Ücretlendirme bu bağlantı üzerinden taşınan trafiğin miktarından bağımsız olup söz
konusu trafiğin miktarını sınırlayan faktörler kullanıcının satın aldığı bant genişliği
ve işletmecinin şebeke kapasitesidir52. Eğer zaman içinde kullanıcının bant genişliği
ihtiyacı artarsa, daha yüksek bir ücret mukabilinde daha yüksek bant genişliğinde
internet erişim hizmeti satın alabilir.
Bireysel kullanıcıların satın aldıkları internet erişim hizmetleri genellikle
abone oldukları hizmetin bant genişliği ve hizmetin kotalı olup olmamasına bağlı
olarak ücretlendirilmektedir. Kotalı hizmetlerde, bağlantı üzerinden aylık olarak
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taşınan trafik hacmi sınırlı olup bu sınırın aşılması halinde ek ücret ödenmesi
gerekmektedir. Kotasız hizmetlerde ise böyle bir sınırlama yoktur. Ancak bu
hizmetin fiyatı, hizmetin diğer unsurları aynı kalmak şartıyla, kotalı hizmete göre
daha yüksektir. Bireysel kullanıcıların talep ettikleri bant genişlikleri genellikle
kurumsal kullanıcılara göre daha düşük olmaktadır.
İnternet hizmetlerinin ücretlendirilmesinde, devre anahtarlamalı şebekelerde
uygulanan CPP yönteminin aksine, abonelerin bağlantıyı kullandıkları süre veya
abonelerin aldıkları/gönderdikleri veri paketlerinin kaynağının/hedefinin şehir içinde,
bir başka şehirde veya yurtdışında bulunması dikkate alınmamakta, dolayısıyla süre
ve mesafe bazlı bir ücretlendirme yapılmamaktadır. Ücretlendirmede sadece abone
olunan hizmetin bant genişliği ve varsa kotalar dikkate alınmaktadır.
2.2.2.2.2. Toptan seviyede ücretlendirme
İnternet şebekeleri arasında arabağlantı için yaygın olarak iki yöntem
kullanılmaktadır: eşleşme (peering) ve transit.
Eşleşme yönteminde iki işletmeci birbirlerinin müşterilerinin trafiğini
karşılıklı olarak taşımak üzere anlaşırlar. Eşleşme yöntemi genellikle benzer
kullanıcı sayısı ve kapsama alanına sahip işletmeciler arasında uygulanmaktadır. Bu
işletmecilerin trafiklerinin karşılıklı olarak dengeli olduğu durumda işletmeciler
birbirlerine herhangi bir ücret ödememektedir. Eğer trafik akışı dengesizse, daha çok
veri alan tarafa diğer taraf trafik dengesizliğiyle orantılı bir ücret ödemektedir53.
Eşleşme yönteminde işletmeciler sadece birbirlerinin müşterilerine ilişkin trafiği
karşılıklı olarak iletmekte olup bu durumda olmayan üçüncü bir şebekeye
birbirlerinin trafiğini taşımazlar. Eşleşme yöntemi, genellikle işletmecilerin
arabağlantıdan elde ettiği faydanın benzer olduğu durumlarda uygulanan bir
yöntemdir.
İnternet şebekeleri arasında arabağlantı için kullanılan diğer bir yöntem ise
transit anlaşmalarıdır. Transit anlaşması uyarınca işletmecilerden büyük olanı
(kapsama alanı, müşteri sayısı, vb. itibarıyla) diğer işletmecinin trafiğini küresel
internet şebekesi üzerindeki herhangi bir noktaya taşımak üzere bu işletmeciden
53
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belirli bir ücret alır. Küçük işletmecilerin şebekeleri müşterilerinin trafiğini internet
üzerindeki herhangi bir noktaya taşıyacak ölçüde geniş olmadığından transit hizmeti
sunan bir işletmeciden bu hizmeti almaları zorunludur. Bir işletmeci aynı anda birden
çok işletmeciyle eşleşme ve transit anlaşmaları yapabilir. Şekil 2.8’de eşleşme ve
transit anlaşmaları kapsamında işletmeciler arasında trafik değişiminin nasıl yapıldığı
gösterilmiştir.
Şekil 2.8. Eşleşme ve Transit Anlaşmaları
İşletmeci A

Transit

İşletmeci B

Transit
Eşleşme

Transit

Transit

İşletmeci D

İşletmeci C

Eşleşme
İşletmeci E

Şekilde de görüldüğü üzere işletmeciler diğer işletmecilerle hem eşleşme hem
de transit anlaşmaları yapmaktadırlar. Okların yönü, işletmeciler arasındaki
ödemelerin yönünü göstermektedir. Eşleşme anlaşmalarında ödeme miktarı trafik
akışındaki dengesizlikle orantılı olup denge sağlandığı durumda herhangi bir ödeme
olmamaktadır.
Şekil 2.8 küresel internet şebekesinin mimarisini de göstermektedir. Dünya
üzerindeki binlerce internet servis sağlayıcının her birinin diğer tüm servis
sağlayıcılarla eşleşme anlaşması yapması mümkün değildir. Bu nedenle her işletmeci
arabağlantıdan karşılıklı çıkarlarının benzer olduğu bazı işletmecilerle eşleşme
anlaşması yaparak bu işletmecilerin aboneleri ile kendi aboneleri arasında doğrudan
trafik taşıma imkânı kazanmakta, bunun dışındaki internet kullanıcılarına ise yaptığı
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transit anlaşmalarıyla ulaşmaktadır. Dünyada transit anlaşmasına ihtiyacı olmayacak
kadar yaygın şebekeye sahip sınırlı sayıda internet omurga işletmecisi vardır. Bunlar
kendileri arasında eşleşme anlaşmaları yaparak müşterilerinin trafiklerini birbirlerine
doğru taşırlar ve kendilerinden küçük işletmecilere transit hizmeti sunarlar. Bu
omurga işletmecilerinin dışında kalan işletmeciler, küresel internet şebekesi
üzerindeki tüm noktalara ulaşabilmek için, ölçeklerine göre ya doğrudan bu
işletmecilerden veya trafiklerini bir şekilde omurga işletmecileri üzerinde taşımak
üzere gerekli transit anlaşmalarını yapmış başka işletmecilerden transit hizmeti
almak durumundadır.
PSTN şebekelerinin aksine internet şebekeleri arabağlantı açısından genel
olarak düzenlemeye tabi tutulmamışlardır. Ticari esaslarla yürütülen arabağlantı
hizmetleri çoğunlukla ilgili taraflar açısından tatmin edici sonuçlar oluşturmuştur54.
İnternet

şebekelerinde

işletmecilerin

arabağlantı

yapma

dinamikleri,

arabağlantı ücretlendirmesinin CPNP yöntemine göre yapıldığı PSTN veya mobil
haberleşme

şebekelerinden

farklıdır.

Örneğin; PSTN

işletmeciyle arabağlantı yapamayan alternatif

şebekesinde

yerleşik

işletmecinin hizmet

sunması

olanaksızdır, zira başka şekilde yerleşik işletmecinin abonelerine ulaşma imkânı
yoktur. Bu nedenle, yerleşik işletmeci arabağlantıyı engelleyerek alternatif
işletmecileri piyasada faaliyet gösteremez duruma getirebilir. Diğer taraftan, internet
şebekesinde bir işletmecinin diğer bir işletmecinin arabağlantı talebini reddetmesi
genellikle makul değildir. Örneğin; A işletmecisi B işletmecisi ile arabağlantı
yapmak istediğinde B işletmecisi bu talebi reddederse, A işletmecisi B işletmecisi ile
eşleşme veya transit anlaşması olan bir başka işletmeci ile (bu işletmeci yurtdışında
da olabilir) transit anlaşması yaparak hem B işletmecisinin abonelerine hem de tüm
internet şebekesine erişme imkânı elde edebilir55. Bu nedenle, B işletmecisinin A
işletmecisi ile arabağlantıyı reddetmesinin B işletmecisine, etkin piyasa gücünü
kullanarak A işletmecisinin faaliyetlerini engelleme ve onun müşterileri kendi
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şebekesine çekme anlamında bir faydası olmayacaktır. İnternet şebekesinin
işleyişindeki bu yapı herhangi bir işletmecinin etkin piyasa gücünü kullanarak diğer
işletmecilerin internet kullanıcılarına erişimlerini engelleme motivasyonunu büyük
ölçüde ortadan kaldırmaktadır. İnternet şebekesinde arabağlantının düzenlemeye tabi
olmaksızın ekonomik etkinlik açısından tatminkâr sonuçlar üretmesinin temel
dinamiği internet şebekesinin işleyişindeki bu yapıdır.
2.2.3. Toptan piyasadaki hizmetler ile perakende piyasadaki hizmetlerin
fiyatları arasındaki ilişki
Perakende piyasadaki telekomünikasyon hizmetleri toptan piyasada sunulan
hizmetler kullanılmak suretiyle üretilmektedir. Örneğin; perakende piyasada sunulan
ADSL genişbant internet erişim hizmeti, toptan piyasadaki erişim hizmeti (yerel ağa
erişim – veri akış erişimi) girdi olarak kullanılmak suretiyle üretilmektedir. Benzer
şekilde, perakende piyasadaki geleneksel telefon hizmetleri de toptan piyasadaki
arabağlantı (çağrı başlatma ve çağrı sonlandırma) hizmetleri kullanılarak üretilir. Bu
nedenle, erişim hizmetinin fiyatıyla perakende piyasadaki genişbant internet erişim
hizmetinin fiyatı, arabağlantı hizmetinin fiyatıyla da perakende seviyedeki geleneksel
telefon hizmetinin fiyatı arasında yakın ilişki vardır. Alternatif işletmecilerin de
perakende piyasada faaliyet gösterdiği sektör yapısında bu ilişkinin sağlıklı
kurulamaması durumunda, söz konusu işletmecilerin rekabet etmeleri zorlaşabilir
veya azalan tüketim nedeniyle toplam sosyal refah azalabilir.
Perakende piyasadaki hizmet fiyatlarıyla toptan piyasadaki hizmet fiyatları
arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla, bir an için genişbant internet erişim hizmetine
ilişkin perakende piyasada alternatif işletmeci bulunmadığını ve yerleşik işletmecinin
tek başına pazarın tümünü kontrol ettiğini, bu işletmecinin genişbant internet erişimi
hizmeti sunmak için katlandığı maliyetlerin tümünün sabit maliyetler olduğunu ve
söz konusu işletmecinin pazardaki hakim durumunu kötüye kullanmasını engellemek
için elde edeceği toplam gelirin (R) bu maliyetleri karşılayacak şekilde
düzenlendiğini kabul edelim. Söz konusu hizmetin fiyatlandırılmasında tüm
abonelerden aynı ücretin alınması yoluna gidilebileceği gibi, hizmet bir şekilde
farklılaştırılarak farklı tüketici gruplarına farklı tarifeler de uygulanabilir. Hizmetin
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aylık sabit ücret ile fiyatlandırıldığı kabul edilirse, tüm abonelerden aynı ücretin
alınması durumunda bir aboneden alınacak ücret (P) işletmecinin aylık ortalama
maliyetinin abone sayısına (N) bölünmesiyle hesaplanacaktır. Yani, P = R/N olarak
bulunacaktır.
Şimdi de, işletmecinin hizmetin bazı özelliklerini değiştirerek iki türev
hizmet ürettiğini düşünelim. Örneğin; genişbant bağlantı üzerinden taşınan aylık veri
hacminin sınırsız olduğu (kotasız) ve 1 Gbyte ile sınırlandırıldığı (kotalı) iki farklı
genişbant internet erişim hizmeti oluşturulabilir. Bu durumda, kotalı ve kotasız
genişbant internet erişim hizmetleri, bu hizmetlere yönelik talebin esnekliği dikkate
alınarak ücretlendirilmek suretiyle toplam tüketim ve dolayısıyla sosyal refah,
abonelerin tümünden aynı ücretin alındığı duruma kıyasla, artırılabilir. Örneğin;
kotasız hizmete yönelik talebin esnekliğinin kotalı hizmete ilişkin talep
esnekliğinden daha düşük olduğunu kabul edelim. Bu durumda, işletmecinin elde
edeceği toplam geliri (R) sabit tutmak kaydıyla, kotasız hizmetin fiyatı (P1) kotalı
hizmetin fiyatından (P2) daha yüksek belirlenerek (P1 > P > P2) talep esnekliği
yüksek hizmetin fiyatının (P2), tüm abonelerden aynı ücretin (P) alındığı duruma
kıyasla düşürülmesi mümkündür. Bu fiyatlarla kotasız genişbant erişim hizmetini
kullanan abone sayısının N1 ve kotalı hizmeti kullanan abone sayısının N2 olduğunu
kabul edelim. Bu durumda, R = P1N1+P2N2 kısıtı altında, N1+N2 > N olacaktır. Diğer
bir ifadeyle, kotalı ve kotasız hizmetlerin talep esnekliği dikkate alınarak fiyat
farklılaştırılması yönteminin uygulandığı durumda bu hizmetlerin tüketiminin ve
genişbant internet erişimi hizmetinin kullanılmasıyla oluşan toplam sosyal refahın,
fiyat farklılaştırılması uygulanmadığı duruma kıyasla, artırılması mümkündür.
Şimdi, genişbant internet erişim hizmetine ilişkin perakende piyasaya yeni bir
işletmecinin girdiğini kabul edelim. Söz konusu işletmeci hizmet sunabilmek için
yerleşik işletmeciden toptan piyasada erişim hizmeti satın almak durumundadır. Eğer
erişim hizmetinin ücreti, bu hizmet kullanılarak üretilen perakende hizmetten
bağımsız bir aylık sabit ücret olarak tespit edilirse, pazara yeni giren işletmeci
perakende piyasada fiyatı daha yüksek olan ve daha fazla kâr elde edeceği kotasız
hizmetin sunulmasına yönelecektir. Ancak, bu durumda söz konusu hizmeti yerleşik
işletmeciden daha düşük bir fiyatla (üretimin herhangi bir aşamasında yerleşik

47

işletmeciden daha düşük maliyetle üretim yapmaksızın) sunma imkânı ortaya çıkacak
ve yerleşik işletmecinin abonelerini kendisine çekecektir. Bu süreç yerleşik
işletmecinin toplam gelirlerinin azalmasına neden olacak ve işletmecinin
maliyetlerini karşılayamaması durumu ortaya çıkabilecektir. Bu durumda, yerleşik
işletmecinin kotalı hizmete ilişkin fiyatını yükseltip kotasız hizmet fiyatını düşürerek
toplam giderlerini karşılamaya yönelmesi kaçınılmazdır. Ancak, söz konusu fiyat
hareketi genişbant internet erişim hizmetinin tüketiminin ve dolayısıyla sosyal
refahın, fiyat farklılaştırması yapıldığı duruma nispetle, azalması sonucunu
doğuracaktır.
Yukarıda verilen fiyat farklılaştırması yoluyla toplam tüketimi artırma örneği,
esasında tüketim yoluyla oluşan toplam tüketici rantından hizmete ilişkin talep
esnekliği yüksek kesime düşen payın, fiyat farklılaştırması olmaksızın her tüketici
grubuna aynı fiyatın uygulandığı duruma kıyasla, artırılmasıdır. Bu yaklaşımda,
farklılaştırılmış hizmetlere ilişkin fiyatların tespitinde sadece bu hizmetlere ilişkin
maliyet değil, hizmetlere yönelik talebin yapısı da dikkate alınmaktadır56. Yapılan,
özü itibarıyla, çapraz sübvansiyondur. Yani, işletmecinin toplam maliyetleri
hizmetlere maliyetlerle orantılı olarak dağıtılmamakta, toplam maliyetlerden bazı
kullanıcılara (talep esnekliği düşük hizmetleri kullananlar) düşen pay diğerlerine
(talep esnekliği yüksek hizmetleri kullananlar) nispetle yüksek tutulmaktadır.
Pazarda tek bir işletmecinin bulunduğu ve hizmetin toptan ve perakende
bileşenlerinin tümünün bu işletmeci tarafından sağlandığı durumda, farklı tüketici
kesimlerine farklı fiyatlar uygulanması ve bu şekilde toplam sosyal refahın
artırılması nispeten kolaydır. Zira elde edilecek gelir de oluşan maliyetler de tek bir
firmaya aittir ve bunlar sosyal refahı artıracak şekilde yapılandırılabilir. Ancak,
pazara yeni işletmecilerin girdiği ve bunların toptan seviyedeki bir takım hizmetleri
yerleşik

işletmeciden

almak

zorunda

olduğu

durumda

bu

yapılandırma

zorlaşmaktadır. Perakende hizmetlerin fiyatlarının toplam sosyal refahı en yüksek
değerine çıkaran yapısının korunabilmesi, bu hizmetleri üretmek üzere kullanılan
toptan piyasadaki hizmetlerin fiyatlarının da perakende hizmet fiyatlarına paralel
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şekilde belirlenmesini gerektirmektedir. Ancak, bunun yapılabilmesi pazara yeni
giren işletmecilerin yerleşik işletmeciden temin edecekleri toptan hizmetleri hangi
perakende hizmetlerin sunulması için kullandığının bilinmesini gerektirmektedir.
Bunun kesin olarak tespit edilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Örneğin;
yukarıda verilen genişbant internet erişimine ilişkin örneği ele alalım. Pazara yeni
giren işletmecinin yerleşik işletmeciden aldığı erişim hizmetini kullanarak hem kotalı
hem de kotasız hizmet üretmesi mümkündür. Toptan seviyedeki erişim hizmetiyle
perakende seviyedeki genişbant internet erişim hizmetinin fiyatı arasında ilişki
kurulması, toptan seviyedeki erişim hizmetinin fiyatının, perakende seviyede sunulan
genişbant internet erişim hizmetinin fiyatına göre ayarlanmasını gerektirir. Ancak,
yeni işletmecinin temin ettiği toptan hizmeti hangi perakende hizmet için
kullandığının kontrol edilmesi ve bu hususta düzenleyici otoriteyi veya yerleşik
işletmeciyi yanıltmasının engellenmesi zordur.
Yukarıda

bahsedilen

sorunun

basit

bir

çözümü

yoktur.

Alternatif

işletmecilerin yerleşik işletmeciden temin ettikleri toptan seviyedeki hizmetlerin
hangi perakende hizmetler için kullanıldığı tespit ve kontrol edilebiliyorsa, toptan
hizmetlerin fiyatlarıyla perakende hizmetlerin fiyatları arasında paralellik sağlanması
mümkündür. Aksi durumda, hizmetlerin farklılaştırılması yoluyla farklı fiyatlar
uygulanmasının önüne geçilmesi, pazarın bazı bölümlerinin rekabete kapatılması
veya herhangi bir müdahalede bulunmaksızın (toptan ve perakende hizmetlerin
fiyatları arasında yapısal ve seviye açısından paralellik sağlanmaksızın) pazarın tespit
edilen toptan hizmet fiyatları çerçevesinde perakende hizmetleri sunması yoluna
gidilebilir. Bu son durumda ise yerleşik işletmecinin farklı kullanıcı kesimlerine
yönelik yenilikçi hizmet tarifeleri oluşturması engellenebilmekte, pazarın bazı
kesimlerinde rekabet oluşmamakta veya sosyal refah ulaşabileceği en yüksek
seviyenin altında kalmaktadır.
Toptan ve perakende hizmetlerin fiyatları arasındaki ilişki açısından kritik bir
husus da fiyat sıkıştırmasıdır. Fiyat sıkıştırması, toptan piyasadaki hizmetlerle
perakende piyasadaki hizmetlerin fiyatı pazara yeni giren işletmecilere yeterli kâr
marjı bırakılmayacak şekilde belirlenirse ortaya çıkmaktadır. Yerleşik işletmeci
perakende piyasada alternatif işletmecilerle rekabet ettiğinden dolayı, onların
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maliyetlerini yükselterek kendisiyle rekabet edemez duruma getirmek amacıyla,
toptan seviyedeki hizmetlerin fiyatını aşırı şekilde yükseltebilir. Örneğin; yerleşik
işletmecinin 1 dakikalık telefon görüşme ücreti aynı hizmeti üretmek için alternatif
işletmecinin yerleşik işletmeciden aldığı çağrı başlatma ve sonlandırma ücretlerinin
toplamına eşitse alternatif işletmecinin rekabet edebilmesi mümkün değildir.
Fiyat sıkıştırmasının yanı sıra, yerleşik işletmecinin yıkıcı fiyatlandırma ve
çapraz sübvansiyon gibi uygulamalarla rakiplerini pazar dışına itmesi veya
faaliyetlerini zorlaştırması da mümkündür.
Yukarıda bahsi geçen sorunların önlenebilmesi veya en düşük seviyede
tutulabilmesi, toptan piyasadaki hizmetlerin fiyatıyla perakende piyasadaki
hizmetlerin fiyatı arasında sağlıklı bir ilişki kurulmasını gerektirmektedir.
2.3. Yetkilendirme, Evrensel Hizmet ve Tüketici Hakları Düzenlemeleri
2.3.1. Yetkilendirme düzenlemeleri
Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösterecek firmalar hizmet sunmak
için frekans spektrumu, uydu pozisyonu ve numara gibi kaynaklara ihtiyaç
duymaktadırlar. Söz konusu kaynaklar kamunun ortak malı olup bunların hangi
işletmecilerce ne şartlarla kullanılacağının tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca,
telekomünikasyon işletmecilerine sundukları hizmetlerde belirli hizmet kalitesi
seviyelerinin sağlanması, iletişimin gizliliğinin ve kişisel verilerin korunması,
düzenleyici otoriteye ödenecek ücretler, diğer işletmecilerle ilişkiler, evrensel hizmet
giderlerine katkı, vb. konularda yükümlülükler de getirilmekte ve bu yükümlülüklere
riayet edilmemesi durumunda işletmecilere ceza uygulanmaktadır. Tüm bu
nedenlerle, işletmecilerin telekomünikasyon sektörüne girişleri yetkilendirme
düzenlemelerine tabi tutulmakta, işletmeci olarak sahip olacakları haklar ve
üstlenecekleri yükümlülükler bu düzenlemelerle tespit edilmektedir.
Birçok ülkede, telekomünikasyon hizmeti sunması veya altyapısı işletmesi
için firmalara lisans verilmesi yakın zamana kadar yaygın olarak uygulanan bir
yaklaşımdır. Bu lisanslar, lisansı alan işletmecinin hak ve yükümlülüklerini ve ilgili
telekomünikasyon hizmetinin sunumuna ilişkin şartları tanımlar. Ayrıca, lisanslar
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genellikle belirli bir hizmetin belirli bir şebeke teknolojisi ile sunulması veya belirli
bir şebeke teknolojisini kullanan altyapıların işletilmesine ilişkindir57. Bu tür
lisanslarda sunulacak hizmetin niteliği, hizmetin sunumunda kullanılacak teknoloji,
işletmecinin hak ve yükümlülükleri detaylı bir şekilde tanımlanır.
Telekomünikasyon sektöründe serbestleşme çalışmalarının hızlanmasıyla
birlikte yetkilendirme rejimleri de işletmecilerin pazara girişini kolaylaştırıcı bir yapı
kazanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda, belirli temel kriterleri karşılayan her firmanın
telekomünikasyon pazarına girişine izin verilmesi, her bir işletmecinin hak ve
yükümlülüklerinin detaylı bir şekilde lisanslarda tanımlanması yerine belirli türdeki
hizmetleri sunan tüm işletmeciler veya sektörün tümü için geçerli olacak genel
düzenlemeler belirlenmesi yoluna gidilmektedir. Ayrıca, gelişen teknolojiyle birlikte
aynı nitelikteki hizmetlerin farklı teknolojiler kullanılarak sunulması mümkün hale
geldiğinden, işletmecilerin belirli bir teknolojiyi kullanmasını şart koşan ve farklı
teknolojiler ile sunulan aynı nitelikteki hizmetleri farklı şekilde ele alan düzenleyici
yaklaşımlar da yerini teknoloji-nötr yetkilendirme düzenlemelerine bırakmaya
başlamıştır. Bununla birlikte, özellikle kıt kaynak olan frekans spektrumunun
işletmecilere tahsisini gerektiren hizmetlerle ilgili yetkilendirmelere ilişkin lisans
verilmesi ve lisans alacak işletmecinin kullanacağı teknolojinin düzenlemeler yoluyla
ilgili kamu otoritesince tespit edilmesi hâlâ yaygın olarak benimsenen bir yöntemdir.
İşletmecilerin pazara girişlerini sadece bazı temel kriterlerin karşılanması
şartına bağlayan ve hizmetin sunumu için kullanılan teknoloji ne olursa olsun aynı
nitelikteki hizmetleri aynı şekilde değerlendiren yetkilendirme rejimine “genel
yetkilendirme rejimi” adı verilmektedir. Genel yetkilendirme rejimlerinde, genel
yetkilendirme şartlarını (düzenleyici otoriteye bildirimde bulunma, kullanılacak
cihazların onaylı olması, genel spektrum düzenlemelerine uyma, vb.) sağlayan tüm
istekliler işletmeci olarak telekomünikasyon piyasasında faaliyet gösterebilirler.
Frekans spektrumu gibi kıt kaynak tahsisini gerektiren durumlar hariç, yeni
işletmeciler serbestçe pazara girebilirler. Kıt kaynak tahsisini gerektiren ve sınırlı
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sayıda işletmecinin yetkilendirilebileceği hizmetlere ilişkin yetkilendirmeler ise
şeffaf ve ayrımcı olmayan bir yaklaşımla ve genellikle ihaleler yoluyla yapılır.
Frekans Spektrumu Düzenlemeleri
Her türlü kablosuz haberleşme hizmetlerinin sunulması için frekans
spektrumunun belirli kısımlarının kullanılması gereklidir. Ülkeler, ITU tarafından
hazırlanan frekans tahsis tablosu doğrultusunda, frekans bantlarının hangi amaçlarla
kullanılacağını tespit ederek bunları ilgili kablosuz haberleşme hizmetinin kullanımı
için işletmecilere tahsis etmektedir58.
Frekans spektrumunun kıt bir kaynak olması ve kablosuz haberleşme
hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sunulabilmesi için zararlı girişimin (harmful
interference) önlenmesi gereği nedeniyle frekans spektrumunun kullanımı kamu
otoritelerince sıkı kontrollere tabi tutulmaktadır. Spektrum yönetimi için geleneksel
olarak “komuta ve kontrol” (command and control) yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu
yaklaşımda frekans spektrumu kullanılarak sunulacak hizmetler (mobil telefon,
noktadan noktaya karasal bağlantı, vb.) ve uygulanacak teknoloji ilgili kamu otoritesi
tarafından

tanımlanmaktadır.

Frekans

spektrumunu

kullanma

hakkını

alan

işletmeciler bu spektrumu sadece düzenleyici otoritenin tanımladığı hizmetlerin yine
düzenleyici otoritenin belirlediği teknoloji ile sunumu için kullanabilmektedir.
Örneğin; kendisine GSM hizmeti sunması için frekans bandı tahsis edilen bir
işletmeci bu bantları TV yayıncılığı için kullanamaz. Frekans bantlarını kullanma
hakkını alan işletmecinin bu hakkını bir başka işletmeciye devretmesine, spektrumu
başlangıçta tanımlanandan farklı hizmetler için kullanmasına veya değişik
teknolojileri uygulamasına genellikle izin verilmemektedir.
Frekans spektrumunun önceden belirlenmiş hizmetler ve teknolojiler için
kullanılması, özellikle uluslararası ölçekte uyumlu frekans bantlarının kullanımının
gerektiği durumlarda (bir hizmetin birden çok ülkede aynı kullanıcı terminaliyle
kullanılabilir olması, değişik ülkelerdeki çok sayıda kullanıcının aynı teknolojiyi
kullanıyor olması nedeniyle ortaya çıkan ölçek ekonomilerinin telekomünikasyon
cihazı ve kullanıcı terminallerinin üretim maliyetlerini düşürmesi, vb.) etkin bir
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yöntem olarak ortaya çıkmaktadır59. Diğer taraftan, spektrum yönetiminde bu
yaklaşımın uygulandığı durumda söz konusu kıt kaynağın yenilikçi teknolojilerle
daha yüksek değer yaratan hizmetler için daha verimli şekilde kullanılması imkânı
sınırlandırılmış olmaktadır.
2.3.2. Evrensel hizmet düzenlemeleri
Sosyal içerme ve ekonomik gelişme açısından toplumun tüm kesimlerine
makul fiyatlarla erişim imkânı sağlanması istenen telekomünikasyon hizmetleri
“evrensel hizmet” olarak tanımlanmaktadır.
Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetlere toplumun tüm kesimlerinin
erişebilmelerinin sağlanmasının üç boyutu olduğu söylenebilir60:
1. Mevcudiyet: Evrensel hizmet kapsamındaki telekomünikasyon hizmetlerinin
ülkenin her yerinde sunulmasının sağlanması.
2. Erişilebilirlik: Tüm vatandaşların, yaşadıkları yer, cinsiyet, bedensel engel
ve diğer kişisel özelliklerden bağımsız olarak bu hizmetleri kullanabilir
olması.
3. Makul fiyat: Evrensel hizmet kapsamındaki telekomünikasyon hizmetlerinin
karşılanabilir fiyatlarla sunulması.
Nüfus

yoğunluğunun

düşük

olduğu

uzak

ve

kırsal

bölgelerde

telekomünikasyon şebekesi kurma ve işletmenin oluşturduğu kullanıcı başına
maliyet, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu şehir merkezleri gibi bölgelere kıyasla,
yüksek olmaktadır. Ayrıca, kırsal bölgelerde yaşayanların gelirleri de şehir
merkezlerinde yaşayanlara nispetle genellikle düşük olduğundan bu kesimin
telekomünikasyon harcamaları da düşüktür. Bu nedenle telekomünikasyon
hizmetlerinin uzak ve kırsal bölgelerde sunulması işletmeciler açısından yeterince
kârlı olmayabilmekte, hatta bu bölgelerde sunulan hizmetlerden elde edilen gelir söz
konusu hizmetlere ilişkin maliyetleri karşılayamayabilmektedir. Diğer taraftan, şehir
merkezinde yaşıyor olsa bile, geliri düşük bir ailenin telekomünikasyon
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hizmetlerinden faydalanabilmesi için maddi olarak desteklenmesi gerekebilir.
Ayrıca,

bedensel

engelli

vatandaşların

telekomünikasyon

hizmetlerinden

faydalanabilmesi için özel amaçlı teknolojilerin geliştirilmesi de gerekebilmektedir.
Evrensel hizmet düzenlemeleri, yukarıda bahsi geçen sorunlar nedeniyle tüm
vatandaşların erişebilmesi talep edilen telekomünikasyon hizmetlerini kullanamama
durumuyla karşılaşan toplum kesimlerinin söz konusu hizmetlere erişebilmelerini
sağlamaya yönelik tedbirleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.
Hangi telekomünikasyon hizmetlerinin evrensel hizmet kapsamında olacağı
ülkenin şartlarına, telekomünikasyon altyapısının yaygınlığı ve hizmetlerin kullanım
yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bir telekomünikasyon
hizmetinin evrensel hizmet kapsamına alınıp alınmayacağına karar verilirken şu
hususlar dikkate alınmaktadır61:


Toplumun geniş bir kesimi tarafından kullanılan bir hizmete belirli toplum
kesimlerinin erişemiyor olmasının bu kesimler açısından sosyal hayattan
dışlanma sonucunu doğurması,



Bazı hizmetlerin ticari koşullarda sunulamıyor olması durumunda, söz
konusu hizmetlerin kamu müdahalesi yoluyla sunumunun sağlanmasının
toplumun tümü açısından net bir fayda yaratıyor olması.
Bir telekomünikasyon hizmeti yukarıda ifade edilen nitelikleri taşıyorsa o

hizmetin evrensel hizmet kapsamına alınmasına karar verilebilir.
Telekomünikasyon hizmetlerinin kamu tekelleri tarafından sunulduğu
yıllarda devletin benimsediği evrensel hizmet politikaları bu tekeller vasıtasıyla
hayata geçirilmiştir. Örneğin, sabit telefon hizmeti geleneksel olarak evrensel hizmet
kapsamında kabul edilmiş olup bu hizmetin kırsal bölgelerde sunulması için
kurulması ve işletilmesi gereken şebeke yeterince kârlı olmasa dahi buna ilişkin
maliyetler diğer bölgelerden elde edilen gelirlerden karşılanarak söz konusu hizmetin
tüm ülkede aynı fiyatla sunulması yoluna gidilmiştir. Benzer şekilde, özellikle ticari
işletmelerin yoğun şekilde kullandığı uzak mesafe telefon hizmetleri (şehirlerarası ve
milletlerarası telefon hizmetleri) maliyetlerine nispetle yüksek fiyatlarla sunulmuş ve
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bu hizmetlerden elde edilen gelir sayesinde sabit şebekeye erişim ve yerel telefon
hizmetlerinin maliyetleri karşılanabilmiştir.
Ancak,

1990’lardan

sonra

telekomünikasyon

sektöründe

hızlanan

serbestleşme süreciyle birlikte devletlerin elindeki telekomünikasyon tekellerinin
özelleştirilmesi ve pazara yeni işletmecilerin girmesiyle, özellikle yüksek kârlı pazar
bölümlerinde artan rekabetin kâr marjlarını düşürmesi sonucunda evrensel hizmet
amaçlarının, yukarıda belirtildiği şekilde, yüksek kârlı bölgelerden ve hizmetlerden
elde edilen gelirlerle gerçekleştirilmesi imkânı büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu
nedenle, evrensel hizmet amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için birçok ülkede
“evrensel hizmet fonu” oluşturulması yoluna gidilmiştir.
Evrensel hizmet fonu, evrensel hizmet kapsamındaki hizmetlerin ticari
motivasyonla hareket eden işletmeciler tarafından sunulabilmesinin ve toplumun
desteklenmesi

gerektiğine

karar

verilen

kesimlerine

verilecek

desteklerin

finansmanının sağlanması amacıyla oluşturulan bir fondur. Evrensel hizmeti
sağlamakla yükümlü olan işletmecinin bu yükümlülük nedeniyle katlanmak zorunda
kaldığı ve üzerinde adil olmayan bir yük oluşturan ek maliyetler evrensel hizmet
fonundan

karşılanmaktadır.

Birçok

ülkede

fonun

gelirleri

genellikle

telekomünikasyon işletmecilerinden gelirleriyle orantılı olarak alınan katkılardan
oluşmakla birlikte genel bütçeden de fona kaynak aktarılabilmektedir. Bunların yanı
sıra, frekans spektrumu ihalelerinden elde edilen gelirler ile lisans gelirlerinin bir
kısmının evrensel hizmet fonuna aktarılması yoluna da gidilebilmektedir62.
2.3.3. Kişisel bilgilerin işlenmesi ve tüketici haklarının korunmasına ilişkin
düzenlemeler
Telekomünikasyon işletmecileri temelde elektronik formdaki mesajların
kullanıcılar arasında iletilmesi işlevini yerine getirmektedir. Bu nedenle, iletilen
mesajların içeriği ile kullanıcıların trafik verilerinin gizliliğinin sağlanması ve bu
bilgilerin hangi şartlarda paylaşılacağına ilişkin esasların belirlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca, kullanıcıların haklarını korumak üzere abonelik sözleşmeleri, hizmet kalitesi,
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acil haberleşme hizmetlerine erişim gibi hususlarda da bir takım düzenlemeler
yapılması gereklidir. Bu amaçla, telekomünikasyon sektöründe kişisel bilgilerin
işlenmesi

ve

tüketici

haklarının

korunmasına

uygulanmaktadır.
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ilişkin

çeşiti

düzenlemeler

3. YENİ NESİL ŞEBEKELER
Genişbant erişim hizmetlerinin yaygınlaşması ve her türlü içeriğin
sayısallaşması, önceleri farklı hizmetler

için kullanılan farklı haberleşme

şebekelerinin tek bir şebekeye yakınsamasına yol açmıştır. Ses, veri ve video gibi
önceleri kendilerine has şebekeler üzerinden sunulan hizmetler artan şekilde İnternet
Protokolü (IP) tabanlı şebekeler üzerinden sunulmaya başlanmıştır. YNŞ terimi
spesifik olarak tek bir teknolojiyi ifade etmeyip, kullanıcılara yüksek iletişim hızları
sunan ve farklı hizmetlerin üzerinden sunulabildiği IP temelli şebeke yapısına işaret
etmektedir.
Birçok ülkede telekomünikasyon sektöründe yaşanan serbestleşmeyle birlikte
artan rekabet telekomünikasyon işletmecilerinin geleneksel hizmetlerden elde
ettikleri gelirleri ve kâr marjlarını azaltmaya başlamıştır. Mobil telefonların artan
kullanımı sabit telefon trafiğinin bir kısmını bu platforma çekerken, kablo TV
şebekeleri üzerinden telefon, TV yayınları ve internet erişiminin paket olarak
sunulması nedeniyle sabit telekomünikasyon işletmecileri geleneksel pazarlarında
gittikçe artan rekabet baskısı altına girmiştir. Diğer taraftan, internet şebekesinin
sadece

internet

sayfalarında

gezintinin

ötesinde

iletişim

hizmetleri

için

kullanılmasına imkân veren yenilikçi hizmetler de geleneksel telekomünikasyon
hizmetlerine

alternatif

oluşturmaya

başlamıştır.

Tüm

bu

gelişmeler

telekomünikasyon işletmecilerini yeni gelir kalemleri oluşturmak üzere farklı pazar
bölümlerine yönelmeye zorlamış ve bunun sonucunda işletmeciler kullanıcıların
yüksek iletişim hızları gerektiren yenilikçi hizmetlere yönelik artan talebine cevap
verecek çözümler geliştirmeye yönelmiştir. Diğer taraftan, telekomünikasyon
işletmecilerinin farklı hizmetler için kullandıkları farklı şebeke platformları yüksek
işletim maliyetlerine sebep olmakta, yönetim açısından zorluk yaratmakta ve
yenilikçi hizmetlerin hızla geliştirilerek pazara sunulmasını zorlaştırmaktadır. Artan
rekabet baskısı, işletmecileri yenilikçi hizmetlere yönelmenin yanı sıra şebeke işletim
giderlerini azaltacak tedbirleri almaya da zorlamaktadır.
Yukarıda bahsi geçen gelişmeler işletmecileri, kullanıcılara yüksek bant
genişliği sağlayan, ses, video, veri ve içeriğin yakınsamasıyla sunulabilecek her türlü
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hizmetin üzerinden verilebileceği, işletme maliyetlerini düşürmeye ve yenilikçi
hizmetlerin hızla geliştirilerek pazara sunulabilmesine imkân veren YNŞ altyapılarını
kurmaya yöneltmektedir.
Farklı ülkelerdeki birçok yerleşik telekomünikasyon işletmecisi YNŞ yapıları
kurmaya başlamıştır. İngiliz işletmeci British Telecom, 2004 yılında, mevcut
şebekesini “21st Century Network” ismini verdiği IP tabanlı yeni bir şebekeyle
değiştireceğini duyurmuştur. Hollanda yerleşik işletmecisi KPN, şebekesinin erişim
kısmında kullanıcılara daha yüksek bant genişliği sunmaya imkân veren yeni
teknolojileri kullanacağını, çekirdek şebekesini ise tümüyle IP tabanlı bir yapıya
dönüştüreceğini ilan etmiştir. Benzer projeler Almanya ve Japonya’da da hayata
geçirilmektedir.
Her telekomünikasyon şebekesi gibi YNŞ de bir erişim şebekesi ve bir
çekirdek şebekeden oluşmaktadır. Erişim şebekesi için bakır kablo, fiber optik kablo,
koaksiyel kablo veya kablosuz bağlantı kullanılabilir. Çekirdek şebeke ise IP tabanlı
ve farklı hizmetlerin sunumu için gerekli hizmet kalitesi seviyesini sağlayabilecek bir
şebekedir. Hizmet kalitesinin unsurları gecikme süresi (latency), gecikme süresindeki
değişim (jitter), bant genişliği ve paket kayıp oranı63 olarak sıralanabilir. YNŞ’nin
mimari yapısı Şekil 3.1’de gösterilmiştir.
YNŞ’nin günümüzde kullanılan geleneksel şebekelerden 2 temel farkı vardır;


Erişim şebekesinde kullanılan teknolojilerin kullanıcılara günümüzde
sunulandan çok daha yüksek iletişim hızları sağlaması,



Çekirdek şebekesinde SDH, PSTN, ATM gibi farklı platformları bünyesinde
bulunduran geleneksel şebekelerden farklı olarak, IP temelli tek bir çekirdek
şebeke yapısına sahip olması.
YNŞ, bu özelliklerinin yanı sıra, farklı hizmetlerin sunumu için gerekli farklı

hizmet kalitesi seviyelerini de sağlayabilmektedir. Böylesi bir şebeke yapısıyla, IP
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tabanlı tek bir çekirdek şebeke üzerinden farklı bant genişliği ve hizmet kalitesi
seviyesi ihtiyacı olan farklı hizmetlerin tek bir erişim kanalı (genişbant bağlantı)
vasıtasıyla kullanıcılara sunulabilmesi mümkün hale gelmektedir. Örneğin;
günümüzde telefon trafiğinin taşınması için PSTN şebekesi, internet trafiğinin
taşınması için ayrı bir IP şebekesi ve TV yayınlarının kullanıcılara ulaştırılması için
kablo TV şebekeleri kullanılırken YNŞ ile tüm bu hizmetlerin tek bir genişbant
abone bağlantısı üzerinden ve tek bir çekirdek şebeke platformu ile sunulması
mümkün hale gelmektedir.
Şekil 3.1. YNŞ Mimarisi
Servis
Platformu

Toplulaştırma
Platformu

IP tabanlı çekirdek şebeke
Servis
Platformu

Toplulaştırma
Platformu
Toplulaştırma Platformu
Erişim
şebekesi

bakır kablo
Kullanıcı

fiber optik
kablo
Kullanıcı

kablosuz bağlantı

Kullanıcı

Kaynak: ITU (2007:5)

YNŞ’nin bir diğer özelliği ise, iletim fonksiyonları ile hizmet sunum
fonksiyonlarının

birbirinden ayrılmasıdır.

Günümüzde kullanılan geleneksel

şebekelerin iletim fonksiyonları, üzerlerinden sunulan hizmetin niteliklerine göre
yapılandırılmıştır. Örneğin; sabit telefon hizmetlerinin sunulması için kullanılan
PSTN şebekesinde santraller arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanılan SDH
teknolojisi özellikle devre anahtarlamalı trafiği taşımak üzere tasarlanmıştır. Böylesi
bir yapı, tek bir şebeke üzerinden farklı hizmetlerin sunulmasını zorlaştırmaktadır.
YNŞ söz konusu fonksiyonları birbirinden ayırmakla uygulamaların hizmet
seviyesinde ve kullanılan iletim katmanı teknolojilerinden bağımsız olarak
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tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu yapı, şebeke işletmecisi dışındaki
tarafların (içerik sağlayıcılar, uygulama hizmet sağlayıcılar, vb.) da söz konusu
şebeke üzerinden kolaylıkla hizmet sunmasına imkân vermekte, hizmetlerin pazara
sunuluş sürecini basitleştirmekte ve hızlandırmaktadır64. YNŞ’de iletim ve hizmet
sunum fonksiyonlarının ayrıştırılması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Şekil 3.2. YNŞ’de İletim ve Hizmet Sunum Fonksiyonlarının Ayrıştırılması
Video hizmetleri (TV, sinema, vb.)
Veri hizmetleri (WWW, e-posta, vb.)
Telefon hizmetleri

YNŞ Hizmetleri

YNŞ İletim Fonksiyonları
Kaynak: OECD (2008a:13)

Şekil 3.3’de ise YNŞ mimarisini oluşturan katmanlar gösterilmiştir.
Bunlardan erişim katmanının fonksiyonu kullanıcıyı iletim katmanına bağlayan
altyapının (bakır kablo, fiber optik kablo, mikrodalga bağlantı, vb.) sağlanmasıdır.
İletim katmanının görevi her türlü veri trafiğinin şebeke düğüm noktaları (anahtarlar,
yönlendiriciler, vb.) arasında taşınmasıdır. Kontrol katmanı ise iletim ve erişim
katmanını kontrol ederek oturum başlatma ve sonlandırma, farklı hizmetler için
gerekli farklı hizmet kalitesi seviyelerini sağlamak üzere şebeke kaynaklarının
rezerve edilmesi gibi fonksiyonları yerine getirir. İletim ve kontrol katmanları
birlikte çekirdek şebekeyi oluşturur. Son katman olan hizmet katmanı da şebeke
işletmecisi ve diğer hizmet sağlayıcılar tarafından nihai hizmetleri sunmak üzere
kullanacakları hizmet bileşenlerine (kimlik doğrulama, kullanıcı yetkilendirme,
lokasyon tespiti, adres ve numara çözümleme, faturalandırma, oturum yönetimi,
şebeke üzerinde belirli hizmet kalitesinde uçtan uca tünel oluşturma, vb.) ilişkin
fonksiyonları yerine getirir. Hizmet katmanı, bahsi geçen hizmet bileşenlerini
kullanacak hizmet sağlayıcılar için uygulama arayüzlerini de sağlar. Bu arayüzler
64
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YNŞ’de hizmetlere ilişkin fonksiyonların iletim fonksiyonlarından ayrılmasına ve
şebekenin teknolojik detaylarının hizmet sunuculardan saklanarak onlara ihtiyaç
duydukları

iletim

fonksiyonlarının

istedikleri

hizmet

kalitesi

seviyesinde

sunulmasına imkân verir.
Şekil 3.3. YNŞ Mimari Bileşenleri
Hizmet katmanı

Kontrol katmanı
çekirdek şebeke
İletim katmanı
erişim şebekesi

Erişim katmanı
Kaynak: Cullen International – Devoteam – Siticom (2003:6)

YNŞ’nin

düzenlemeler

açısından

gündeme

getirdiği

sorunların

anlaşılabilmesi açısından, bu şebekelerin erişim ve çekirdek kısımlarında kullanılan
teknolojilerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olunması faydalı olacaktır. Aşağıdaki
kısımlarda bu teknolojilere ve özelliklerine değinilecektir.
3.1. Yeni Nesil Erişim Şebekeleri
Günümüzde yaygın olarak sunulan sabit genişbant erişim hizmetleri, telefon
hizmetleri için de kullanılan bakır kablo şebekesi veya kablo TV hizmetleri için
kullanılan koaksiyel kablo şebekesi üzerinden sunulmaktadır. Bu altyapılar üzerinden
sunulan ADSL hizmetinin sağlayabileceği en yüksek bant genişliği, kablo
uzunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte 10 Mbps65, kablo internet hizmetininki
ise 30 Mbps66 civarındadır67. Söz konusu bant genişlikleri kullanıcılara yenilikçi
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kablo bölümüne bağlı kullanıcı sayısı arttıkça kullanıcı başına düşen bant genişliği azalmaktadır.
ADSL hizmetlerinde ise her kullanıcıya tahsisli belirli bir bant genişliği sunulmaktadır. Buradaki
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hızları (kullanıcıdan şebekeye doğru olan trafik – upload) bunların dörtte biri kadardır.
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hizmetlerin sunulması açısından yeterli değildir. Örneğin; yüksek çözünürlüklü
televizyon hizmetlerinin sunulabilmesi için kanal başına 8-10 Mbps, etkileşimli
oyunlar ve video konferans için 2 Mbps civarında bant genişliği gerekmekte ve YNŞ
ortamında sunulacak çeşitli hizmetlerin sunulması açısından, 2011 yılında ortalama
bir hanenin veri indirme (download) için ihtiyaç duyacağı toplam bant genişliğinin
50 Mbps civarında olacağı tahmin edilmektedir68. Diğer taraftan, YNŞ hizmetlerinin
bir kısmı (video konferans, IP üzerinden telefon, vb.) kullanıcıdan şebekeye doğru
(upload) yoğun veri iletimini gerektirmektedir. Ortalama bir hane için bu değerin
2011 yılında 8 Mbps civarında olması beklenmektedir.
Bahsi geçen bant genişliklerinin mevcut erişim şebekeleriyle sağlanması
mümkün değildir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan genişbant ADSL erişim
hizmeti, yerel santral ile kullanıcı arasındaki bakır kablo üzerinden sunulmaktadır.
Bu kablonun uzunluğu arttıkça üzerinden iletilen elektriksel sinyal daha fazla
zayıflamakta ve kanal kapasitesi formülü uyarınca, destekleyebileceği bant genişliği
de azalmaktadır.
YNŞ ortamında kullanıcılara sunulacak hizmetleri destekleyecek erişim
hızlarının sağlanabilmesi için erişim şebekesinde bazı değişiklikler yapılması
gerekmektedir. Yapılacak değişiklikler, bir şekilde, fiber optik kablo altyapısının
kullanıcıya daha fazla yaklaştırılması esasına dayanmaktadır69.
Mevcut bakır kablolu erişim şebekesi üzerinden sunulabilecek erişim
hizmetinin bant genişliğini sınırlayan temel unsur, yerel santral ile kullanıcı
arasındaki mesafenin 3,7 km’ye kadar çıkabilmesidir70. Bu uzunluktaki bakır kablo
üzerinden sunulabilecek en yüksek ADSL bant genişliği 2 Mbps civarındadır.
Kullanıcılara sunulan erişim hizmetinin bant genişliğini artırabilmek için erişim
şebekesinde kullanılan bakır kabloların uzunluğunun azaltılması gerekmektedir.
Bunun için işletmeciler ya bakır kablo alt yapısını tümüyle devreden çıkararak son
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kullanıcıya kadar fiber optik kablo döşeme yoluna gitmekte veya mevcut şebeke
yapısında yerel santral ile kullanıcı arasında bulunan saha dolabına kadar fiber optik
kablo döşeyerek bakır kablonun kullanımını saha dolabı ile kullanıcı arasındaki
mesafeyle sınırlandırmaktadır.
Yeni nesil erişim şebekeleri için kullanılabilecek teknolojiler ve özellikleri
hakkında aşağıda bilgi verilmiştir.
3.1.1. Eve kadar fiber
Mevcut PSTN şebekesinde yerel santral ile kullanıcı arasındaki bağlantı bakır
kablolarla, yerel santral ile diğer santraller arasındaki bağlantı ise yüksek kapasiteli
fiber optik kablolarla sağlanmaktadır. Bu şebeke mimarisinde yerel santralden saha
dolaplarına kadar bakır kablo çiftleri toplu olarak gelmekte, buradan da hanelere
ulaşmaktadır. Mevcut PSTN şebekesinin yapısı ve kablo bölümlerinin uzunluğu
Şekil 3.4’de gösterilmiştir.
Erişim şebekesindeki bakır kablonun tümüyle fiber optik kablolar ile
değiştirilmesiyle oluşturulan mimariye “eve kadar fiber” (Fiber to the Home –
FTTH) adı verilmektedir. Bu mimaride genişbant sinyali tümüyle fiber optik kablolar
üzerinden kullanıcılara ulaştırılmakta ve bakır kablo kullanımından kaynaklanan
sinyal

zayıflamasının

neden

olduğu

bant

genişliği

sınırlaması

ortadan

kaldırılmaktadır.
Şekil 3.4. PSTN Erişim Şebekesinin Yapısı
Yerel
Santral

Hane

Saha
Dolabı
200-3.000 m

Hane
100-700 m

Kaynak: (AMENDOLA and PUPILLO, 2007:5)

FTTH yapısı iki farklı şekilde kurulabilir:
1. Her bir kullanıcı ile yerel santral (veya benzer bir toplulaştırma noktası)
arasında birbirinden bağımsız fiber optik kablolar çekilebilir (noktadan
noktaya mimari).
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2. Kullanıcılardan gelen fiber optik kablolar saha dolabında bir araya getirilerek,
bu noktadan yerel santrale (veya benzer bir toplulaştırma noktası) kadar olan
iletişim tek bir fiber optik bağlantı ile sağlanabilir (pasif optik şebeke
mimarisi).
Bu iki mimari Şekil 3.5’de gösterilmiştir.
Şekil 3.5. Eve Kadar Fiber (FTTH) Mimarileri
Hane
Yerel
santral

Hane
Fiber optik
kablo

Hane

Noktadan noktaya mimari

Yerel
santral

Fiber optik
kablo

Fiber optik
kablo
Saha
dolabı
Optik ayrıştırıcı
(splitter)

Hane
Hane
Hane

Pasif optik şebeke mimarisi
Kaynak: OECD (2008b:25)

Noktadan noktaya mimari kullanıldığı durumda yerel santralden her
kullanıcıya ayrı bir fiber optik kablo gittiğinden, kullanıcılar birbirlerinin
oluşturduğu trafikten etkilenmemektedir. Her kullanıcının erişim hızı diğerlerinden
bağımsız olarak değiştirilebilmektedir. Her kullanıcıya tahsisli ayrı bir kablo olması
nedeniyle, kullanıcı trafiklerini birbirinden ayırmak amacıyla yüksek hızlı şifreleme
fonksiyonlarına ihtiyaç duyulmamaktadır71. Ayrıca, erişim şebekesinde bu mimarinin
kullanılması durumunda, yerel ağa fiziksel katmanda erişimin yerel santralde
uygulanması mümkündür. Diğer taraftan, her kullanıcıdan yerel santrale kadar ayrı
71
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kablo kullanılması nedeniyle toplam kablo döşeme maliyeti yükselmektedir. FTTH
altyapısıyla bir kullanıcıya, teorik olarak, 10 Gbps bant genişliğinde erişim hizmeti
sunulması mümkündür72.
Pasif optik şebeke mimarisinde ise saha dolabından her bir kullanıcıya kadar
ayrı fiber optik kablolar döşenmekte, kullanıcı trafiği saha dolabında toplulaştırılarak
tek bir fiber optik kabloya aktarılmakta ve bunun üzerinden yerel santrale
taşınmaktadır. Yapısı Şekil 3.5’de gösterilen pasif optik şebeke mimarisi, alternatif
olarak, Şekil 3.6’da gösterildiği gibi de gerçekleştirilebilir.
Şekil 3.6. Alternatif Pasif Optik Şebeke Mimarisi
Hane

Hane

Hane

Yerel
santral
Ana kablo

Optik ayrıştırıcı
(splitter)

Kaynak: OECD (2008b:25)

Pasif optik şebeke mimarisinin noktadan noktaya mimariden temel farkı
kullanıcı sinyallerinin paylaşımlı bir ortam üzerinden yerel santrale taşınmasıdır.
Farklı kullanıcıların sinyallerinin tek bir fiziksel ortam üzerinden taşınması optik
ayrıştırıcı (splitter) adı verilen pasif (enerji tüketmeyen) şebeke bileşenlerinin
kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Bu mimaride paylaşımlı bir iletim ortamı
kullanılması sebebiyle şebekeden gelen trafik tüm kullanıcılara ulaştığından,
kullanıcıların birbirlerinin sinyallerinin içeriğine erişmesini önlemek için her
kullanıcının sinyali ancak bu kullanıcının çözebileceği şekilde şifrelenmektedir. Pasif
optik şebeke mimarisi ile 128 kullanıcının veri trafiği tek bir fiber optik ana kablo
üzerinden yerel santrale kadar taşınabilmektedir.
Pasif optik şebeke mimarisiyle oluşturulacak bir erişim şebekesinin kablo
döşeme maliyeti noktadan noktaya mimariye göre daha düşük olmaktadır. Zira daha
az fiber optik kablo kullanılmaktadır. Ayrıca, yerel santralde çok sayıda kullanıcı için
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tek bir port kullanılması sebebiyle, her bir kullanıcı için ayrı port gereksinimi olan
noktadan

noktaya

mimariye

kıyasla,

anahtarlama

ekipmanının

boyutlarını

küçülmektedir. Ana kabloya bir ayrıştırıcı daha ilave edilerek erişim şebekesine yeni
bir kullanıcı kolayca eklenebilmektedir. Diğer taraftan, paylaşımlı bir iletim ortamı
kullanılması sebebiyle ana kablonun sağladığı toplam bant genişliği kullanıcılar
arasında bölüşülmekte, bu nedenle pasif optik şebeke mimarisiyle sunulan erişim
hizmetinin bant genişliği noktadan noktaya mimariye kıyasla daha düşük
olmaktadır73. Farklı kullanıcıların verilerinin şifrelenmesi ihtiyacı nedeniyle yerel
santraldeki anahtarların yüksek hızlı şifreleme fonksiyonları olması gerekmekte, bu
da anahtarlama cihazlarının maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca, çok sayıda
kullanıcının paylaşımlı bir ortam üzerinden hizmet alması nedeniyle kullanıcılara
sunulan bant genişliği birbirlerinden bağımsız olarak değiştirilememekte, değişiklik
yapıldığında aynı ana kabloya bağlı tüm kullanıcılar bundan etkilenmektedir.
Pasif optik şebeke mimarisi kullanıldığında alternatif işletmecilerin yerel ağa
fiziksel katmanda erişimi, tek tek kullanıcılara tahsis edilen fiber optik kabloların
sonlanma noktası olan saha dolabında veya optik ayrıştırıcı seviyesinde
gerçekleştirilebilir. Bu durum, noktadan noktaya mimariye kıyasla, alternatif
işletmecilerin yerel ağa fiziksel katmanda erişimini güçleştirmektedir. Zira bunun
mümkün olabilmesi için alternatif işletmecilerin alt yapılarını saha dolabına veya
optik ayrıştırıcılara kadar genişletmesi gerekmektedir ki bu da oldukça yüksek
yatırım maliyetleri oluşturmaktadır. Alternatif işletmecilerin bu maliyetleri
karşılaması zor olduğundan, FTTH altyapısı için pasif optik şebeke mimarisi
kullanıldığında yerel ağa erişimin, fiziksel katmandan ziyade, Şekil 1.2’de gösterilen
OSI modelindeki veri iletim katmanı (ikinci katman) veya ağ katmanında (üçüncü
katman) sunulan veri akış erişimi hizmeti yoluyla sağlanması gerekebilir.
3.1.2. Saha dolabına kadar fiber
Eve kadar fiber teknolojisi kullanıldığında, PSTN şebekesinin erişim
kısmında kullanılan bakır kablolar tümüyle fiber optik kablolarla değiştirilmektedir.
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Oluşturulan yapı, fiber optik kablo kullanımı nedeniyle çok yüksek bant genişliğinde
erişim hizmeti sunulmasına imkân sağlasa da, tümüyle yeni bir fiber optik kablo
altyapısı kurulmasını gerektirmesi nedeniyle yüksek yatırım maliyetleri ortaya
çıkarabilmektedir. Bu miktar, nüfus yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, abone
başına 5.000 Euro seviyesine kadar ulaşabilmektedir74.
Mevcut erişim şebekelerinin bant genişliğini sınırlayan temel unsur, yerel
santralden kullanıcıya kadar uzanan bakır kabloların uzunluğunun 3,7 km’ye kadar
ulaşabilmesi ve bunun sebep olduğu sinyal zayıflamasıdır. Genişbant sinyalinin
üzerinden taşındığı bakır kablo bölümünün uzunluğu azaltılabilirse, kullanıcılara
sunulan bant genişliğinin yükseltilmesi mümkündür. Bu fikirden hareketle, hem
mevcut bakır kablo altyapısının önemli bir kısmının kullanılmasına hem de yüksek
bant genişliğinde erişim hizmeti sunulmasına imkân veren “saha dolabına kadar
fiber” (Fiber to the Curb – FTTC) çözümü geliştirilmiştir. Bu çözümde, Şekil 3.4’de
gösterilen yapıdaki yerel santral ile saha dolabı arasında kullanılan bakır kablolar
fiber optik kablolar ile değiştirilmekte, saha dolabından kullanıcıya kadar ise mevcut
bakır kablolar üzerinde DSL türevi teknolojiler kullanılmaktadır. Böylece erişim
şebekesinde kullanılan bakır kablo bölümünün uzunluğu azaltılarak kullanıcılara
sunulabilecek bant genişliği artırılmaktadır. Örneğin; saha dolabı ile kullanıcı
arasındaki mesafe 500 metre civarında ise, FTTC çözümü ile, tek bir kullanıcıya
sunulacak bant genişliği 50 Mbps’a kadar çıkabilmektedir75.
FTTC çözümünün en belirgin avantajı fiber optik kablonun sadece saha
dolabıyla yerel santral arasında döşenmesi ihtiyacı nedeniyle, oldukça yüksek olan
kazı ve inşaat maliyetlerinin sadece bu bölümle sınırlı tutulmasıdır76. Diğer taraftan,
bu çözümün kullanıldığı durumda bant genişliği saha dolabıyla kullanıcı arasındaki
kablonun destekleyebileceği bant genişliğiyle sınırlı olup (en çok 50 Mbps civarında)
bu altyapı üzerinden daha yüksek hızların sağlanması mümkün olmamaktadır. Oysa
FTTH çözümü kullanıldığında, fiber optik kabloların uçlarındaki lazerlerin hızının
artırılmasıyla bant genişliğinin artırılması mümkündür. Her ne kadar FTTC
74
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çözümüyle sunulabilecek 50 Mbps (en çok) bant genişliğindeki erişim hizmeti
önümüzdeki birkaç yıl için yeterli görünse de, uzun vadede bant genişliği ihtiyacının
artması ve bu durumun işletmeciler açısından FTTH çözümünü zorunlu kılması
muhtemeldir.
FTTC çözümünün kullanılması durumunda alternatif işletmecilerin yerel ağa
fiziksel erişiminin saha dolabında gerçekleştirilmesi (alt yerel ağa77 erişim – subloop
unbundling) mümkündür. Bunun için alternatif işletmecilerin şebekelerini saha
dolabı seviyesine kadar genişletmesi gerekmektedir. Eğer yüksek yatırım maliyetleri
nedeniyle bu mümkün olmazsa, yerleşik işletmeciden şebeke hiyerarşisindeki daha
üst bir noktada veri akış erişimi hizmeti almaları sağlanabilir.
Yeni nesil erişim şebekelerinde kullanılacak mimarinin erişim düzenlemeleri
açısından gündeme getirdiği temel sorun farklı mimarilerin farklı erişim çözümlerini
zorlamasıdır. Örneğin; FTTH çözümünde noktadan noktaya mimari kullanıldığında
yerel ağa fiziksel erişim yerel santralde sağlanabilir. Bu, alternatif işletmeciler
açısından uygulanması nispeten kolay bir çözümdür. Zira yerel ağa fiziksel erişimden
faydalanmak isteyen bir işletmecinin şebekesini yerel santral seviyesine kadar
genişletmesi yeterlidir. Ancak, pasif optik şebeke mimarisi kullanılması durumunda
yerel ağa fiziksel erişimin sağlanabilmesi için alternatif işletmecilerin şebekelerini,
kullanıcılara birkaç yüz metre mesafedeki saha dolabına veya optik ayrıştırıcılara
kadar yaygınlaştırması gerekecektir. Bu ölçüde geniş bir şebeke kurmak hem yüksek
maliyetlidir hem de böylesi bir altyapı yatırımının ekonomik açıdan yapılabilir
olması yüksek pazar payına sahip olmayı gerektirebilmektedir. Bu nedenle, erişim
şebekesinde

pasif

optik

şebeke

mimarisi

kullanıldığı

durumda

alternatif

işletmecilerin yerel ağa fiziksel erişiminin sağlanması zorlaşmaktadır. Bu durumda
yerel ağa fiziksel erişim yerine veri akış erişimi çözümleri kullanılabilir. Ancak, bu
durumda da alternatif işletmecilerin kullanıcılarına sunacakları hizmet üzerindeki
kontrolü sınırlı olmaktadır. Zira fiziksel olarak kullanıcıya ulaşan kabloya erişim
imkânları olmadığından alternatif işletmecilerin hizmetin özelliklerini (sunulan bant
genişliği, kullanılan teknoloji, vb.) değiştirerek farklılaştırılmış bir ürün oluşturma
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Alt yerel ağ, kullanıcı ile saha dolabı arasındaki bakır kablolardır.
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olanakları kısıtlanmaktadır. Aynı kısıtlamanın FTTC çözümünün uygulanması
durumunda da ortaya çıkması olasıdır.
3.2. Yeni Nesil Şebekelerde Çekirdek Şebeke
Yeni nesil erişim şebekelerinin temel özelliği, kullanıcılara mevcut erişim
şebekesiyle sunulandan çok daha yüksek bant genişliği sunabilmek üzere fiber optik
kablo altyapısını kullanıcılara yaklaştırmasıdır. YNŞ çekirdek şebekeleri ise, bu
erişim şebekesi üzerinden kullanıcılara ulaştırılacak çeşitli hizmetlere ilişkin veri
trafiğini ihtiyaç duyulan hizmet kalitesinde taşıyabilecek IP temelli paket
anahtarlamalı şebekelerdir. Günümüzdeki çekirdek şebekelerde farklı hizmetler için
kullanılan farklı platformların aksine, YNŞ çekirdek şebekesi IP temelli tek bir
platform olarak yapılandırılmaktadır. Şekil 3.7’de İngiltere’deki yerleşik işletmeci
British Telecom’un mevcut şebeke mimarisi ve bu mimaride kullanılan şebeke
teknolojileri ile Şekil 3.8’de YNŞ kurulumu sonrasında oluşturulması öngörülen
şebeke yapısı (21st Century Network) gösterilmiştir.
Şekil 3.7. British Telecom’un Mevcut Şebeke Yapısı
Bakır
kablo

PSTN

PSTN

Fiber optik
kablo

Kiralık Devre

DSL

ATM

Kstream
IP
SDH

PDH

Kullanıcı

≈ 5.500
nokta

≈ 2.000
nokta

≈ 300
nokta

≈ 100
nokta

≈ 15
nokta

Kaynak: British Telecom. Delivering the future BT's 21st Century Network. 23/12/2009.
<http://www.btplc.com/21CN>
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Şekil 3.8. British Telecom'un YNŞ Yapısı
Bakır kablo

İnternet servis sağlayıcı

Toplulaştırma
noktası

MPLS
Fiber optik
kablo

Kullanıcı

İçerik
sağlayıcı

≈ 5.500
nokta

www

≈ 100
nokta

Kaynak: British Telecom. Delivering the future BT's 21st Century Network. 23/12/2009.
<http://www.btplc.com/21CN>

Bu şekillerden de görülebileceği üzere, British Telecom mevcut çekirdek
şebeke yapısında 6 farklı platform (IP, ATM, SDH, PDH, PSTN, kiralık devre) ve
değişik seviyelerde 8.000 civarında bağlantı noktası kullanırken, YNŞ kurulumu
sonrasında çekirdek şebekesinde sadece Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama (Multi
Protocol Label Switching - MPLS) teknolojisi ve 5.600 civarında bağlantı noktası
kullanıyor olacaktır. Söz konusu bağlantı noktalarının sadece 100 tanesi mevcut
şebekedeki sayısı 2.000 civarında olan ve arabağlantı yapmaya imkân veren yerel
santrale eşdeğerdir.
MPLS de, IP temelli internet şebekesi gibi, temelde paket anahtarlamalı bir
teknoloji olup farklı hizmet kalitesi gerektiren uygulamalara ilişkin veri trafiğini
istenen hizmet kalitesi seviyesinde taşıyabilme olanağı sunmaktadır. Telefon
hizmetleri, genel internet erişimi, veri iletimi ve yayın hizmetleri gibi farklı
nitelikteki ve farklı hizmet kalitesi ihtiyaçları olan hizmetlerin tek bir çekirdek
şebeke platformu üzerinden sunulmasına imkân sağlayan yapısı nedeniyle MPLS,
birçok işletmecinin hâlihazırda farklı çekirdek şebeke platformları üzerinden
sundukları hizmetleri ortak bir platforma taşımak ve bu suretle farklı hizmet türleri
için ayrı şebeke platformları işletmekten kaynaklanan yatırım ve işletim
maliyetlerinden tasarruf etmek için dikkate aldıkları bir teknoloji haline gelmiştir78.
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Her ne kadar YNŞ terimi belirli bir teknolojiyi ifade etmiyor olsa da,
YNŞ’nin tipik özelliklerini taşıyor olması nedeniyle MPLS teknolojisinin özellikleri
üzerinde kısaca durulması YNŞ altyapısının nasıl işlediğinin anlaşılabilmesi
açısından faydalı olacaktır.
Bir MPLS şebekesinin genel yapısı Şekil 3.9’da gösterildiği gibidir.
Şekil 3.9. MPLS Şebekesi
kullanıcı trafiği

kullanıcı trafiği

MY
KY

KY
MY
MY
MY

KY

KY

kullanıcı trafiği

kullanıcı trafiği
KY: Kenar Yönlendirici
MY: Merkez Yönlendirici

Yukarıdaki

şekilde

görüldüğü

üzere;

kullanıcı

trafiği

önce

kenar

yönlendiriciye ulaşmakta, kenar yönlendirici, aldığı veri paketlerini göndereceği
hedef kenar yönlendiriciyi tespit ettikten sonra merkez yönlendiriciler üzerinden
hedef kenar yönlendiriciye ulaşan bir rota (kesikli çizgilerle gösterilmiştir)
belirlemektedir. Farklı hizmetler için farklı hizmet kalitesi seviyelerinin sağlanması
için iki farklı yöntem uygulanabilir. Bunlardan ilkinde, belirlenen rotanın üzerinden
geçtiği tüm merkez yönlendiriciler ilgili kullanıcı trafiğinin üzerlerinden geçeceği
konusunda bilgilendirilmekte ve söz konusu trafiği taşımak için ihtiyaç duyulan
sistem kaynakları (tampon bellek kapasitesi, bant genişliği, vb.) rezerve edilmektedir.
Diğer yöntemde ise kullanıcı trafiğine ilişkin veri paketlerine, trafiğin şebekeye
girdiği kenar yönlendiricide, taşınan verinin ihtiyaç duyduğu hizmet kalitesi
seviyesine

ilişkin

parametreler

eklenmekte
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ve

paketin

üzerinden

geçtiği

yönlendiriciler bu bilgiye bakarak ilgili paketi gerekirse diğer paketlere göre
önceliklendirerek iletmektedir.
MPLS şebekesinin paket anahtarlamalı genel internet şebekesinden temel
farkı; iletişim başlamadan önce paketlerin izleyeceği rotanın tespit edilebilmesi, bu
rota üzerindeki yönlendiricilerin kullanıcı trafiğinin ihtiyaç duyduğu hizmet kalitesi
seviyesini sağlamak üzere gerekli sistem kaynaklarını rezerve edebilmesi veya farklı
hizmet kalitesi sınıfına ait veri paketlerinin ilgili hizmet kalitesi sınıfının gerektirdiği
şekilde (önceliklendirme gibi) iletilebilmesidir79.
MPLS şebekesinin bir diğer özelliği de, belirli bir hizmete ilişkin veri
trafiğini, ilgili hizmete abone olan çok sayıda kullanıcıya doğru aynı anda ve istenen
hizmet kalitesinde taşıyabilmesidir. Bu özellik, TV yayıncılığı veya gerçek zamanlı
video gibi yüksek hizmet kalitesi ve tek noktadan çok noktaya eşzamanlı iletim
gerektiren hizmetlerin MPLS şebekesi üzerinden etkin şekilde sunulmasına imkân
vermektedir.
3.3. Yeni Nesil Şebekeler Üzerinden Sunulabilecek Hizmetler
YNŞ’nin erişim şebekesinde kullanılan teknolojilerle fiber optik kablonun
kullanıcılara yaklaştırılması sayesinde kullanıcılara, hâlihazırda yaygın olarak
kullanılan genişbant erişim teknolojileriyle (ADSL ve kablo internet gibi)
sunulabilenden çok daha yüksek bant genişliği sağlanması imkânı ortaya
çıkmaktadır. Diğer taraftan, YNŞ çekirdek şebekesi farklı hizmet kalitesi seviyesi
ihtiyacı olan kullanıcı trafiklerini bu ihtiyaçlar uyarınca sınıflandırarak her trafiği
ilgili hizmet kalitesi sınıfına göre iletebildiğinden, farklı hizmetler için farklı şebeke
platformları kullanılması ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve her türlü trafiğin tek bir
şebeke üzerinden taşınmasına imkân vermektedir.
YNŞ’nin yukarıda bahsedilen yapısı kullanıcılara günümüzde sunulan her
türlü haberleşme hizmetinin tek bir çekirdek şebeke platformu ve tek bir genişbant
bağlantı üzerinden sunulmasına imkân vermektedir. Bu bağlamda;
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Radyo ve TV yayıncılığı hizmetleri,



İnternet erişimi hizmetleri,



İsteğe bağlı video (Video on Demand) hizmetleri,



Çokluortam hizmetleri (çevrimiçi oyun, her türlü elektronik içeriğe erişim,
vb.)



Veri merkezi ve uygulama servis sağlayıcılığı hizmetlerine erişim,



Sanal Özel Ağ (Virtual Private Network) hizmetleri,



Günümüzde kullanılan kiralık devre hizmetlerini ikame edebilecek nitelikte
veri iletim hizmetleri

YNŞ ile sunulabilecek hizmetlerdir.
YNŞ’nin sunulan hizmet ile söz konusu hizmetin üzerinden sunulduğu şebeke
platformunu birbirinden ayıran yapısı, yukarıda bahsi geçen hizmetlerin şebeke
işletmecisinden ayrı firmalar tarafından sağlanabilmesine imkân vermektedir.
Örneğin, isteğe bağlı video hizmetleri sunmak isteyen içerik sağlayıcı bir firma YNŞ
işletmecisinin sağladığı hizmet arayüzlerini kullanmak suretiyle hiçbir şebeke
altyapısı işletmek zorunda kalmaksızın hizmetlerini abonelerine ulaştırabilir.
3.4. Yeni Nesil Şebekelerin Pazar Yapısı ve Düzenlemelere Etkisi
Hızlanan serbestleşme süreciyle birlikte telekomünikasyon sektörüne yeni
oyuncuların girmesi ve bu nedenle artan rekabet telekomünikasyon işletmecilerini,
gelirlerini artırmak amacıyla, bireysel ve kurumsal kullanıcılara yönelik yenilikçi
hizmetler oluşturmaya ve farklı hizmetleri tek bir pakette toplayarak alternatif gelir
kalemleri yaratmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda; genişbant internet erişimi, genişbant
bağlantı üzerinden TV yayıncılığı, isteğe bağlı video, müzik indirme gibi elektronik
içerik hizmetleri, bu içerik hizmetleriyle ilişkili olarak reklâm hizmetleri, veri ve
uygulama barındırma hizmetleri gibi katma değerli hizmetler telekomünikasyon
işletmecileri tarafından artan şekilde sunulmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler
sonucunda geleneksel telekomünikasyon hizmetleri ile yayıncılık, reklâm ve
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barındırma gibi hizmetler bir araya gelmeye ve bunlara ilişkin pazarlar arasındaki
ayrım belirsizleşmeye başlamıştır.
YNŞ’nin yapısı, geleneksel telekomünikasyon hizmetlerinin yanı sıra
yukarıda bahsi geçen tüm hizmetlerin de tek bir YNŞ işletmecisi tarafından
sunulmasını mümkün kılmaktadır. Telekomünikasyon işletmecileri faaliyet alanlarını
içerik, yayıncılık ve barındırma gibi hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletme
yoluna gitmeye başladıkça, tüm bu hizmetleri sunabilecek dikey bütünleşik işletmeci
yapılarının ortaya çıkması muhtemeldir. Bu durum YNŞ işletmecilerini, bir yandan
bahsi geçen hizmetleri sunmaya yönelik tedbirleri alırken diğer yandan da şebeke
işletmecisi olmayan hizmet sağlayıcıların kullanıcılara ulaşmalarını engellemek
suretiyle rekabeti kısıtlamaya yöneltebilir. Dolayısıyla, YNŞ işletmecilerinin
yukarıda bahsi geçen hizmetlerin sunumu için gerekli şebeke bileşenlerini (Şekil
3.3’de gösterilen katmanların fonksiyonları) ne ölçüde kontrol edebildiklerinin ve
bunlara ilişkin ilgili piyasalardaki rekabet durumunun tespit edilmesi, eğer yeterli
rekabet olmadığı belirlenirse gerekli müdahalelerin yapılması gerekmektedir. Şekil
3.3’deki yapı dikkate alınırsa;


erişim şebekesinin kontrolünden kaynaklanan piyasa gücünün kötüye
kullanımının engellenmesi amacıyla erişim düzenlemelerine,



çekirdek şebekenin kontrolünden kaynaklanan piyasa gücünün kötüye
kullanımının engellenmesi amacıyla arabağlantı düzenlemelerine,



hizmet katmanındaki bileşenlerin kontrolünden kaynaklanan piyasa gücünün
kötüye kullanılmasını engelleyecek düzenlemelere

ihtiyaç duyulacağı ortaya çıkmaktadır.
YNŞ’nin birçok telekomünikasyon hizmetini tek bir şebeke platformu
üzerinden sunmaya imkân veren yapısı yetkilendirme rejimlerinin gözden geçirilmesi
ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Günümüzde yayın içeriğinin taşınması, internet
servis sağlayıcılığı, telefon hizmeti, katma değerli hizmetlerin sunulması, vb.
hizmetler için ayrı yetkilendirme düzenlemeleri uygulanması sıklıkla karşılaşılan bir
durumdur. Bu durum büyük ölçüde söz konusu hizmetlerin geleneksel olarak farklı
teknolojiler ve platformlar kullanılarak sunulmasından kaynaklanmaktadır. Ancak,
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yakınsama ve YNŞ’lerin işletime alınması bu gerekçeyi ortadan kaldırmaktadır.
Daha rekabetçi bir piyasa oluşturulması ve pazara giriş engellerinin mümkün
olduğunca azaltılması amacıyla yetkilendirme rejimlerinin basitleştirilmesi ve YNŞ
ortamında işletmecilerin alacakları role uyumlu bir yapıya kavuşturulması
gerekmektedir.
Günümüzde yaygın olarak benimsenen evrensel hizmet yaklaşımı temelde
sabit telefon hizmetlerine odaklıdır. YNŞ’nin tek bir genişbant abone bağlantısı
üzerinden çeşitli telekomünikasyon hizmetlerini sunabilecek yapısı evrensel hizmetin
kapsamının da yeniden değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu
bağlamda, özellikle genişbant erişim hizmetinin evrensel hizmet kapsamına alınması
konusu artan şekilde gündeme gelmektedir. Diğer taraftan, YNŞ’nin sunulan hizmet
ile hizmetin üzerinden sunulduğu platformu birbirinden ayırmaya imkân veren
yapısı, genişbant bağlantı üzerinden sunulabilecek hizmetlerden bir kısmının da
evrensel hizmet kapsamına alınıp alınmaması hususunu gündeme getirmektedir.
YNŞ, tüketici haklarının ve kişisel bilgilerin mahremiyetinin korunmasına
ilişkin bir takım konuları da gündeme taşımaktadır. YNŞ ortamında şebeke işletimi
ve hizmetlere ilişkin fonksiyonların farklı işletmecilerce yerine getirilebileceği
dikkate alındığında, tüketicilerin doğru tercihleri yapabilmesi için hizmetler ve kalite
seviyeleri konusunda yeterli seviyede bilgilendirilmesi ve gerekirse bunlara ilişkin
standartların tespit edilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, acil durum haberleşmesiyle
ilgili düzenlemeler, mevcut telekomünikasyon hizmetleri için olduğu gibi, YNŞ
ortamında da kritik önemde olacaktır. Bunların yanı sıra, YNŞ hizmetlerine erişmek
için kullanılacak cihazlar standart telefon cihazlarından çok daha “akıllı”
olacağından, bu cihazların sahip olduğu üst düzey işlevsellik istenmeyen içeriğin
kullanıcılara iletilmesi veya kişisel bilgilerin kullanıcıların isteği dışında elde edilip
işlenmesi gibi amaçlar için kullanılabilecektir.
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4. YENİ NESİL ŞEBEKELERDE PERAKENDE HİZMETLERE YÖNELİK
DÜZENLEMELER VE ERİŞİM DÜZENLEMELERİ
Kullanıcıların artan bant genişliği ihtiyacının karşılanabilmesi için mevcut
PSTN şebekesinde ana şebekeden yerel santrale kadar ulaşan fiber optik kablo
altyapısının saha dolabına veya evlere kadar uzatılması gerekmektedir. FTTC veya
FTTH çözümleriyle oluşturulacak yeni nesil erişim şebekeleri YNŞ ortamında son
kullanıcılara yüksek bant genişliği sağlayan erişim hizmetinin sunulmasında
kullanılacaktır. Bu anlamda, yeni nesil erişim şebekelerinin mevcut PSTN
şebekesindeki bakır kablolardan oluşan yerel ağa benzer bir fonksiyonu vardır.
Günümüzde

yerleşik

işletmecilerin

kontrolündeki

bakır

kablolardan

müteşekkil yerel ağ, bir benzerinin inşa edilmesinin ekonomik olarak rasyonel
olmaması sebebiyle ekonomik düzenlemeye tabi tutulmaktadır. Bu durum, yeni nesil
erişim şebekelerinin de düzenlemeye tabi olup olmayacağı ve eğer düzenlenecek ise
düzenleme yaklaşımının ne olacağı sorusunu gündeme getirmektedir. Bu sorunun
cevabının verilebilmesi yeni nesil erişim şebekelerinin ekonomik özeliklerinin
incelenerek alternatif benzer altyapıların inşa edilmesinin ekonomik olarak rasyonel
olup olmadığının veya diğer şebeke altyapılarının yeni nesil erişim şebekelerine
alternatif teşkil edip etmediğinin tespitini gerektirmektedir. Bu ekonomik özellikler
hem toptan seviyedeki erişim hizmeti hem de perakende seviyedeki hizmetlere
ilişkin düzenleme yaklaşımının niteliklerinin tespiti açısından da önem taşımaktadır.
4.1. Yeni Nesil Erişim Şebekelerinin Ekonomik İncelemesi
Kablosuz teknolojiler, kıt kaynak olan frekans spektrumunu kullanmaları ve
kablosuz iletim ortamının sinyal iletimini zorlaştıran yapısı nedeniyle kullanıcılara
fiber optik kablo ile sağlanabilecek bant genişliğini sağlayamamaktadır. Örneğin;
günümüzde birçok ülkede kullanılan üçüncü nesil (3G) mobil haberleşme şebekeleri
ile tek bir kullanıcıya sağlanabilen bant genişliği ancak birkaç Mbps dolayındadır.
Yerel santral ile son kullanıcı arasındaki bakır kablolardan oluşan yerel ağı kullanan
ADSL teknolojisi ile ulaşılabilecek bant genişliği ise, kablo uzunluğuna ve kalitesine
bağlı olarak değişmekle birlikte, en çok 10 Mbps civarındadır. Günümüzde yaygın
olarak sunulan diğer bir genişbant erişim hizmeti olan kablo internet hizmetinin bant
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genişliği ise 30 Mbps seviyesine kadar çıkabilmesine rağmen bu kapasitenin aynı
kablo bölümüne bağlı kullanıcılar tarafından ortaklaşa kullanılıyor olması nedeniyle,
kullanıcı başına etkin bant genişliği bu seviyenin oldukça altındadır. Ayrıca, kablo
internet hizmetinin üzerinden sunulduğu kablo TV şebekesinin yaygınlığı çoğu
ülkede PSTN şebekesinden oldukça düşüktür80. Tüm bu nedenlerden dolayı mevcut
kablosuz genişbant haberleşme hizmetleri ile kablo internet ve ADSL hizmetleri,
fiber optik kablo altyapısının kullanıcıya yaklaştırılması esasına dayanan yeni nesil
erişim şebekeleri ile sunulabilecek genişbant erişim hizmetlerine alternatif teşkil
etmekten uzaktır. Yeni nesil erişim şebekelerinin kurulmasını gündeme getiren husus
da, günümüzde yaygın olarak kullanılan bu altyapılar ile sağlanabilecek iletişim
kapasitesinin önümüzdeki döneme yönelik bant genişliği ihtiyacı beklentilerini
karşılayamamasıdır.
Tümüyle (FTTH) veya kısmen (FTTC) fiber optik kablolardan oluşan bir
erişim şebekesinin kurulması için katlanılan maliyetler genel olarak 4 sınıfa
ayrılabilir81:
1. Fiber optik kabloların içine yerleştirileceği kablo kanallarının döşenmesi için
gerekli kazı ve inşaat işlerine ilişkin maliyetler,
2. Döşenecek fiber optik kabloların maliyetleri,
3. Bina içi kablo döşeme maliyetleri,
4. Elektronik cihaz maliyetleri.
FTTH çözümü dikkate alındığında, kazı ve inşaat işlerine ilişkin maliyetler
abone başına toplam maliyet içinde en büyük payı teşkil etmekte olup nüfus
yoğunluğuyla ters orantılıdır. Kazı ve inşaat maliyetlerinin abone başına toplam
sermaye harcaması (Capital Expenditure – CAPEX) içindeki payı, nüfus
yoğunluğuna bağlı olarak, % 50 ile % 80 arasında olabilmektedir. Abone
yoğunluğunun % 25 olduğu varsayımı altında, Paris gibi bir şehirde, eve kadar fiber
çözümünün geliştirilmesinden kaynaklanan abone başına CAPEX 2.000 Euro
civarındadır. Bu miktar nüfus yoğunluğu Paris’in dörtte biri kadar olan Lyon gibi bir
80
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şehirde ise 3.000 Euro kadardır82. Diğer taraftan, mevcut kablo kanallarının
kullanılması durumunda söz konusu maliyet önemli ölçüde azaltılabilir. Zira bu
durumda kazı ve inşaat işlerine ilişkin maliyetlerden tasarruf edilmesi mümkün
olacaktır. Diğer bir ifadeyle; bakır kablolardan oluşan yerel ağın sahibi olan yerleşik
işletmeci bu ağ için kullandığı kablo kanallarını fiber optik kabloların döşenmesi için
kullanabileceğinden, tümüyle yeni bir FTTH şebekesi inşa edecek farazi bir
işletmeciye nispetle önemli bir maliyet avantajına sahip olacaktır.
FTTH çözümünün kullanıldığı durumda ortaya çıkan maliyetlerden birisi de
bina içi kablo döşeme maliyetleridir. Bu maliyetler abone başına 300 Euro ile 500
Euro arasında değişebilmektedir83.
FTTC çözümü dikkate alındığında, fiber optik kablo sadece yerel santralden
saha dolabına kadar döşeneceği ve saha dolabı ile kullanıcı arasında mevcut bakır
kablolar kullanılacağından, kazı ve inşaat işlerine ilişkin maliyetler FTTH çözümüne
nispetle düşük olmaktadır. Almanya için yapılan bir çalışmada, FTTC altyapısı için
abone başına birim yatırım maliyetinin FTTH birim maliyetlerinin % 35’i kadar
olduğu tahmin edilmiştir84. FTTC çözümünün kullanılması durumunda ortaya çıkan
toplam yatırım maliyetinin bileşenleri şunlardır;
1. Yüksek hızlı DSL hizmetinin (VDSL, VDSL2, vb.) sunulması için her bir
saha dolabına sayısal abone hattı erişim çoklayıcısı (DSL Access Multiplexer
- DSLAM) kurulmasından kaynaklanan cihaz maliyeti,
2. Saha dolabının maliyeti85,
3. Veri trafiğinin saha dolabı ile ana şebeke arasında taşınması için gerekli fiber
optik bağlantıların (backhaul) maliyeti,
Bu maliyetlerin önemli bir kısmı sabit maliyet niteliğindedir. Bu nedenle,
yerel santralin hizmet sunduğu alandaki kullanıcı sayısı arttıkça kullanıcı başına
maliyetler düşmektedir. Örneğin; bir işletmeci için saha dolabında alt yerel ağa
82
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erişim çözümünün uygulandığı durumda ortaya çıkan kullanıcı hattı başına ortalama
aylık maliyet, yerel santralin hizmet sunduğu bölgedeki abone sayısı 200 olduğunda
95 Euro, 600 olduğunda 38 Euro, 1.400 olduğunda ise 22 Euro civarında
olmaktadır86. Bu maliyet yapısı, günümüzde uygulanan yerel ağa erişim çözümüne
nispetle daha belirgin ölçek ekonomileri yaratmaktadır. Günümüzde yerel santralde
uygulanan yerel ağa erişim açısından, yerel santralin hizmet sunduğu bölgedeki
abone sayısı 500 civarına ulaştığında ölçek ekonomisinin etkisi hemen hemen
kaybolmaktadır. Saha dolabında yerel ağa erişim uygulamasında ise ölçek
ekonomileri bahsi geçen abone sayısı 1.000’in üzerine çıktığında dahi belirgindir87.
Bu nedenle, saha dolabında alt yerel ağa erişim yöntemiyle pazara girmeye çalışacak
alternatif bir işletmeci, maliyet açısından, ölçek itibarıyla çok daha büyük olan
yerleşik işletmeciye nispetle önemli ölçüde dezavantajlı durumda olacaktır.
FTTH çözümü, FTTC çözümüne nispetle, kullanıcılara daha yüksek bant
genişliği ve dolayısıyla daha yüksek kaliteli ve nitelikli hizmetler sağlayarak daha
yüksek gelir elde etme imkânı sunmasının yanı sıra fiber optik kabloyu son
kullanıcıya kadar ulaştırması nedeniyle, özellikle noktadan noktaya mimari
kullanılması durumunda, uzun vadede ortaya çıkabilecek artan bant genişliği
ihtiyacına da cevap verebilecek ve bir kere kurulduktan sonra erişim şebekesi
altyapısında köklü bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmayacaktır. Buna mukabil, bu
çözümün kullanılması durumunda ortaya çıkan kullanıcı başına maliyet FTTC
çözümünün maliyetinden çok daha yüksek olmaktadır. FTTC çözümü ise, sağladığı
bant genişliği itibarıyla, yerel santral ile kullanıcı arasında kurulu bulunan mevcut
bakır yerel ağ altyapısı ile FTTH altyapısı arasında kalan bir çözümdür. Bu yönüyle,
kurulum maliyeti FTTH çözümüne nispetle daha düşük olsa da, FTTC ile
sunulabilecek hizmetlerin nitelikleri ve dolayısıyla elde edilebilecek gelir de FTTH
üzerinden sunulabilecek

hizmetlerinkinden düşük olacaktır.

Ayrıca,

FTTC

çözümünün saha dolabı ile son kullanıcı arasındaki bakır kabloyu kullanıyor olması
sebebiyle, bu altyapının bir noktadan sonra artan bant genişliği talebini
karşılamasının olanaksız hale gelmesi sonucunda FTTH altyapısı kurulması ihtiyacı
ortaya çıkabilecektir. Bu durumda, FTTH altyapısının kurulacağı bölgelerde daha
86
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önce FTTC altyapısı oluşturmak için yapılmış yatırımların bir kısmı (saha
dolaplarına kurulan DSLAM cihazları gibi) atıl hale gelebilecektir.
Gerek FTTH gerekse FTTC çözümlerinin ekonomik yapılabilirliği, bu
altyapıların kurulması için katlanılan maliyetlerin yanı sıra söz konusu altyapılar
üzerinden sunulacak hizmetlere yönelik talep ve bu hizmetlerden elde edilecek
gelirle de ilişkilidir. Kullanılacak teknolojik çözüm hangisi olursa olsun (FTTH veya
FTTC) bu şebekeler kurulmak suretiyle sunulabilecek hizmetlerden işletmecilerin ne
kadar gelir elde edebileceğini bugünden tahmin etmek kolay değildir. Öncelikle,
kullanıcıların söz konusu hizmetleri ne ölçüde, hangi bölgelerde ve hangi zaman
zarfında talep edecekleri ve bunlara ne kıymet biçecekleri belirsizdir. Ayrıca,
günümüzde sunulmayan (veya çok sınırlı olarak sunulan) fakat yeni nesil erişim
şebekelerinin kurulmasıyla sunulmaları teknik olarak mümkün hale gelecek yeni
hizmetlerin (genişbant bağlantı üzerinden TV yayınlarının iletilmesi ve isteğe bağlı
video gibi çeşitli katma değerli hizmetler) üretilmesine ilişkin olarak içerik sağlayıcı
firmalar ile telekomünikasyon işletmecileri arasındaki işbirliği modellerinin ne
ölçüde başarılı olabileceği ve ne kadar zamanda olgunlaştırılabileceği de bir başka
belirsizlik alanıdır.
Yukarıda bahsedilen maliyet yapıları ve talebe yönelik belirsizlikler
nedeniyle, yeni nesil erişim şebekelerinin kurulmasının hangi şartlar altında
ekonomik olarak rasyonel olacağının ve ne ölçüde risk barındırdığının tespit edilmesi
güçtür. Bununla birlikte genel bazı tespitler yapılabilir88:
1. FTTH çözümünün uygulanmasının önemli miktarlarda yatırım yapılmasını
gerektirmesi, buna mukabil bu altyapı üzerinden sunulacak hizmetlere
yönelik talepteki belirsizlik yatırımı yapacak yerleşik işletmeciler açısından
önemli bir risk teşkil etmektedir. Söz konusu risk, pazar payı düşük, yerleşik
işletmeciye kıyasla maliyet yapısı dezavantajlı ve finansal imkânları
genellikle daha zayıf olan alternatif işletmeciler açısından daha da belirgindir.
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Bu çıkarımlar yapılırken devletin olası müdahaleleri dikkate alınmamıştır. Devletin belirli bir
bölgede yeni nesil erişim şebekelerinin kurulması için kaynak tahsis etmesi veya işletmeciler
açısından maliyet ve riskleri azaltıcı diğer tedbirleri devreye alması farklı sonuçlar yaratabilir.
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2. FTTC çözümünün maliyeti FTTH çözümüne nispetle daha düşük olduğundan
ve bu altyapı üzerinden sunulabilecek hizmetler mevcut ADSL altyapısı ile
teknik olarak en yüksek iletişim kapasitesini sağlayan FTTH çözümü
üzerinden sunulabilecek hizmetler arasında konumlanacağından, bu çözümün
FTTH çözümüne kıyasla, hem yatırım maliyeti hem de sunulacak hizmetlere
yönelik talebin belirsizliği itibarıyla, daha düşük bir risk teşkil ettiği
söylenebilir.
3. Yerleşik işletmeci açısından FTTC çözümünün ekonomik olarak rasyonel
olabilmesi

için,

uygulamanın

hayata geçirildiği

bölgelerdeki abone

yoğunluğunun % 14 - % 31 bandında olması gerekmektedir89. Eve kadar fiber
çözümünün daha da yüksek maliyetler oluşturduğu dikkate alındığında, bu
çözümün rasyonel olabilmesi için gerekli abone yoğunluğunun ve/veya abone
başına

gelirin

daha

yüksek

olacağı

değerlendirilebilir.

Bu

açıdan

bakıldığında, ortalama gelir düzeyi ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu
şehir ve semtler muhtemelen yeni nesil erişim şebekeleri üzerinden sunulacak
hizmetlere en yüksek talebin oluşacağı bölgeler olacaktır. Potansiyel talebin
yoğunluğu, niteliği ve şebeke kurulumuna ilişkin maliyetlerin yapısına bağlı
olarak, bu bölgeler FTTH veya FTTC çözümlerinin ilk olarak uygulamaya
alınacağı bölgeler olacaktır.
4. Nüfus yoğunluğunun ve gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde sadece
FTTC çözümleri devreye alınacak, belki de yeni nesil erişim şebekeleri
uzunca bir süre kurulmayacak ve mevcut erişim şebekesiyle hizmet
sunulmaya devam edilecektir.
5. Riskin, maliyetlerin ve ölçek ekonomilerinin büyüklüğü nedeniyle alternatif
işletmecilerin kendilerine ait yaygın FTTH altyapıları kurması zor
görülmektedir. Ancak, özelikle gelir düzeyinin ve nüfus yoğunluğunun
yüksek olduğu bölgelerde ve/veya altyapı kurulum maliyetlerinin düşük
olduğu yeni inşa edilen yerleşim alanlarında bu nitelikteki altyapıların

89
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alternatif işletmeciler tarafından kurulması rasyonel olabilir90. Ayrıca,
işletmecilerin yatırım maliyetlerini düşürmelerine imkân verecek şekilde
doğalgaz ve enerji dağıtım şebekesi, içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin
telekomünikasyon altyapısının kurulması için kullanılmasının mümkün
olduğu

durumlarda

da

alternatif

FTTH

şebekelerinin

kurulması

kolaylaşmaktadır.
6. Alternatif işletmecilerin saha dolabında alt yerel ağa erişim yöntemiyle
hizmet sunmaları kendileri açısından tümüyle yeni bir fiber optik erişim
şebekesi kurmaya nispetle daha kolay olsa da, bu durumda dahi yapılacak
yatırımın rasyonel olabilmesi için alternatif işletmecilerin pazar paylarının %
10’un üzerinde olması ve yüksek gelir getiren hizmetlere yoğun talep olması
gereklidir91. Bu şartların sağlanmadığı durumlarda alternatif işletmeciler saha
dolabında alt yerel ağa erişim çözümünü dahi rasyonel bulmayacak ve bu
çözüm için yatırım yapmayacaktır. Böyle durumlarda alternatif işletmecilerin
veri akış erişimi hizmetine yönelmesi beklenebilir.
Yukarıdaki tespitler ışığında; yerleşik işletmecilerin yüksek gelir elde etmeyi
bekledikleri gelir düzeyi ve nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde FTTH altyapıları
kurmaya yönelebilecekleri, talep ve gelir beklentisinin nispeten daha düşük olduğu
bölgelerde FTTC çözümlerine odaklanacakları ve bunlar dışında kalan bölgelerde
bakır kablolardan müteşekkil mevcut yerel ağı kullanmaya devam edecekleri
öngörüsü yapılabilir. Ayrıca, riski ve yatırım maliyetini azaltmak adına, herhangi bir
bölgede veya tüm ülke çapında FTTC kurulumu ile başlayıp talebin olgunlaşmasını
ve gelişmesini bekleyerek belirli bir süre sonra FTTH altyapısı kurulması yoluna
gidilmesi de olasıdır. Alternatif işletmeciler açısından bakıldığında ise, bazı
işletmecilerin nüfus yoğunluğunun ve gelir beklentisinin yüksek olduğu bölgelerde
FTTH altyapısı kurmaya yönelebilecekleri, ancak yüksek maliyetler ve nispeten
düşük pazar payları nedeniyle bunun yerleşik işletmeciye göre daha zor olduğu, bu
nedenle alternatif işletmecilerinin FTTH altyapısı kurmaya yönelik uygulamalarının,
90

Yeni inşa edilen yerleşim alanlarında, inşaat sırasında kablo kanallarının döşenmesi suretiyle şebeke
kurulum maliyeti önemli ölçüde düşürülebilmektedir. Bu gibi durumlarda FTTH altyapısı kurulması
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özellikle FTTH hizmetlerine ilişkin pazarın gelişme sürecinin ilk dönemlerinde,
kısıtlı kalacağı sonucuna varılabilir. Alternatif işletmecilerin saha dolabında alt yerel
ağa erişim yöntemiyle hizmet sunması da ancak YNŞ hizmetlerine yoğun talep olan
ve önemli ölçüde pazar payına sahip oldukları bölgelerde rasyonel olacaktır.
Bu noktada, yeni nesil erişim şebekelerinin kurulmasıyla ortaya çıkacak ilgili
toptan ve perakende piyasalardaki rekabet durumu ve bu piyasalarda etkin piyasa
gücüne sahip işletmeciler olup olmayacağının irdelenmesi yerinde olacaktır. Bunun
için öncelikle hem toptan hem de perakende seviyede ilgili piyasa tanımının
yapılması gerekmektedir92.
Günümüzde PSTN şebekesi üzerinden sunulan sabit telefon hizmeti ile
internet sayfalarında gezinti, sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı ve elektronik posta
göndermeye imkân veren ve ADSL veya kablo internet altyapısı üzerinden sunulan
genişbant

erişim

hizmetinin

FTTH-FTTC

altyapıları

üzerinden

sunulması

mümkündür. Ayrıca, FTTH-FTTC altyapıları ile çok daha yüksek bant genişliği
gerektiren ve ADSL veya kablo internet teknolojilerinin destekleyemeyeceği
uygulamaların (isteğe bağlı video, genişbant bağlantı üzerinden TV yayıncılığı,
çeşitli çevrimiçi uygulamalara erişim, vb.) kullanımına imkân veren “yüksek hızlı
genişbant erişim” hizmetinin sunulması da mümkündür. Bu türdeki yüksek hızlı
genişbant erişim hizmetiyle93 yukarıda bahsi geçen ve günümüzde yaygın olarak
kullanılan altyapılar üzerinden sunulan geleneksel genişbant erişim hizmetlerinin
talep yönüyle birbirine ikame olmayacağı öngörülebilir. Zira yüksek hızlı genişbant
erişim hizmeti üzerinden kullanılabilecek uygulamaların geleneksel genişbant erişim
hizmetiyle kullanılabilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, yüksek hızlı genişbant
erişim hizmetlerinin sunumunda ADSL, kablo internet veya kablosuz genişbant
erişim teknolojilerinin FTTH-FTTC altyapılarına alternatif teşkil edemeyeceği

92

Düzenleyici müdahale amacıyla ilgili piyasa tanımlarının yapılabilmesi ve etkin piyasa gücüne
sahip işletmecilerin belirlenmesi için pazarın gerçek yapısı (mevcut hizmetler ve bunların birbirini ne
ölçüde ikame edebildiği, işletmecilerin zorunlu altyapıları kontrol etme yeteneği, alternatif altyapıların
varlığı, vb.) dikkate alınmalıdır. YNŞ hizmetleri için ilgili piyasa henüz oluşmamış olduğundan
bugünden pazar analizi yapmak mümkün değildir. Bu bölümdeki ilgili piyasa tanımları, olası piyasa
aksaklıklarının kaynağının anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır.
93
Bu hizmet için, günümüzde yaygın olarak kullanılan genişbant erişim hizmetlerinin sağlayabileceği
bant genişlikleri dikkate alınarak, 10-15 Mbps bandında bir veri indirme (download) hızı alt limit
olarak tespit edilebilir.
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noktasından

hareketle

arz

yönlü

ikame

edilebilirliğin

de

sınırlı

olacağı

değerlendirmesi yapılabilir. Arz ve talep yönlü ikame edilebilirlik açısından farklı
özellikler gösteren söz konusu hizmet sınıfları (geleneksel genişbant erişim ve
yüksek hızlı genişbant erişim) için ayrı ilgili perakende piyasa tanımları yapılması
mümkündür.
Perakende seviyedeki yüksek hızlı genişbant erişim hizmetine yönelik ilgili
piyasa tanımı yapıldıktan sonra bu piyasada etkin piyasa gücüne sahip işletmeci olup
olmayacağının tespit edilmesi gerekmektedir. Yukarıda örneği verilen yüksek bant
genişliği gerektiren uygulamaların sunumu açısından FTTH-FTTC altyapılarının
alternatifsiz olduğu dikkate alındığında, bu altyapıyı kontrol eden işletmecilerin
perakende seviyedeki yüksek hızlı genişbant erişim hizmeti piyasasında etkin piyasa
gücüne sahip olması olasıdır. Eğer FTTH-FTTC altyapısına sahip tek bir işletmeci
varsa ve alternatif işletmeciler bu altyapıya erişim imkânına sahip değilse, bu tek
işletmecinin ilgili perakende piyasada etkin piyasa gücüne sahip olacağı açıktır. Söz
konusu altyapıya alternatif işletmecilerin erişimi yasal olarak düzenleniyor ise ilgili
perakende piyasaya yeni işletmecilerin girmesi ve bu piyasada etkin rekabet oluşması
mümkündür. Bununla birlikte, FTTH-FTTC altyapısına erişimin yasal olarak
düzenleniyor olması, alternatif işletmecilerin çeşitli sebeplerle pazara girmemesi
veya yeterince etkin olamaması gibi nedenlerle ilgili perakende piyasada FTTHFTTC altyapısının sahibi olan işletmecinin etkin piyasa gücüne sahip olmayacağını
garanti etmez.
FTTH-FTTC altyapıları üzerinden sunulacak ve alternatif işletmecilerin son
kullanıcılara yüksek hızlı genişbant erişim hizmetini sunmasına imkân veren toptan
seviyedeki erişim hizmetlerine ilişkin olarak tanımlanacak ilgili piyasada, bu
altyapıları kontrolünde bulunduran işletmecilerin etkin piyasa gücüne sahip olması
olasıdır. Eğer bahsi geçen altyapı tek bir işletmeci (yerleşik işletmeci) tarafından
kurulmuşsa (çoğu durumda böyle olacaktır) bu işletmecinin ilgili toptan erişim
piyasasında etkin piyasa gücüne sahip olacağı açıktır.
Yeni nesil erişim şebekeleri ve bu şebekeler üzerinden sunulacak hizmetlere
ilişkin arz ve talep dinamikleri bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle
ilgili piyasaların coğrafi olarak da tanımlanması gerekebilecektir.
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Burada, yüksek hızlı genişbant erişim hizmetine yönelik ilgili perakende
piyasa tanımı yapılırken, bu hizmet üzerinden kullanıcılara sunulabilecek isteğe bağlı
video, TV yayıncılığı, çeşitli elektronik içerik ve uygulamalara erişim, vb. katma
değerli hizmetler ilgili perakende piyasa tanımının dışında tutulmuştur. Her ne kadar
kullanıcıların yüksek hızlı genişbant erişim hizmetine abone olmasının sebebi bu tür
uygulamaları kullanmak olsa da, abonelerin bahsi geçen uygulamaların tümünü aynı
anda talep etmeyeceği ve işletmecilerin de ek ücret mukabilinde abonelerine farklı
hizmetler

sunmaya

yönelecekleri

öngörülebilir.

Ayrıca,

kullanıcıların,

telekomünikasyon işletmecilerinden ayrı hizmet sağlayıcıların sunduğu çeşitli katma
değerli hizmetlere, abone oldukları yüksek hızlı genişbant erişim hizmeti üzerinden
ulaşabilmesi de söz konusu olacaktır. Böylesi bir pazar yapısında, yüksek hızlı
genişbant erişim hizmeti ile bu hizmet üzerinden sunulabilecek çeşitli katma değerli
hizmetlerin birbirlerinden ayrı olarak ele alınması gerekir. Diğer taraftan, YNŞ
işletmecilerinin yüksek hızlı genişbant erişim hizmetini bahsi geçen katma değerli
hizmetlerle paket halinde sunma yoluna gideceği de öngörülebilir. Zira YNŞ
altyapılarının kurulmasının sebebi zaten böylesi katma değerli hizmetlerin
sunulmasına imkân vermesidir. Bu noktada, bahsi geçen katma değerli hizmetleri
kapsayan bir ilgili perakende piyasa tanımı yapılmasına gerek olup olmadığı sorusu
akla gelmektedir.
İlgili piyasa tanımı yapılmasının sebebi, söz konusu piyasadaki rekabet
aksaklığının incelenmesi ve aksaklığı giderecek tedbirlerin alınmasıdır. YNŞ
ortamında

sunulabilecek

katma

değerli

hizmetleri

telekomünikasyon

işletmecilerinden ayrı çeşitli hizmet sağlayıcıların (TV yayıncıları, video içeriklerinin
kullanım haklarını ellerinde bulunduran firmalar, uygulama hizmet sağlayıcılar, vb.)
sunması olasıdır. Böylesi katma değerli hizmetlere ilişkin pazarlarda rekabeti
sağlamak telekomünikasyon düzenlemelerinin doğrudan hedeflediği bir amaç
değildir. Bununla birlikte, yakınsama olgusunun telekomünikasyon ve içerik
endüstrileri arasındaki ayrımı giderek azaltması sonucunda ileride bahsi geçen
hizmetler açısından da öncül düzenleme ihtiyacı gündeme gelebilir.
Yukarıdaki değerlendirmeler dikkate alındığında, çoğu durumda, ilgili
perakende ve toptan piyasalarda etkin piyasa gücüne sahip bir işletmeci (yerleşik
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işletmeci) bulunacağı ortaya çıkmaktadır. Bir ilgili piyasada etkin piyasa gücüne
sahip işletmeci bulunması düzenleyici otoritenin bu piyasaya çeşitli şekillerde (erişim
düzenlemeleri, tarife kontrolü, hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi, ayrım
gözetmeme yükümlülüğü, vb.) müdahale etmesini de gündeme getirmektedir. Bu
noktada, yeni nesil erişim şebekelerinin düzenlenmesi açısından şu sorular ön plana
çıkmaktadır94:
1. Yeni nesil erişim şebekelerini kuracak işletmecilerin bu altyapı üzerinden
sunacakları perakende seviyedeki hizmetlerin (yüksek hızlı genişbant erişim
hizmeti ile bunun üzerinden sunulabilecek TV yayıncılığı ve isteğe bağlı
video gibi yüksek bant genişliği gerektiren hizmetler) fiyatlandırılması nasıl
yapılacaktır? Bu hizmetlerin fiyatları, hâlihazırda bazı perakende hizmetler
için uygulanan yaklaşıma benzer şekilde, düzenlenmeli midir? Bu durumda,
bahsi geçen altyapıların kurulmasıyla üstlenilen risk düzenlenen perakende
hizmet fiyatlarına nasıl yansıtılacaktır?
2. Maliyet yapıları, ölçek ekonomileri ve riskler nedeniyle çoğu kez alternatif
yeni nesil erişim şebekesi altyapılarının kurulmasının mümkün olmadığı göz
önüne alındığında, perakende piyasalarda rekabeti artırmak için yerleşik
işletmecilere, alternatif işletmecilere toptan seviyede erişim hizmeti sunma
yükümlülüğü getirilmeli midir? Eğer böyle bir yükümlülük getirilecekse
erişim fiyatları nasıl düzenlenecektir?
3. Yeni nesil erişim şebekelerinin kurulması mevcut erişim şebekelerinin
yapısında değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Yeni nesil erişim
şebekelerinin kurulması sürecinde, hizmetlerini mevcut erişim şebekelerini
kullanarak sunan alternatif işletmecilerin söz konusu hizmetleri kesintisiz
olarak sürdürmeleri nasıl sağlanabilir?
İlerleyen bölümlerde bu sorulara cevap geliştirilmeye çalışılacaktır. Ancak,
öncelikle yeni nesil erişim şebekelerinde kullanılabilecek erişim yöntemleri ve
bunların karakteristikleri üzerinde durulacaktır. Zira farklı erişim yöntemleri farklı
94

Burada, ilgili toptan ve perakende piyasalarda etkin piyasa gücüne sahip bir işletmeci bulunduğu
varsayılmıştır. İlgili piyasada etkin piyasa gücüne sahip işletmeci bulunmadığı durumda zaten
piyasaya düzenleyici müdahale söz konusu olmamaktadır.
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ekonomik özellikler taşıyabilmektedir. Erişim yöntemlerinin doğasının anlaşılması,
erişim hizmetlerine ilişkin düzenleyici yaklaşımın tespiti açısından önem arz
etmektedir.
4.2. Yeni Nesil Şebekelerde Erişim Yöntemleri
Erişim, erişim sağlanacak altyapının sahibi olan işletmeci tarafından
(genellikle yerleşik işletmeci) alternatif işletmecilere toptan seviyede sunulan bir
hizmettir. Erişim yöntemleri genel olarak iki sınıfa ayrılabilir:
1. Kablolar (bakır veya fiber optik) ve kabloların içinden geçtiği kablo kanalları
gibi fiziksel altyapılara erişim,
2. Doğrudan fiziksel altyapıya değil, ancak kullanıcı ile alternatif işletmeci
arasında yerleşik işletmeci tarafından tahsis edilen mantıksal kanala erişim
(veri akış erişimi).
Fiziksel altyapıya erişim, alternatif işletmeci açısından sunduğu perakende
hizmet üzerinde en geniş kontrol imkânını sunan, hizmetini farklılaştırarak yenilikçi
hizmetler oluşturması ve bu suretle rekabet gücünü artırması açısından en yüksek
esnekliği sağlayan çözümdür. Buna mukabil, erişim için bu yöntemi kullanacak
işletmecinin hizmet sunabilmesi için gerekli elektronik ekipmanları (DSLAM,
modem, vb.) temin ederek erişimin sağlanacağı noktada (yerel santral, saha dolabı,
vb.) fiziksel altyapıya bağlaması ve kullanıcı trafiğini bu noktadan kendi şebekesine
kadar taşıyacak iletim altyapısını oluşturması veya bu altyapıyı bir başka
işletmeciden temin etmesi gerekmektedir. Kablo kanallarına erişim söz konusu
olduğu durumda, elektronik ekipmanın kurulmasının yanı sıra, kabloların da kablo
kanallarına döşenmesi gereklidir. Bu nedenle, fiziksel altyapıya erişim yöntemi
alternatif

işletmeciler

açısından

önemli

ölçüde

yatırım

yapılmasını

gerektirebilmektedir. Söz konusu işletmecinin pazar payı yeterince yüksek değilse,
böylesi bir yatırım ekonomik açıdan yapılabilir olmayabilir.
Veri akış erişimi yöntemi kullanıldığında ise alternatif işletmeciler fiziksel
altyapıya doğrudan erişememekte, abonelerine ilişkin trafiği şebeke hiyerarşisinde
saha dolabı veya yerel santralden daha üstte yer alan bir bağlantı noktasında yerleşik
işletmeciden teslim almaktadır. Bu yöntem, alternatif işletmeciler açısından, fiziksel
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altyapıya erişim yöntemine nispetle daha düşük yatırım gerektirmekte olup
uygulanması daha kolaydır. Zira çok sayıdaki yerel santral veya saha dolabına
ekipman kurma ve kullanıcı trafiğini bu noktalardan ana şebekeye kadar taşımak için
altyapı oluşturma maliyetleri ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla, bu erişim yöntemi
pazara giriş için gerekli minimum ölçeği düşürerek alternatif işletmecilerin pazara
girişini kolaylaştırmaktadır. Ancak, alternatif işletmecinin erişim için bu yöntemi
kullanması durumunda hizmetini farklılaştırma imkânı ve yerleşik işletmeciden
toptan seviyede aldığı erişim hizmetine ekleyebileceği katma değer, fiziksel
altyapıya erişim yöntemine kıyasla, azalmaktadır.
Veri akış erişimi ve fiziksel altyapıya erişim yöntemleri birlikte kullanılarak
ölçek itibarıyla küçük işletmecilerin pazara girişlerinin kolaylaştırılması ve veri akış
erişimini kullanarak faaliyete başlayan işletmecilerin zaman içerisinde pazar
paylarını ve gelirlerini artırmaları sonrasında şebekelerine daha fazla yatırım yaparak
fiziksel altyapıya erişim yöntemini kullanabilir ve hatta kendi fiziksel altyapılarını
kurabilir hale gelmelerinin sağlanması (yatırım merdiveni yaklaşımı) genel olarak
düzenleyici kurumlar tarafından benimsenen bir politikadır.
FTTH altyapısında erişim
FTTH altyapısında fiziksel altyapıya erişim üç şekilde gerçekleştirilebilir:
1. Fiber optik kablonun kendisine erişim,
2. Dalga boyu bölümlemeli çoklama kullanılıyor ise dalga boylarına erişim,
3. Fiber optik kabloların içinden geçtiği kablo kanallarına erişim.
Dalga boyu bölümlemeli çoklama, bu teknolojiyi kullanan aktif cihazların
maliyetinin yüksekliği nedeniyle, daha ziyade şebekelerin çekirdek kısımlarında
uygulanmakta olup erişim şebekesinde genellikle uygulanmamaktadır. Bununla
birlikte, teknolojinin gelişmesinin de sonucu olarak, gelecek yıllarda bu yöntemin
erişim şebekelerinde kullanımının yaygınlaşması da olasıdır.
Kablo kanallarına erişim durumunda alternatif işletmeci, yerleşik işletmecinin
kablo kanallarını kullanarak abonelerini bu kanalların içine döşediği fiber optik
kablolar üzerinden kendi şebekesine bağlamaktadır.
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Fiber optik kablonun kendisine erişim yöntemi uygulanacaksa, erişim
yerleşik işletmecinin FTTH altyapısının kurulumunda kullandığı mimariye göre
farklı noktalarda gerçekleştirilebilir. Eğer FTTH altyapısı noktadan noktaya mimari
kullanılarak oluşturulmuşsa alternatif işletmeci fiber optik kabloya yerel santralde
(veya eşdeğer toplulaştırma noktasında) erişebilir. FTTH şebekesinde pasif optik
şebeke mimarisi kullanıldıysa fiziksel erişim ancak optik ayrıştırıcı (splitter)
seviyesinde gerçekleştirilebilir. Bu durumda alternatif işletmecinin şebekesini
caddelerdeki veya saha dolabındaki ayrıştırıcılara ulaşabilecek şekilde genişletmek
üzere yatırım yapması gereklidir. Bu yatırımın maliyeti birçok işletmecinin
karşılayamayacağı kadar büyük olabilir.
Yeterli ölçeğe ve pazar payına ulaşamama nedeniyle FTTH altyapısında
fiziksel erişim yöntemini kullanması rasyonel olmayan alternatif işletmecilerin veri
akış erişimi yöntemini kullanması gerekecektir. Böylece, şebekelerini yerel santral
veya saha dolabına kadar genişletmek zorunda kalmaksızın pazara girebilmeleri
mümkündür. Diğer taraftan, gerekli yatırım maliyetine katlanabilecek alternatif
işletmeciler de fiziksel erişim yöntemini tercih ederek hizmetlerini daha fazla
farklılaştırmak suretiyle rekabet güçlerini ve gelirlerini artırma yoluna gidebilirler.
FTTC altyapısında erişim
Yerleşik işletmecinin FTTC altyapısını kurduğu durumda, alternatif
işletmecilerin bakır kablolara fiziksel erişimi bu kabloların sonlanma noktası olan
saha dolabında sağlanabilir. Bu durumda, alternatif işletmecinin saha dolabına kendi
DSLAM teçhizatını kurması ve kullanıcı trafiğini bu noktadan ana şebekesine
taşıyacak

iletişim

altyapısını

oluşturması

gerekecektir.

Bu

yöntemin

kullanılmayacağı durumda veri akış erişimi yöntemi uygulanabilir. İşletmecilerin
ekonomik özellikleri ile tercih edecekleri erişim yöntemi arasında bir önceki kısımda
bahsedilen ilişki bu durumda da geçerlidir.
Yeni nesil erişim şebekelerinin oluşturulması için kullanılan teknoloji (FTTH
veya FTTC) hangisi olursa olsun, ilgili toptan pazarda etkin piyasa gücüne sahip
işletmecinin (çoğunlukla yerleşik işletmeci) hem fiziksel altyapıya erişim hem de
veri akış erişimi yöntemleriyle erişim hizmeti sunmasının sağlanması gerekli
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görülmektedir. Böylece, hem küçük ölçekli hem de daha büyük ölçekli alternatif
işletmeciler finansal yapıları ve iş modellerine uygun erişim seçeneğini kullanma
esnekliğine sahip olacaktır. Aksi durumda, yeni nesil erişim şebekelerinin yarattığı
ve yukarıda bahsi geçen ölçek ekonomileri nedeniyle, özellikle yeterince geniş bir
müşteri kitlesi olmayan alternatif işletmecilerin pazara girişi çok zorlaştırılmış
olacak, bu durum da sektörde rekabeti aksatıcı etki doğuracaktır.
4.3. Yeni Nesil Şebekelerde Perakende Hizmetlerin ve Erişim Hizmetlerinin
Fiyatlarının Düzenlenmesi
Günümüzde toptan seviyedeki erişim hizmetlerinin (örneğin; yerel ağa
ayrıştırılmış erişim) fiyatlarının düzenlenmesinde maliyet bazlı fiyatlandırma yaygın
olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Böylece, alternatif işletmecilerin maliyeti yansıtan
fiyatlarla yerleşik işletmecinin erişim şebekesini kullanarak perakende piyasalara
girmelerine imkân verilmekte ve bu şekilde oluşturulacak rekabet ortamı ile
ekonomik etkinlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Eğer erişim düzenlemelerine rağmen
perakende piyasalarda etkin rekabet ortamı oluşmuyorsa perakende hizmetlerin de
maliyet bazlı fiyatlandırma veya tavan fiyat düzenlemesi gibi yöntemlerle
düzenlenmesi yoluna gidilebilmektedir. Telefon hizmetleri ve geleneksel genişbant
internet erişim hizmetleri gibi perakende seviyedeki hizmetlere yönelik talebin büyük
ölçüde belirgin olduğu bir pazar yapısında, tüketici menfaatlerini korumak ve
ekonomik etkinliği sağlamak adına, böylesi bir düzenleme yaklaşımı makuldür.
Ancak, bir önceki kısımda da bahsedildiği üzere, YNŞ üzerinden tüketicilere
sunulacak perakende seviyedeki hizmetlere yönelik talep açısından aynı ölçüde netlik
olduğu söylenemez. Hem yeni nesil erişim şebekelerinin kurulması için gerekli
yüksek maliyetli yatırımlar hem de bu altyapılar üzerinden sunulacak hizmetlere
yönelik talepteki belirsizlik söz konusu altyapıları kuracak işletmeciler açısından
önemli bir risk teşkil etmektedir. Dolayısıyla, hem toptan seviyedeki erişim
hizmetlerinin

hem

de

perakende

seviyedeki

hizmetlerin

düzenlenmesinde

benimsenecek yaklaşımın söz konusu riski de dikkate alması ve ekonomik açıdan
rasyonel olan yatırımların yapılmasını caydırıcı nitelikte olmaması gerekmektedir.
Diğer taraftan, ölçek ekonomileri ve yüksek yatırım maliyetleri gibi sebeplerle yeni
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nesil erişim şebekelerinin çoğu durumda tek bir işletmeci (yerleşik işletmeci)
tarafından kurulabileceği dikkate alındığında, alternatif işletmecilerin pazara girişine
imkân sağlayan tedbirler (erişim düzenlemeleri) alınmazsa YNŞ hizmetleri pazarında
rekabet oluşturulması mümkün olmayacak ve altyapıyı kontrol eden işletmeci
perakende seviyedeki hizmetlere ilişkin pazarlarda da tekel olacaktır.
Yeni nesil erişim şebekelerinin kurulmasının yüksek ölçekli ve geri dönüşü
uzun yıllar alabilecek yatırımları gerektirmesi nedeniyle, söz konusu altyapıları
kuracak işletmeciler açısından bu altyapılar üzerinden sunacakları toptan ve
perakende hizmetlerin ne tür düzenleyici müdahalelere maruz kalacağının bilinmesi
ve bu anlamda belirsizliklerin en aza indirilerek yatırımı yapacak işletmecilerin
önlerini görebilmelerinin sağlanması gerekmektedir.
Telekomünikasyon düzenlemelerinin nihai amacı, yeni ve alternatif
telekomünikasyon altyapılarının kurulmasını özendirmek ve bu suretle tüm
telekomünikasyon değer zinciri boyunca etkin rekabet ortamının tesis edilmesini ve
yeni hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlamak, ölçek ve kapsam ekonomileri, yüksek
batık maliyetler, vb. sebeplerle bazı şebeke bileşenlerinin alternatiflerinin
kurulmasının mümkün olmadığı durumlarda ise zorunlu altyapılara alternatif
işletmecilerin makul şartlarda erişimini sağlayarak bu altyapılar kullanılmak suretiyle
sunulacak perakende hizmetlere ilişkin pazarlarda rekabeti geliştirmektir. Ancak,
tüm düzenlemelere rağmen perakende pazarlarda yeterli rekabet oluşmaması da
olasıdır. Bu durumda, tüketici menfaatlerini korumak üzere, perakende pazardaki
hizmetlerin fiyatlarının düzenlenmesi yoluna gidilmesi gerekebilmektedir95. Toptan
seviyedeki ilgili piyasalara yönelik düzenlemelere rağmen perakende piyasalarda
yeterli rekabet oluşmaması durumu YNŞ ortamında da gündeme gelebilir. Bu
nedenle, YNŞ ortamında ilgili perakende piyasada yeterli rekabet oluşmadığı
durumda perakende hizmetlerin fiyatlarının nasıl düzenlenmesi gerektiği tespit
edilmelidir.

95

Örneğin; ülkemizde sabit telefon hizmetleri pazarında yeterli rekabet henüz oluşmadığından dolayı
yerleşik işletmecinin sabit telefon hizmetlerine ilişkin tarifeleri tavan fiyat düzenlemesine tabi
tutulmaktadır.
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Pazarda etkin rekabet ortamının tesisi, kendilerine ait yeni bir şebeke altyapısı
kuramayacak olan işletmecilerin erişim düzenlemeleri vasıtasıyla pazara girmelerine
imkân sağlanmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, ilgili toptan piyasada etkin piyasa
gücüne sahip işletmecilerin alternatif işletmecilere yeni nesil erişim şebekelerine
toptan seviyede erişim (fiziksel erişim ve veri akış erişimi şeklinde) sağlamasına
yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi gereklidir.
Tüm bu hususlar dikkate alındığında, yeni nesil erişim şebekelerinin
düzenlenmesi açısından şu soru öne çıkmaktadır: Ekonomik olarak rasyonel
nitelikteki yeni nesil erişim şebekesi yatırımlarının yapılmasını caydırmaksızın,
pazarda etkin rekabet ortamının tesisi ve ekonomik etkinliğin sağlanması için hem
toptan seviyedeki erişim hizmetlerinin hem de perakende seviyedeki hizmetlerin
düzenlenmesi açısından benimsenecek yaklaşım nasıl olmalıdır?
Toptan seviyedeki erişim hizmetleri, son tahlilde, perakende seviyedeki
hizmetleri üretmek amacıyla kullanıldığından, öncelikle YNŞ ortamında sunulacak
perakende hizmetlerin fiyatlarının düzenlenmesi için nasıl bir yöntem benimsenmesi
gerektiği üzerinde durulacaktır. Sonrasında, toptan seviyedeki erişim hizmetlerinin
düzenlemesi konusu incelenecektir.
4.3.1. Perakende hizmetlerin fiyatlarının düzenlenmesi
YNŞ ortamında sunulabilecek perakende hizmetler, günümüzde yaygın
olarak kullanılan telefon hizmetlerinin ve genel amaçlı internet erişim hizmetlerinin
yanı sıra yüksek bant genişliği sağlayan yüksek hızlı genişbant erişim hizmetlerini ve
bu hizmetler üzerinden sunulabilecek çeşitli yayın ve video hizmetlerini, veri
merkezi, barındırma ve uygulama sağlayıcılığı hizmetlerini, vb. çeşitli katma değerli
hizmetleri kapsamaktadır. Ayrıca, bugünden öngörülemeyen çeşitli hizmetlerin
ortaya çıkması da olasıdır. Bu açıdan bakıldığında, ne tür yeni hizmetlerin ortaya
çıkacağının,

yeni

hizmetlerin

telefon

gibi

geleneksel

hizmetlerle

nasıl

birleştirilebileceğinin, bunların ne şekilde pazarlanacağının (farklı hizmetlerin bir
paket halinde avantajlı tarifelerle sunulması gibi) ve söz konusu hizmetlere ilişkin
pazarın alacağı yapının bugünden net olarak tespiti mümkün değildir. Ayrıca, bahsi
geçen hizmetlere yönelik talebin boyutunun ne olacağı ve ne kadar zaman zarfında
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gelişeceği gibi hususlar da belirsizdir. Bu nedenle, YNŞ ortamında sunulacak hem
yüksek hızlı genişbant erişim hizmeti hem de bu hizmet üzerinden sunulabilecek ve
yukarıda bahsi geçen katma değerli hizmetlerin büyük ölçüde “yeni gelişen pazar”
özelliği gösterdiği söylenebilir. Bu tür pazarlarda iş modelleri ve değer zincirinde yer
alan farklı aktörler (telekomünikasyon işletmecileri ve içerik sağlayıcılar gibi)
arasındaki ilişkilerin, talebin ve fiyatlandırma uygulamalarının nasıl gelişeceği
belirsiz olduğundan, pazar oluşup aksaklıklar net olarak görülmeden önce
varsayımlara dayalı pazar yapıları dikkate alınarak öncül fiyat düzenlemelerinin
uygulanması, son tahlilde tüketicilerin faydasına olacak yeni hizmetlerin ve bu
hizmetleri kullanmayı özendirecek tarife yapılarının sunulmasını engelleme,
işletmecilerin bu yöndeki esnekliklerini sınırlandırma ve altyapı yatırımlarını
caydırıcı etki gösterme riskini de beraberinde getirmektedir. Nitekim Avrupa
Komisyonu yukarıda bahsi geçen gerekçelerle, yeni gelişen ve de-facto pazar
liderinin muhtemelen en yüksek pazar payına sahip olacağı pazarlarda uygun
olmayan öncül düzenlemelerin yapılmaması gerektiği görüşündedir96. Bununla
birlikte, perakende hizmetlere ilişkin pazarda rekabet oluşturulabilmesi için, söz
konusu pazarlara girişin hakim işletmecilerce engellenmesinin önlenmesine yönelik
tedbirlerin de alınması gereklidir. İngiliz düzenleyici otoritesi OFCOM da, kullanıcı
talebini test etmek ve artırmak amacıyla işletmecilerin farklı tarife yapılarının
etkinliğini

denemelerine

imkân

sağlayacak

şekilde

yeni

hizmetler

için

uygulayacakları tarife yapıları açısından yeterli esnekliğe sahip olmaları gerektiğini
ve bu nedenle yeni gelişen hizmet pazarlarında fiyat düzenlemesinin uygun
olmadığını ifade etmektedir97.
Yukarıda belirtilen gerekçe ve görüşler dikkate alındığında, YNŞ ortamında
sunulacak perakende seviyedeki yeni hizmetlerin, ilgili piyasalarda etkin piyasa
gücüne sahip işletmeci bulunsa bile öncül fiyat düzenlemesine (maliyet bazlı
fiyatlandırma veya tavan fiyat düzenlemesi gibi) tabi tutulmaması ve bu yöndeki
kararın düzenleyici otorite tarafından deklare edilerek yatırım yapmaya niyetli
işletmeciler açısından belirsizliklerin giderilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Aksi
durum, işletmecilerin yeni gelişen pazarlarda talebi tetikleyecek çeşitli fiyatlandırma
96
97

European Commission (2002:5)
OFCOM (2008a:51)
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uygulamalarını ve pazarlama stratejilerini hayata geçirmesini zorlaştırma ve bu
zorluğun farkında olan işletmecilerin ekonomik açıdan rasyonel altyapı yatırımlarını
yapmaktan caydırılması riskini doğurmaktadır.
Bu noktada, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve PSTN şebekesi
üzerinden sunulan sabit telefon hizmeti veya ADSL teknolojisi ile sunulan genişbant
erişim hizmetlerine benzer/eşdeğer perakende hizmetlerin yeni nesil erişim
şebekeleri üzerinden sunulmaya başlanması durumunda, bu hizmetlerin hâlihazırda
tabi oldukları düzenlemelerden muaf tutulup tutulmayacağı sorusu akla gelmektedir.
YNŞ ortamında sunulacak perakende hizmetlerin fiyat düzenlemesinden muaf
tutulmasının önerilmesinin sebebi söz konusu hizmetlere ilişkin talep ile iş modeli ve
tarife yapılarının nasıl gelişeceğinin bugünden öngörülememesidir. Ancak,
günümüzde yaygın olarak sunulan sabit telefon veya ADSL genişbant erişim
hizmetleri bu nitelikte değildir. Dolayısıyla, YNŞ ortamında sunulacak söz konusu
hizmetlere benzer/eşdeğer hizmetlerin fiyatlarının düzenlenmesi açısından bugün
benimsenen yaklaşımın değiştirilmesi gereği yoktur. Günümüzde sunulan perakende
hizmetlere (telefon veya geleneksel genişbant erişim gibi) ilişkin düzenleme
yaklaşımının, yalnızca bu hizmetlerin yeni nesil erişim şebekeleri üzerinden
sunulması gerekçesiyle değiştirilmesi veya bu hizmetlerin fiyat düzenlemesinden
muaf tutulması, yüksek hızlı genişbant erişim veya bunun üzerinden sunulabilecek
katma değerli hizmetleri almak istemeyen ve mevcut hizmetleri kullanmaya devam
edecek tüketicilerin, kullandıkları hizmetler aynı kalmasına rağmen ödedikleri
ücretin artması sonucunu doğurabilir. Ayrıca, işletmecilerin ekonomik açıdan
rasyonel

yatırımlar

yapmasını teşvik etmek

için,

yapacakları yatırımlarla

oluşturacakları altyapılar üzerinden sunacakları yeni ve daha nitelikli hizmetlere
yönelik talebi dikkate almalarının sağlanması gereklidir. İşletmecilerin mevcut
hizmetleri veya bunların benzerlerini/eşdeğerlerini YNŞ ortamında da aynı fiyatlarla
(en fazla) sunmalarına yönelik bir zorlama olmazsa işletmeciler, yapılacak
yatırımlarla oluşturulacak altyapılar üzerinden sunulacak yeni hizmetlere yönelik
talebi dikkate almaksızın yatırım yapmaya yönelebilirler. Zira bu altyapılar
üzerinden sunulacak yeni hizmetlere yeterli talep olmasa bile bu altyapılar üzerinden
geleneksel hizmetlerin sunulması ve yeni yapılan yatırımların maliyetinin bu
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hizmetlerin fiyatlarına yansıtılması imkânı olacaktır. Bu durum kaynakların verimsiz
kullanılması sonucunu da beraberinde getirecektir. Dolayısıyla, hem tüketicilerin
haklarının korunabilmesi hem de işletmecilerin ekonomik açıdan rasyonel olmayan
yatırımlara yönlendirilmemesi açısından, YNŞ işletmecilerinin, hâlihazırda yaygın
olarak kullanılan perakende hizmetleri (sabit telefon ve geleneksel genişbant erişim
gibi) veya bunların benzerlerini/eşdeğerlerini YNŞ ortamında mevcut fiyatlarla (en
fazla) sunmasının sağlanması gerekmektedir. Bu durumda, yeni nesil erişim
şebekelerinin kurulmasından kaynaklanan maliyet, bu şebekeler üzerinden sunulacak
yeni ve daha nitelikli hizmetleri kullanacak tüketici kesimlerine yansıtılacaktır ki bu
da makuldür.
Düzenlemeler

yoluyla

piyasalara

kamu

müdahalesinin

gerekçesinin

ekonomik etkinliğin sağlanması olduğundan hareketle, yeni gelişen perakende
hizmet pazarlarında fiyatların öncül düzenlemeye tabi tutulmaması şeklindeki
yaklaşımın ekonomik etkinlik açısından incelenmesi yerinde olacaktır.
Ekonomik etkinliğin unsurlarından olan üretimde etkinlik açısından ele
alındığında, perakende hizmet fiyatlarının düzenlemeden muaf tutulmasının,
işletmecilerin

üretimde

etkinliği

artırarak

daha

yüksek

kâr

elde

etme

motivasyonlarını koruduğu değerlendirilmektedir. Perakende hizmet fiyatlarının
düzenlemeden muaf tutulmasının, bu hizmetleri istediği şekilde fiyatlandırabilecek
olan işletmecileri mevcut hizmetlerini geliştirmek ve yeni hizmetler sunmak
amacıyla gerekli yatırımları yapmaya ve iş süreçlerini iyileştirmeye yönelteceği ve
böylece dinamik etkinliğin de sağlanacağı düşünülmektedir.
Perakende hizmet fiyatlarının düzenlemeden muaf tutulması nedeniyle
işletmecilerin hizmetleri için istedikleri fiyatı uygulayabilecek olmaları nedeniyle
tahsiste etkinliğin sağlanıp sağlayamayacağı kritik bir soru olarak ön plana
çıkmaktadır. Zira bu durumda etkin piyasa gücüne sahip olan işletmeci fiyatları
kendisine en yüksek kârı sağlayacak noktaya kadar yükselterek toplam tüketimi ve
sosyal refahı azaltma yoluna gidebilir.
Bir ürün veya hizmet açısından tahsiste etkinliği sağlayacak olan fiyat, söz
konusu hizmetin üretilmesi için kullanılan üretim faktörlerine (işgücü, sermaye ve
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toprak) toplumun biçtiği değerlerin toplamıdır. YNŞ hizmetleri açısından
değerlendirildiğinde, yapılacak yüksek ölçekli yatırımlarla kurulacak altyapılar
üzerinden sunulacak hizmetlere yönelik talebe ilişkin belirsizlik önemli bir risk teşkil
etmekte olduğundan, yatırımı yapacak sermaye sahiplerinin (işletmeciler veya
işletmeciyi finanse edecek finans kuruluşları) bu riski almalarını sağlayacak bir
finansal kâr elde etmelerine imkân verilmesi gerekmektedir (sermayenin maliyeti
alınan riskle paralel olarak artmaktadır). Bu noktadaki sorun, yatırımın yapılmasıyla
alınacak riskin boyutunun ne olduğunun ve bu riskin fiyatlara nasıl yansıtılacağının
tespit edilmesidir. Eğer perakende hizmet fiyatları düzenlemeye tabi tutulacaksa, söz
konusu riskin düzenleyici otorite tarafından tespit edilmesi ve bunun perakende
hizmet fiyatlarına yansıtılması gerekecektir. Bunun yapılabilmesi için düzenleyici
otoritenin talebe ve maliyetlere ilişkin tutarlı öngörüler yapması gereklidir ki pazarın
yapısı, farklı tüketici gruplarının beklentileri, potansiyel iş ortaklarının durumu, vb.
konularında işletmecilerden daha az bilgisi olan düzenleyicinin bunu yapması son
derece zordur98. Düzenleyici otoritenin riski sermaye sahiplerinden daha düşük
değerlendirmesi ve yatırımın geri dönüş oranını (sermayenin maliyetini) da bu
şekilde tespit etmesi durumunda işletmeciler ilgili yatırımı yapmaktan caydırılmış ve
bu yatırım sonucunda kurulacak altyapılar ile sunulabilecek hizmetlerin ortaya
çıkması, dolayısıyla dinamik etkinliğin sağlanması engellenmiş olacaktır.
Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, YNŞ ortamında perakende hizmetler
açısından ekonomik etkinliği sağlayacak fiyatın düzenleme yoluyla tespitinin zor
olduğu, böylesi bir yaklaşımın işletmecileri ekonomik olarak rasyonel yatırımları
yapmaktan caydırabileceği ve dinamik etkinliği bozabileceği ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle, YNŞ ortamında perakende hizmet fiyatlarının düzenlemeden muaf tutulması
makul bir yaklaşımdır. Bu durumda, altyapı sahibi işletmecinin, pazardaki konumunu
kullanarak kârını maksimize edecek şekilde, sunduğu yeni hizmetler için tahsiste
etkinliği sağlayacak olanın ötesinde fiyatlar talep etmesi doğaldır ve bu durumun
tahsiste etkinliği az veya çok bozması kaçınılmazdır. Ancak, alternatif yöntem olan
fiyatın düzenlenmesi yaklaşımı işletmecileri yeni nesil erişim şebekelerine yatırım
yapmaktan caydırma riskini taşımaktadır. YNŞ ortamında öncelikle yeni altyapıların
98

OFCOM (2008a:51)
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kurulmasının sağlanması gerektiği ve bundan dolayı önceliğin tahsiste etkinlikten
ziyade dinamik etkinliği sağlamaya verilmesinin yerinde olacağı, bu nedenle
perakende hizmetlerin makul bir süre boyunca fiyat düzenlemesinden muaf tutulması
gerekli görülmektedir. Bu muafiyet süresinin işletmecilerin YNŞ yatırımlarını
yaparak gerekli riski almasını sağlayacak kadar uzun olması gerekir. Bu süre
sonunda perakende YNŞ hizmetleri, piyasadaki rekabet şartları gerektiriyorsa, fiyat
düzenlemesine tabi tutulabilir.
Yukarıda bahsi geçen muafiyet süresinin uzunluğunun bugünden net olarak
tespit edilmesi kolay değildir. Zira pazarda oluşacak talep ve iş modelleri açısından
önemli ölçüde belirsizlik söz konusudur. Bununla birlikte, düzenleyici otoritenin
belirleyip ilan edeceği belirli bir süre sonunda işletmecinin YNŞ yatırımlarından
kaynaklanan harcamaları ve YNŞ hizmetlerinden (toptan ve perakende) elde ettiği
gelir karşılaştırılarak mevcut piyasa şartlarında makul bir finansal kâr elde ettiğine
karar verilirse muafiyet kaldırılabilir. Aksi durumda muafiyet süresi uzatılabilir.
Böylece, YNŞ altyapılarına yatırım yapacak işletmeciler açısından, söz konusu
altyapılar üzerinden sunacakları hizmetlerden elde edecekleri gelir bu altyapılar için
yapılan yatırımları (makul finansal kâr dahil) karşılayacak seviyeye ulaşana kadar
perakende fiyat düzenlemesine tabi tutulmama, dolayısıyla perakende hizmet
fiyatlarını sadece pazarın talep dinamiklerine bağlı olarak belirleyebilme esnekliği
sağlanmış olacaktır. Bu imkân sağlandığında işletmecilerin YNŞ altyapılarına
yatırım yaparak gerekli riski alma motivasyonu da korunmaktadır. Diğer taraftan,
işletmecileri ekonomik açıdan etkin olmayan yatırımları yapmaya özendirmemek
amacıyla muafiyet süresi için makul bir üst sınır da belirlenebilir. Düzenleyici
otoritenin bu husustaki politikasının işletmeciler YNŞ yatırımlarına başlamadan önce
ilan edilmesi, işletmeciler açısından belirsizliği azaltacağı ve iş planı geliştirmeyi
kolaylaştıracağı için son derece önemlidir.
YNŞ ortamında sunulacak genişbant bağlantı üzerinden TV yayıncılığı ve
isteğe bağlı video gibi hizmetlerin benzerleri günümüzde sayısal uydu ve kablo TV
platformları

üzerinden

de

sunulmaktadır.

Bu

durum,

telekomünikasyon

işletmecilerini YNŞ hizmetleri için aşırı yüksek fiyatlar talep etmekten alıkoyacak ve
etkin piyasa gücüne sahip YNŞ işletmecisinin tümüyle tekelci bir fiyatlandırma
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yaklaşımı benimsemesini engelleyerek tahsiste etkinliğin aşırı ölçüde bozulmasını
önleyecek bir faktördür. Yukarıda bahsi geçen muafiyet süresi sonunda perakende
pazarlarda etkin rekabet olmadığına karar verilirse, bu hizmetlerin fiyatlarının
düzenlenmesi yoluna gidilmesi de mümkündür. Diğer taraftan, toptan pazarlardaki
düzenlemeler etkin çalışır ve bunun sonucunda ilgili perakende piyasalarda yeterli
rekabet

oluşursa perakende hizmet

fiyatlarının düzenlenmesine hiç gerek

kalmayabilir99.
Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, YNŞ ortamında perakende hizmet
fiyatlarının,

yukarıda açıklanan yaklaşımla belirlenecek bir süre boyunca

düzenlemeden muaf tutulmasının ekonomik etkinliği en üst seviyede sağlayabilecek
yaklaşım olduğu değerlendirilmektedir.
4.3.2. Erişim fiyatlarının düzenlenmesi
Erişim

düzenlemelerinin

temel

hedefi,

batık

maliyetler

ve

ölçek

ekonomilerinin yüksekliği nedeniyle alternatiflerinin oluşturulması zor olan şebeke
bileşenlerine,

bu

şebeke

bileşenlerine

sahip

olan

işletmecilerin

dışındaki

işletmecilerin makul şartlarda erişiminin sağlanarak söz konusu altyapılar üzerinden
sunulan perakende hizmetlere ilişkin pazarlarda etkin rekabet ortamının tesis
edilmesi ve alternatif işletmecilerin kendi şebeke altyapılarını mümkün olduğu
ölçüde geliştirmeye teşvik edilmesidir. Eğer erişim düzenlemeleri etkin şekilde
çalışırsa, ilgili perakende pazarlarda oluşacak rekabet sonucunda perakende
seviyedeki düzenleyici müdahalelere gerek kalmayacaktır.
Erişim hizmetinin, bu hizmeti talep edecek alternatif işletmecinin ekonomik
yapısına göre, fiziksel altyapıya erişim veya veri akış erişimi şeklinde sunulması
mümkündür. Pazarda farklı ölçeklerde alternatif işletmeciler bulunabileceği dikkate
alındığında, yeni nesil erişim şebekesinin sahibi olan işletmecinin (yerleşik işletmeci)
hem fiziksel altyapıya erişim hem de veri akış erişimi çözümlerini aynı anda sunması
gerektiği ortaya çıkmaktadır.

99

AB’nin temel yaklaşımı da toptan pazarda gerekli düzenlemelerin yapılarak perakende hizmet
fiyatlarında düzenlemeye gerek kalmayacak bir perakende pazar yapısının oluşturulmasıdır.
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Bu noktada, erişim hizmetlerinin fiyatlarının nasıl düzenleneceği sorusu ön
plana çıkmaktadır. Yeni nesil erişim şebekelerine yapılacak yatırımın, yatırımı
yapacak işletmeci açısından bir takım riskler barındırdığı daha önce ifade edilmişti.
Dolayısıyla, erişim hizmetlerinin fiyatının tespitinde erişim hizmetini sunan
işletmecinin üstlendiği riskin de dikkate alınması gerekmektedir100. Aksi durumda,
söz konusu işletmecinin yatırım yapma motivasyonu azaltılmış ve ekonomik açıdan
rasyonel olan altyapıların kurulması engellenmiş olacaktır.
Erişim hizmetlerinin fiyatının tespiti açısından temelde 4 farklı yaklaşım
benimsenebilir:
1. erişim sağlayıcısı olan işletmecinin tümüyle serbest bırakılması,
2. fiyatların maliyet bazlı yöntemle tespit edilmesi,
3. fiyatların tavan fiyat yöntemiyle tespit edilmesi,
4. fiyatların perakende eksi yöntemiyle tespit edilmesi.
Bu yöntemlerin her birinin kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır.
Erişim fiyatlarının tümüyle düzenlemeden muaf tutulması durumunda erişim
sağlayıcı işletmecinin yatırım yapma motivasyonu en üst düzeyde olacaktır. Ancak,
söz konusu işletmeci erişim fiyatlarını ilgili perakende hizmet fiyatlarına çok yakın
tutmak suretiyle fiyat sıkıştırması yoluna giderek perakende pazardaki rakiplerinin
faaliyet göstermesini imkânsız hale getirebilir. Ayrıca, bu durumda erişim sağlayıcı
işletmeciye, risk üstlenerek yeni bir yatırım yapmak suretiyle oluşturmadığı şebeke
bileşenlerini (örneğin FTTC altyapısında kullanılan alt yerel ağ) alternatif
işletmecilere kullandırmak için ekonomik etkinliği sağlayacak olanın ötesinde fiyat
talep etme imkânı da tanınmış olacaktır.
Maliyet bazlı fiyat tespiti temelde tahsiste etkinliği sağlamayı amaçlayan bir
yöntem olup sunulacak hizmetin fiyatının bu hizmeti sunmak için üretime tahsis
edilen üretim faktörlerinin değerleri dikkate alınarak tespit edilmesini öngörmektedir.
Ancak, YNŞ hizmetlerine ilişkin talep ve iş modellerine yönelik belirsizlik ve riskler
dikkate alındığında, telekomünikasyon altyapısı açısından belki de en önemli üretim

100

European Commission (2008a:3)

99

faktörü olan sermayenin maliyetinin nasıl tespit edileceği sorusu ön plana
çıkmaktadır. Düzenleyici otorite tarafından tespit edilecek sermaye maliyeti yatırım
yapacak işletmecilerin bu yatırım için gerekli riski almalarını sağlayacak seviyede
değilse, işletmecilerin yeni nesil erişim şebekesine yatırım yapma motivasyonları
azalacak ve dinamik etkinlik sağlanamayacaktır. Diğer taraftan, sermayenin maliyeti
yatırımcıların aldıkları riskin karşılığı olarak bekledikleri seviyenin üzerinde olursa,
bu şekilde belirlenecek erişim fiyatları alternatif işletmecilerin rekabet gücünün
kısıtlanması sonucunu ortaya çıkarabilir. Maliyet bazlı fiyatlandırma yöntemi
temelde tahsiste etkinliği sağlamayı öngörüyor olsa da, YNŞ ortamında riskin
seviyesini sağlıklı bir şekilde belirlemeye ve bunu erişim ücretlerine yansıtmaya
ilişkin

pratik

zorluklar

nedeniyle

tahsiste

etkinliği

sağlama

beklentisini

karşılamayabileceği gibi pazarda rekabeti azaltma ve dinamik etkinliği bozma
tehlikesini de barındırmaktadır.
Erişim fiyatlarının tavan fiyat yöntemiyle tespit edilmesi durumunda da
benzer bir sorun söz konusudur. Bu yöntemin uygulanabilmesi için, işletmecilerin
yeni nesil erişim şebekelerine yaptıkları yatırımlara ilişkin harcamalar ve bu
yatırımların yapılmasını özendirecek bir risk priminin tespit edilmesi, erişim
hizmetine ilişkin talebin tahmin edilmesi ve bu tahmin doğrultusunda birim
maliyetlerin (tavan fiyatın) belirlenmesi gereklidir. Bahsi geçen risk priminin
tespitindeki zorlukların yanı sıra YNŞ hizmetlerine ilişkin pazarın henüz oluşmamış
olması nedeniyle tutarlı bir talep tahmini yapmanın zorluğu da dikkate alındığında,
bu yöntemin uygulanmasının da işletmecileri yatırım yapmaktan caydırma riskini
taşıdığı değerlendirilmektedir.
Fiyatların perakende eksi yöntemine göre tespiti durumunda erişim sağlayıcı
işletmecilerin yatırım yapma motivasyonu korunmaktadır. Zira söz konusu
işletmeciler perakende hizmet fiyatlarını tespit etmekte serbest olduklarından,
yaptıkları yatırım ve üstlendikleri risk karşılığında elde edecekleri geliri de kontrol
edebileceklerdir. Bu yöntem uygulandığında, perakende hizmet fiyatlarıyla erişim
hizmeti fiyatı arasındaki marjın erişim hizmetini satın alan alternatif işletmecinin bu
hizmete eklediği katma değer dikkate alınarak tespit edilmesi gereklidir. Diğer
taraftan, özellikle alternatif işletmecilerin kullandıkları erişim yöntemi yeni yatırım
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yapılan

şebeke

bileşenlerinin

kullanımını

gerektirmiyorsa,

perakende

eksi

yönteminin kullanımı yerleşik işletmeciye gereğinden fazla (tahsiste etkinliği
sağlayacak olanın ötesinde) kazanç elde etme yolunu açacaktır.
Yukarıda dile getirilen hususlar dikkate alındığında, yeni nesil erişim
şebekelerinin kurulması için seçilen çözüme (FTTH veya FTTC) ve kullanılan erişim
yöntemine (fiziksel altyapıya erişim ve veri akış erişimi) göre, ekonomik etkinliği en
üst seviyede sağlayacak düzenleme yönteminin değişebileceği anlaşılmaktadır.
4.3.2.1. FTTC altyapısında erişim hizmetinin fiyatlandırılması
FTTC altyapısında erişim hizmetinin fiyatlandırılması hem fiziksel altyapıya
erişim hem de veri akış erişimi açısından incelenecektir.
Fiziksel altyapıya erişim
Yerleşik işletmecinin yeni nesil erişim şebekesi için seçtiği çözümün FTTC
olduğu durumda erişim sağlanacak fiziksel altyapı, kullanıcıyı saha dolabına
bağlayan ve bakır kablolardan oluşan alt yerel ağdır. Alternatif işletmeci, yerleşik
işletmecinin saha dolabına kendi DSLAM cihazını yerleştirmek, kullanıcılardan
gelen bakır kabloları bu cihaza bağlamak ve cihazda toplulaştırılan trafiği saha
dolabından kendi şebekesine kadar taşımak suretiyle abonelerine yüksek hızlı
genişbant erişim hizmeti sunabilir. Bu durumda, alternatif işletmeci yerleşik
işletmeciden:


saha dolabında ortak yerleşim hizmeti,



alt yerel ağın kendisine tahsis edilmesi hizmeti,



kendisine ait yeterince geniş bir fiber optik transmisyon şebekesi yoksa,
kullanıcı trafiğini saha dolabından kendi şebekesine taşımak üzere
transmisyon kapasitesi

satın alması gerekecektir.
Bu noktada, alternatif işletmecinin yerleşik işletmeciden temin ettiği
unsurların, yerleşik işletmecinin yeni nesil erişim şebekesi kapsamında kurduğu bir
altyapıya ilişkin olup olmadığının irdelenmesi gerekmektedir. Zira yeni nesil erişim
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şebekesi kapsamında yeni kurulan bir şebeke bileşenine ilişkin yatırımlar daha önce
bahsi geçen riskleri de barındırmakta ve bu unsurlara erişim fiyatlarının söz konusu
risk dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.
Alternatif işletmecinin erişim için yerleşik işletmeciden kiralaması gereken
alt yerel ağ çok önceden kurulmuş bir altyapı olup yerleşik işletmeci yeni nesil erişim
şebekesi kapsamında bu bileşene herhangi bir yatırım yapmamaktadır. Dolayısıyla,
herhangi bir risk de üstlenmemektedir. Bundan dolayı, alt yerel ağın kullanımı için
yerleşik işletmeciye ödenecek miktarın tespiti açısından, yeni nesil erişim
şebekelerine yapılan yatırım sonucunda üstlenilen risk bir maliyet unsuru teşkil
etmemektedir. Bu durumda erişim fiyatının, günümüzde yerel ağa erişim
düzenlemelerinde yaygınlıkla uygulandığı gibi maliyet bazlı olarak düzenlenmesi ve
erişim fiyatının yeni nesil erişim şebekelerine yapılan yatırım sonucunda üstlenilen
riskten kaynaklanan herhangi bir ek maliyet (risk primi) içermemesi makul bir
yaklaşımdır.
Alternatif işletmecinin erişim hizmeti kapsamında yerleşik işletmeciden satın
aldığı

bir

diğer

hizmet

olan

saha

dolabında

ortak

yerleşim

açısından

değerlendirildiğinde, FTTC altyapısı kuracak yerleşik işletmecilerin hem kendi
DSLAM

cihazlarını

hem

de

alternatif

işletmecilerin

DSLAM

cihazlarını

barındırabilecek fiziksel özelliklere sahip yeni saha dolapları kurması ihtiyacı ortaya
çıkacaktır. Dolayısıyla, saha dolapları yerleşik işletmecinin FTTC altyapısı
kurulması için yatırım yapacağı bir bileşen olup bu yatırım yeni nesil erişim
şebekelerinin kurulmasıyla ilişkili riskin bir kısmını barındırmaktadır. Bu sebeple,
saha dolabından istifade edecek olan alternatif işletmecilerin de bu riski, söz konusu
altyapıdan istifade ettikleri oranda paylaşması gereklidir. Ortak yerleşim bedellerinin
bahsi geçen riski yansıtmasını sağlamak amacıyla, saha dolabının ekonomik ömrü de
dikkate alınarak belirlenecek dönemsel maliyetler ve bu maliyetlere eklenecek makul
bir risk priminin101 abone sayılarıyla veya saha dolabında işgal edilen hacimle
orantılı olarak işletmeciler arasında paylaşımı yoluna gidilebilir. Diğer taraftan,
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Risk priminin oranı, Avrupa Komisyonu’nun FTTH altyapılarına erişimde uygulamayı öngördüğü
% 15 civarında veya FTTC altyapısına ilişkin riskin FTTH’den daha düşük olduğu dikkate alınarak bu
seviyenin altında olabilir. Esasında saha dolabına ilişkin maliyetler FTTC altyapısının kurulumuna
ilişkin toplam maliyetler içerisinde küçük bir oran teşkil ettiğinden, risk priminin seviyesi saha
dolabının sahibi olan yerleşik işletmeci açısından çok da kritik olmayacaktır.
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alternatif işletmeci yerleşik işletmecinin saha dolabından yararlanmayıp kendi saha
dolabını kurma yoluna da gidebilir. Bu durumda ise ortak yerleşim zaten söz konusu
olmayacaktır.
FTTC şebekesinde erişim açısından alternatif işletmecilerin yerleşik
işletmeciden temin edecekleri diğer bir hizmet, saha dolabı ile kendi şebekeleri
arasındaki bağlantıyı sağlayacak transmisyon kapasitesidir. Mevcut durumda yerel
santral ile saha dolapları arasındaki bağlantı bakır kablolar ile sağlanmaktadır. FTTC
altyapısı kuracak olan yerleşik işletmeci bu bağlantıları fiber optik kablolar ile
değiştirecektir. Alternatif işletmeci de yerleşik işletmeciden kapasite kiralayarak,
kendi kullanıcılarına ilişkin trafiği bu fiber optik kablolar üzerinden taşıyabilir.
Ancak, yerel santral ile saha dolapları arasında fiber optik kablo döşenmesi bakır
kablo şebekesinin modernizasyonu olarak kabul edilmelidir102. Bu nedenle,
şebekedeki diğer modernizasyon ve bakım harcamalarından farklı bir yönü
bulunmadığından, bu altyapının kullanımı için riske bağlı bir fiyat belirlenmesine
gerek olmayıp transmisyon hizmetlerinin mevcut durumda ücretlendirildiği şekilde
ücretlendirilmesi makuldür.
Veri akış erişimi
Alternatif işletmecilerin FTTC altyapısına erişim için veri akış erişimi
yöntemini kullanacakları durumda, alternatif işletmeciler erişim şebekesine hiçbir
yatırım yapmayacak, sadece kendi abonelerine ilişkin trafiği uygun bir bağlantı
noktasında yerleşik işletmeciden teslim alacak ve bu hizmet için yerleşik işletmeciye
abone başına belirli bir dönemsel ücret ödeyeceklerdir. Dolayısıyla, FTTC
altyapısının

kurulmasından

kaynaklanan

riskin

tümünü

yerleşik

işletmeci

üstlenmektedir. Zira YNŞ hizmetlerine yönelik talep beklenen ölçüde gelişmezse,
erişim şebekesine yapılan yatırımlar nedeniyle oluşacak zararı yerleşik işletmeci
üstlenmek durumunda kalacaktır. Bu nedenle, veri akış erişimi hizmetinin fiyatı,
altyapı yatırımına ilişkin tüm riski üstlenen yerleşik işletmecinin bu durumu dikkate
alınarak tespit edilmelidir.
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Yukarıda vurgulanan hususlar dikkate alındığında, veri akış erişimi
hizmetinin fiyatının bu hizmet kullanılarak üretilen perakende seviyedeki yüksek
hızlı genişbant erişim hizmetinin fiyatı dikkate alınmak suretiyle “perakende eksi”
yöntemiyle tespit edilmesi makul bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
durumunda, yerleşik işletmeci perakende hizmet fiyatını (yüksek hızlı genişbant
erişim hizmeti) kendisi belirleyeceğinden ve veri akış erişimi hizmetini bu fiyatın
düzenleyici otorite tarafından belirlenen makul bir miktarda altında sunacağından,
FTTC altyapısına yaptığı yatırım sonucunda üstlendiği riski karşılayacak geliri
kendisi tespit ediyor olacaktır. Dolayısıyla, bu yöntem yerleşik işletmecinin FTTC
altyapısına yatırım yapma motivasyonunu korumaktadır. Veri akış erişimi hizmetini
kullanmak suretiyle abonelerine yüksek hızlı genişbant erişimi sunacak olan
alternatif işletmeci de, toptan seviyede temin ettiği erişim hizmetine eklediği katma
değer oranında gelir elde etme imkânına sahiptir. Burada kritik husus, veri akış
erişimi hizmetinin fiyatıyla perakende seviyedeki yüksek hızlı genişbant erişim
hizmeti fiyatı arasındaki marjın etkin çalışan bir işletmecinin faaliyet gösterebileceği
makul bir seviyede tutulmasıdır.
Veri akış erişimi hizmetinin fiyatının perakende eksi yöntemiyle belirlenmesi
alternatif işletmeciler açısından şebekelerini genişleterek fiziksel altyapıya erişim
yöntemini kullanma konusunda da motivasyon yaratmaktadır. Zira söz konusu
işletmeciler erişim şebekesine yatırım yaparak (saha dolabında DSLAM cihazı
kurmak suretiyle), alt yerel ağı risk primi barındırmayan fiyatlarla kullanabilir ve
hem bu yatırım sonucunda üstlendikleri riske karşılık hem de hizmetlerini
farklılaştırma imkânı kazanarak daha yüksek gelir elde edebilirler.
Maliyet bazlı fiyatlandırma ve tavan fiyat düzenlemesi yöntemlerinin FTTC
altyapısında veri akış erişimi hizmetinin fiyatlandırılması açısından uygun
olmadıkları düşünülmektedir. Bu yöntemlerin kullanımı, bir şekilde, yatırımı yapan
işletmecinin üstlendiği riskin maddi karşılığının tespit edilerek erişim hizmetinin
fiyatına yansıtılmasını gerektirmektedir. Söz konusu riskin düzenleyici otorite
tarafından sağlıklı bir şekilde tespiti kolay olmayıp tespitte yapılacak yanlışlık
yerleşik işletmecinin yatırım yapma motivasyonunu veya alternatif işletmecilerin
rekabet gücünü azaltabilir. Yerleşik işletmecinin erişim fiyatının tespitinde tümüyle
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serbest bırakılması ise fiyat sıkıştırması yoluyla alternatif işletmecilerin pazar dışına
itilmesi sonucunu doğurabilir. Bu nedenlerle, yerleşik işletmecinin, FTTC altyapısına
yatırım yapmakla üstlendiği riski kendisinin erişim fiyatlarına yansıtmasına imkân
sağlayan perakende eksi yönteminin FTTC altyapısında veri akış erişimi hizmetinin
fiyatının düzenlenmesi açısından uygun bir çözüm olduğu değerlendirilmektedir.
Yerleşik işletmeciler, kendilerine sundukları erişim hizmetleri için alternatif
işletmecilerden genellikle kullanıcı başına aylık bir bedel tahsil etmektedirler. Veri
akış erişimi yöntemi kullanıldığı durumda yeni nesil erişim şebekesine yapılan
yatırımdan kaynaklanan riskin tümünün yerleşik işletmecinin üzerinde olduğu
yukarıda ifade edilmişti. Veri akış erişimi yöntemini kullanacak alternatif
işletmecilerin bahsi geçen riskin bir kısmını üstlenmesini sağlayacak şekilde,
alternatif işletmecilerin yerleşik işletmeciye bir defa peşin olarak ödeyecekleri belirli
bir ücret karşılığında belirli bir süre boyunca veri akış erişimi için ödeyecekleri aylık
kira ücretlerini düşürmelerine imkân verecek erişim fiyatlandırması yöntemleri
yerleşik işletmecinin riskini azaltarak yatırım yapma motivasyonunu artıracağı gibi
alternatif işletmecilerin müşterilerine farklılaştırılmış tarife ve hizmet seçenekleri
sunma esnekliğini, dolayısıyla rekabeti ve tüketici memnuniyetini artırma sonucunu
da doğuracaktır. Örneğin; tek defalık peşin ücret uygulanmadığı durumda, veri akış
erişimi için yerleşik işletmecinin alternatif işletmecilerden alacağı kullanıcı başına
aylık ücret, perakende eksi yöntemiyle, 20 TL olarak tespit edilmiş olsun. Yerleşik
işletmeciye yapılacak kullanıcı başına 200 TL’lik peşin ödeme mukabilinde, 3 yıl
için veri akış erişimi kirasının 10 TL olarak tespit edilmesi söz konusu olabilir. Bu
durumda, yerleşik işletmeci erişim şebekesi altyapısı için yaptığı yatırım
harcamalarının bir kısmını hemen geri almakta ve riskini azaltmakta, alternatif
işletmeci ise kullanıcılarını belirli bir süre boyunca kendisinden hizmet almaya
yöneltecek tarife yapıları sunabilme konusunda esnekliğini artırmakta ve ortalama
maliyetleri düşürmektedir. Yerleşik işletmecinin veri akış erişimi için “peşin ücret +
aylık ücret” şeklinde formüle edilebilecek bu tür erişim tarifelerini uygulamaya
koymasına imkân verilmesi hem yerleşik işletmeci hem de alternatif işletmeciler
açısından fayda yaratacak ve son tahlilde pazarda rekabetin ve hizmet çeşitliliğinin
artmasına katkı sağlayacaktır.
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4.3.2.2. FTTH altyapısında erişim hizmetinin fiyatlandırılması
FTTH altyapısının kurulması için 3 temel şebeke bileşenine ihtiyaç
duyulmaktadır:


fiber optik kabloların içine döşeneceği kablo kanalları,



fiber optik kabloların kendisi,



fiber optik kabloların ucuna bağlanacak aktif cihazlar (modem, anahtar, vb.)
Yerleşik işletmeciler açısından değerlendirildiğinde, bu bileşenlerin bir kısmı

mevcut olup bir kısmı için ise yeni yatırımlar yapılması gerekmektedir. FTTH
altyapısı üzerinden sunulacak erişim hizmeti açısından bakıldığında, erişim
yöntemine göre bu bileşenlerin birinin veya hepsinin kullanılması gerekebilmektedir.
Bu nedenle, erişim hizmetlerinin fiyatlandırılmasında yeni yapılan yatırımlar sonucu
yerleşik işletmecinin aldığı riskin erişim fiyatlarına yansıtılabilmesini teminen, söz
konusu hizmetin hangi şebeke bileşenlerinin kullanımını gerektirdiği ve bu şebeke
bileşenlerinin yeni yatırımlar sonucunda mı kurulduğu yoksa daha önceden var olan
bileşenler mi olduğu dikkate alınmalıdır.
Aşağıdaki bölümde önce FTTH altyapısında veri akış erişimi hizmetinin nasıl
fiyatlandırılması gerektiği üzerinde durulacaktır. Sonrasında ise, bu kısımdaki
değerlendirmeler de dikkate alınarak, fiziksel altyapıya erişim hizmetinin
fiyatlandırılması incelenecektir.
Veri akış erişimi
Veri akış erişimi, daha önce de ifade edildiği üzere, alternatif işletmecinin
erişim şebekesine yatırım yapmasını gerektirmemekte ve bu nedenle alternatif
işletmeci açısından herhangi bir risk de oluşturmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında,
FTTH altyapısında veri akış erişimi yöntemi ile FTTC altyapısında veri akış erişimi
yöntemi birbirine benzerdir. Dolayısıyla, FTTC altyapısında veri akış erişimi
yönteminin

fiyatlandırılmasının

incelendiği

bir

önceki

bölümde

yapılan

değerlendirmeler bu durum için de geçerlidir. Hem yerleşik işletmecinin yatırım
yapma motivasyonunu koruyacak hem de alternatif işletmecilerin pazara girmesine
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imkân verecek en makul veri akış erişimi fiyat düzenleme yönteminin perakende eksi
yöntemi olduğu değerlendirilmektedir.
Fiziksel altyapıya erişim
FTTH altyapısında fiziksel altyapıya erişim; hem fiber optik kablo
kanallarına erişim hem de kullanıcılardan gelen fiber optik kabloların kendisine
erişim şeklinde olabilir. Kablo kanallarına erişimin söz konusu olduğu durumda,
alternatif işletmecinin bu kablo kanallarına kendi fiber optik kablolarını döşemesi ve
bu kabloların ucuna bağlamak üzere kendi aktif cihazlarını (modem, anahtar, vb.)
kurması gereklidir. Bu durumda, kablo kanallarına erişim ve aktif cihazlarını
yerleştirmek için saha dolabı, yerel santral veya bir başka toplulaştırma noktasında
ortak yerleşim hizmeti, alternatif işletmecinin yerleşik işletmeciden satın alacağı
hizmetler olacaktır. Yerleşik işletmecinin yeni nesil erişim şebekelerine yatırım
yapma motivasyonunu korumak için erişim fiyatlarının, söz konusu hizmetleri
sunmak amacıyla yerleşik işletmecinin FTTH altyapısının kurulması bağlamında
yeni bir yatırım yapıp yapmadığının ve bundan dolayı bir risk üstlenip
üstlenmediğinin dikkate alınarak tespit edilmesi gereklidir.
Yerleşik işletmeci kuracağı FTTH altyapısında PSTN şebekesi için
hâlihazırda kullandığı kablo kanallarını kullanabileceği gibi yeni kablo kanaları
döşemesi de gerekebilir. Eğer, PSTN şebekesi için hâlihazırda kullanılan ve daha
önceden tesis edilmiş kablo kanallarının kullanımı söz konusuysa, yeni bir
yatırımdan kaynaklanan ek bir risk alınmadığından, erişim fiyatlarının maliyet bazlı
fiyatlandırma yöntemi kullanılarak belirlenmesi makuldür103. Yeni kablo kanallarının
döşenmesi durumunda kazı ve inşaat çalışmaları için yerleşik işletmecinin önemli
ölçüde yatırım yapması gerekecektir. Bu yatırım yerleşik işletmecinin FTTH
altyapısı oluşturmakla üstlendiği riski de içerisinde barındırmaktadır. Dolayısıyla,
yeni tesis edilen kablo kanallarının alternatif işletmecilere kullandırılması için tespit
edilecek erişim ücretinin bu riski yansıtması gereklidir.
Bu noktada yine, bahsi geçen riskin nasıl tespit edilip erişim fiyatlarına
yansıtılacağı sorusu ön plana çıkmaktadır. Daha önce de açıklandığı üzere, bu riskin
103

European Commission (2008a:10)
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düzenleyici otorite tarafından yerleşik işletmecinin ekonomik olarak etkin yatırımları
yapma motivasyonunu bozmaksızın tespit edilmesi oldukça zordur. Bu nedenle,
yerleşik işletmecinin FTTH altyapısına yatırım yapmakla üstlendiği riski ve bu risk
karşılığında elde edeceği geliri kendisinin belirlemesine imkân veren, böylece
yerleşik

işletmecinin

yatırım

yapma

motivasyonunu

koruyan

bir

erişim

fiyatlandırması yöntemine ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.
FTTH altyapısında veri akış erişimi hizmetinin fiyatlandırılmasında
perakende eksi yönteminin uygun bir yöntem olduğu bir önceki kısımda ifade
edilmişti. Yerleşik işletmeci perakende seviyedeki yüksek hızlı genişbant internet
erişimi hizmetinin fiyatını tespit etmekte serbest olduğundan, perakende eksi
yöntemiyle tespit edilen veri akış erişimi hizmeti fiyatı, esasında yerleşik
işletmecinin yeni nesil erişim şebekelerine yatırım yapmakla üstlendiği risk için talep
ettiği ek getiriyi (risk primi) de yansıtmaktadır. Dolayısıyla, perakende eksi
yöntemiyle tespit edilen kullanıcı başına aylık veri akış erişimi ücreti (X) ile aynı
hizmet için maliyet bazlı yöntemle tespit edilecek kullanıcı başına aylık maliyet (M)
arasındaki fark (X-M), yerleşik işletmecinin talep ettiği aylık risk primi (P) olarak
kabul edilebilir.
Veri akış erişimi hizmetinin sunumu kaçınılmaz olarak kablo kanallarının da
kullanımını gerektirmektedir. Dolayısıyla, veri akış erişimi hizmetinin sunulması
karşılığında alternatif işletmeciden alınacak bedel esasında kablo kanallarının
kullanımı için talep edilecek bedelin ilgili kısmını da kapsamaktadır. Risk primi
yukarıda belirtildiği şekilde tespit edildikten sonra, kablo kanallarının kullanımı için
alternatif işletmecilerden talep edilecek aylık ücret (A); risk priminin, bahsi geçen
kablo kanallarının oluşturulması için katlanılan ve maliyet bazlı yöntemle tespit
edilecek miktara (B), bu miktarla veri akış erişimi hizmetinin maliyet bazlı yöntemle
tespit edilecek ücreti arasındaki oran (B/M) dikkate alınarak eklenmesi suretiyle
(A 

B
 P  B ) hesaplanabilir.
M

Örneğin; X = 20 TL, M = 15 TL ve B = 10 TL olarak belirlenmiş olsun. Bu
durumda kullanıcı başına aylık toplam risk primi P = X-M = 5 TL olarak tespit edilir.
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Yerleşik işletmecinin talep ettiği risk primini de yansıtan kablo kanallarına erişim
ücreti ise A 

B
10 TL
P B 
 5 TL  10 TL  13,33 TL olarak bulunur.
M
15 TL

Fiziksel altyapıya erişimin bir diğer yöntemi ise kullanıcıya ulaşan fiber optik
kabloların kendisine erişimdir. FTTH altyapısı açısından değerlendirildiğinde, erişim
şebekesindeki fiber optik kabloların kurulması tümüyle yeni bir yatırım
gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu erişim yöntemi kullanıldığında da, erişim
fiyatlarına ilgili risk priminin eklenmesi gereklidir. Söz konusu risk primi ve erişim
fiyatı yukarıda açıklandığı şekilde tespit edilebilir.
Fiziksel altyapıya erişimin kullanıcıya ulaşan fiber optik kablolara erişim
şeklinde uygulandığı durumda, fiber optik kabloların içerisinden geçtiği kablo
kanallarının daha önceden mevcut olması durumu da söz konusu olabilir. Bu
durumda erişim fiyatı, kablo kanalının kullanımı için maliyet bazlı yöntemle tespit
edilecek miktara yeni yapılan yatırımın (fiber optik kabloların kablo kanallarına
döşenmesi) miktarı ve risk priminden buna düşen pay eklenerek bulunabilir.
Daha önce bahsedilen “peşin ücret + aylık ücret” yaklaşımının FTTH
altyapısında erişim hizmetinin fiyatlandırılmasında kullanımına imkân vermek, hem
yerleşik işletmecinin yeni nesil erişim şebekelerine yatırım yapmakla üstlendiği riski
azaltmak hem de alternatif işletmecileri de bu riske ortak edebilmek ve böylece daha
rekabetçi ve yenilikçi bir pazar yapısının oluşturulmasını sağlamak adına faydalı
olacaktır.
Yukarıda, yeni nesil erişim şebekeleri üzerinden sunulacak toptan seviyedeki
erişim hizmetlerinin fiyatlarının ne şekilde düzenlenmesi gerektiği anlatılmıştır.
Ancak, yeni nesil erişim şebekelerinin kurulması nedeniyle tüm kullanıcıların yüksek
hızlı genişbant erişim hizmeti talep etmeyeceği ve bazılarının geleneksel genişbant
erişim hizmetini (ADSL veya ona benzer bant genişliği sağlayan eşdeğer bir hizmet)
kullanmaya devam edeceği de açıktır. Bu noktada, geleneksel genişbant erişim
hizmetlerinin alternatif işletmecilerce sunulması için yerleşik işletmeciden alınacak
erişim hizmetinin fiyatının hangi yöntemle tespit edileceği sorusu akla gelmektedir.
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FTTC altyapısı açısından değerlendirildiğinde, alternatif işletmecinin fiziksel
altyapıya erişim yöntemini kullandığı durumda alt yerel ağın kullanım ücretinin, bu
altyapının geleneksel genişbant erişim veya yüksek hızlı genişbant erişim için
kullanılmasından bağımsız olarak, maliyet bazlı olarak tespit edilmesi gerekecektir.
Eğer erişim veri akış erişimi yöntemi ile sağlanacaksa, bu hizmet yeni nesil erişim
şebekeleri üzerinden sunuluyor olsa bile, mevcut fiyatlardan sunulması gereklidir.
Örneğin; 4 Mbps bant genişliği sağlayan veri akış erişimi hizmeti mevcut durumda
hangi fiyattan sunuluyorsa, benzer/eşdeğer hizmet yeni nesil erişim şebekeleri
üzerinden de aynı fiyatla sunulmalıdır. Bu, mevcut perakende hizmetlerin, YNŞ
ortamında sunuluyor olsalar dahi mevcut fiyatlarla sunulmasına devam edilmesi
yaklaşımının bir gereğidir.
FTTH altyapısı açısından değerlendirildiğinde, fiziksel altyapıya erişim
yöntemini kullanacak alternatif işletmecinin geleneksel genişbant erişim hizmeti
sunması makul değildir. Zira bu erişim yönteminin kullanımı alternatif işletmecinin
erişim şebekesine önemli ölçüde yatırım yapmasını gerektirmektedir. FTTH altyapısı
üzerinden sunulacak ve geleneksel genişbant erişim hizmeti için kullanılacak veri
akış erişimi hizmetinin fiyatının ise, benzer/eşdeğer mevcut erişim hizmetinin
fiyatıyla aynı olması gereklidir.
Yeni

nesil

erişim

şebekelerinin

yukarıda

bahsedildiği

şekilde

düzenlenebilmesi için düzenleyici otoritenin bu altyapılar için yapılan yatırımların
miktarı hakkında detaylı ve farklı şebeke bileşenleri itibarıyla yeterince ayrıştırılmış
seviyede bilgi sahibi olması gereklidir. Ayrıca, kablo kanallarına erişim yükümlülüğü
veya ortak altyapı kurulmasını sağlamaya yönelik girişimlerin hayata geçirilebilmesi
için yerleşik işletmecinin kablo kanallarının yeri, doluluk oranı, kablo kanalı
döşemek üzere yeni yapacağı inşaat ve kazı çalışmaları hakkında da düzenleyici
otoritenin ayrıntılı bilgiye ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle, düzenleyici otoritenin
yukarıda bahsi geçen nitelikteki bilgileri zamanlıca ve düzenli şekilde ilgili
işletmecilerden temin etmesi gerekecektir.
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4.4. Yeni Nesil Erişim Şebekelerine Geçiş Sürecinin Yönetilmesi
Önceki kısımda bazı erişim yöntemleri için maliyet bazlı fiyatlandırma,
bazıları için ise risk primini de içeren fiyatlandırma yaklaşımının uygun olduğu
tespiti yapılmıştı. Bu noktada, erişim fiyatlarına risk primi eklenmesinin ne kadar
süreyle uygulanması gerektiği sorusu akla gelmektedir. Zira belirli bir süre sonunda
pazarda YNŞ hizmetlerine ilişkin belirsizlik azalacak, söz konusu hizmetler
günümüzdeki telekomünikasyon hizmetlerine benzer şekilde yaygınlaşacak ve pazar
yapısı bugünküne benzer bir yapıya bürünecektir. YNŞ hizmetlerine ilişkin pazar bu
olgunluğa ulaştığında fiyat düzenlemesi yaklaşımını da bugün olduğu şekilde (risk
primi olmaksızın) uygulama gereği ortaya çıkacaktır.
Yeni yatırımlarla kurulan yeni nesil erişim şebekesi bileşenlerini kullanan
erişim hizmetlerinin fiyatlandırılmasında risk primi uygulanmasının, perakende
hizmetlerin fiyatlarının düzenlemeden muaf tutulacağı süre boyunca sürdürülmesi
uygundur. Perakende hizmet fiyatlarının düzenlemeye tabi tutulabileceğine karar
verildiği zaman her tür erişim hizmeti için geleneksel maliyet bazlı fiyatlandırma
yaklaşımına dönülebilir. Böyle bir uygulama perakende hizmetlerin fiyatıyla toptan
seviyedeki erişim hizmetlerinin fiyatı arasındaki ilişkiyi de koruyacaktır.
Yeni nesil erişim şebekelerinin kurulması, tercih edilen çözüme (FTTH veya
FTTC) de bağlı olarak değişmekle birlikte, erişim şebekesinin yapısında bir takım
değişiklikler yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bakır kablolardan müteşekkil
mevcut erişim şebekesi (yerel ağ) alternatif işletmecilere toptan seviyede erişim
hizmeti sunmak için kullanılmaktadır. Yeni nesil erişim şebekelerinin kurulması
sürecinde yerel ağın yapısında meydana gelecek değişiklikler nedeniyle alternatif
işletmecilerin

faaliyet

göstermesi

zorlaşabilir.

Bu

süreçten

kaynaklanan

olumsuzlukları en aza indirmek için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Mevcut uygulamada alternatif işletmecilerin yerleşik işletmeciden yerel ağa
erişim hizmeti alabilmeleri için kendi DSLAM cihazlarını yerleşik işletmecinin yerel
santraline kurması gerekmektedir. Ancak, yerleşik işletmecinin yeni nesil erişim
şebekesi altyapısını kurmaya başlamasıyla birlikte bazı yerel santrallerin işlevsiz hale
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gelmesi olasıdır104. Bazı yerel santrallerin kapatılacak olması, bu yerel santrallerden
yerel ağa erişim hizmeti alan alternatif işletmecilerin nasıl hizmet sunmaya devam
edecekleri sorusunu da beraberinde getirmektedir. Ayrıca, yeni nesil erişim şebekesi
kurulduktan sonra eski erişim şebekesinin devreden çıkarılacak olması nedeniyle
bazı hizmetlerin sunulması imkânsız hale gelecektir. Örneğin; FTTH altyapısı
kurulduğunda ADSL hizmetlerinin sunulması mümkün olmayacak ve alternatif
işletmecilerin ADSL hizmeti sunmak üzere yaptıkları yatırımlar (yerel santrallere
DSLAM cihazı kurulması gibi) atıl hale gelecektir. Bu durumda, alternatif
işletmecilerin FTTH altyapısı üzerinden erişim hizmeti alabilecek şekilde kendi
şebekelerinde bir takım düzenlemelere gitmesi gerekecektir.
Alternatif işletmecilerin, sundukları hizmetlerin sürekliliğini sağlayabilmesi
için, yerleşik işletmecinin şebekesinde yapmayı öngördüğü ve kendilerini etkileyecek
yapısal değişikliklerle ilgili olarak zamanlıca bilgilendirilmeleri ve kendilerine
altyapılarını

yeni

şebeke

yapısına

uyumlaştıracak

kadar

süre

tanınması

gerekmektedir. Düzenleyici otoritenin bu amaca yönelik mekanizmaları oluşturması
ve süreci takip ederek olası aksaklıkları en aza indirmek üzere gerekli tedbirleri
alması gerekecektir. Bu bağlamda, yerleşik işletmecinin şebekesinde yapacağı
değişikliklere yönelik olarak ilgili tarafların görüşlerini alacağı ve onları
bilgilendireceği bir danışma sürecinin çalıştırılması, düzenleyici otoritenin de dahil
olacağı bu danışma süreci sonucunda belirlenen esaslara göre alternatif işletmecilere
makul bir süre tanınarak kendi altyapılarında gerekli düzenlemeyi yapmalarına
imkân verilmesi uygun bir yaklaşımdır105.
Yeni nesil erişim şebekelerinin kurulmasının önemli ölçüde yeni yatırımlar
yapılmasını gerektirdiği daha önce ifade edilmişti. Hem söz konusu yatırımın
maliyetini ve üstlenilen riski farklı işletmeciler arasında paylaştırmak hem de
alternatif işletmecilerin kendi altyapılarını kurmasını kolaylaştırarak altyapıya dayalı
rekabeti geliştirmek amacıyla, yeni yapılacak yatırımlar (yeni kablo kanallarının ve
fiber optik kabloların döşenmesi, saha dolaplarının kurulması, vb.) için yerleşik
işletmeci ve alternatif işletmecilerin ortak altyapılar kurmasını özendirici ve
104
105

(MARCUS and ELIXMANN, 2008:16)
OFCOM (2008a:61)
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kolaylaştırıcı tedbirleri almak yerinde olacaktır106. Bu bağlamda, yerleşik işletmeci
ve alternatif işletmecilerin birlikte oluşturacakları altyapılar için altyapı kurma
maliyetini düşürmeye yönelik motivasyonlar sağlanabilir. Örneğin; kamu idarelerinin
kontrolündeki içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, doğalgaz ve enerji dağıtım
şebekeleri gibi altyapılara paralel fiber optik kablo şebekelerinin oluşturulmasını
kolaylaştırıcı tedbirler alınarak yerleşik işletmeci ve alternatif işletmeciler ortak
altyapılar kurmaya yönlendirilebilir. Böylece altyapı kurulum maliyetlerinin
azaltılması, yeni yatırımların yapılmasının kolaylaştırılması ve altyapıya dayalı
rekabetin geliştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, bu şekilde belirli bir bölgede alternatif
altyapıların kurulmasının sağlanması durumunda bu bölgede erişim fiyatlarının
düzenlenmesi ihtiyacı da ortadan kaldırılabilir. Erişim fiyatlarının düzenlenmesine
gerek kalmaması düzenleyici otoritenin iş yükünü hafifletip maliyetlerini azaltacağı
gibi işletmeciler açısından da ticari olarak daha esnek hareket etme imkânı
sağlayacaktır.

106

European Commission (2008:6)

113

5. YENİ NESİL ŞEBEKELERDE ARABAĞLANTI DÜZENLEMELERİ
Farklı işletmecilerin abonelerinin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için bu
işletmecilerin şebekeleri arasında arabağlantı yapılması gerekmektedir. Arabağlantı
işletmeciler arasında toptan seviyede gerçekleştirilen bir ilişki olup bu ilişkinin
niteliği perakende seviyedeki hizmetlerin sunulma imkânını, şeklini ve fiyatını
etkilemektedir. Dolayısıyla, etkin bir arabağlantı rejiminin varlığı sektörde rekabet
ortamının tesis edilmesi, işletmecilerin yeni yatırımlara özendirilmesi ve hizmetlerin
makul fiyatlarla sunulmasının sağlanması açısından hayati önemdedir. Arabağlantı
ihtiyacı kullanılan şebeke teknolojisinden bağımsız olup YNŞ ortamında da var
olmaya devam edecektir.
YNŞ’ler için nasıl bir arabağlantı rejiminin uygulanabileceğinin tespit
edilmesi açısından öncelikle YNŞ ortamında şebeke işletmecileri, hizmet sağlayıcılar
ve kullanıcılar arasındaki ilişkilerin anlaşılması faydalı olacaktır.
5.1. İşletmeciler, Hizmet Sağlayıcılar ve Kullanıcılar Arasındaki İlişkiler
Günümüzde yaygın olarak kullanılan devre anahtarlamalı PSTN ve GSM
şebekeleri özellikle belirli bir hizmeti (telefon hizmeti) sunmak üzere tasarlanmış
şebekelerdir. Şebeke platformu ile bu şebeke üzerinden sunulan hizmetin birbirine
sıkı sıkıya bağlı olduğu böylesi bir yapıda şebeke işletmecisi kaçınılmaz olarak
hizmetleri de sunan taraf olmaktadır. Örneğin; son kullanıcıya telefon hizmeti107
sunan işletmeci aynı zamanda ses sinyaline ilişkin trafiğin iletimini sağlayan
şebekeyi de işletmektedir. YNŞ ise, sunulan hizmet ile hizmetin üzerinden sunulduğu
şebeke platformunu birbirinden ayıran yapısı sayesinde, şebeke işletmecisi olmayan
hizmet sağlayıcıların da, mevcut işletmecilerin telekomünikasyon şebekelerini
kullanmak suretiyle, pazara girmesine imkân vermektedir108.
YNŞ ortamında şebeke işletmecileri, hizmet sağlayıcılar ve kullanıcılar
arasındaki ilişkiler Şekil 5.1’de gösterilmiştir. Bu şekildeki hizmet sağlayıcılar
107

Telefon hizmetinin sunulması konuşma trafiğinin telekomünikasyon şebekesi üzerinden
taşınmasının yanı sıra, aranan numara meşgulse veya cevap vermiyorsa ona sesli mesaj bırakma,
görüntülü görüşme yapılacaksa görüntü ve ses sinyalini uygun şekilde kodlama, vb. fonksiyonları da
gerektirmektedir.
108
European Regulators Group (2008:96)
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(içerik sağlayıcı, uygulama servis sağlayıcı, vb.) şebeke işletmecilerinin bizatihi
kendisi veya iştiraki olabileceği gibi onlardan bağımsız üçüncü taraflar da olabilir.
Piyasa aktörleri arasındaki ilişkilerin analizini kolaylaştırmak adına, şebeke
işletmecisi bundan böyle sadece veri iletim fonksiyonunu sağlayan işletmeci olarak
kabul edilecek, aynı işletmeci çeşitli hizmetler sunuyor olsa dahi bu fonksiyonların
ayrı iş birimleri (hizmet sağlayıcı) tarafından gerçekleştirildiği varsayılacaktır.
Şekil 5.1. YNŞ Ortamında Piyasa Aktörleri Arasındaki İlişkiler
Kullanıcı-1

Hizmet Sağlayıcı-1

Şebeke İşletmecisi-1

arabağlantı

arabağlantı

arabağlantı
Şebeke İşletmecisi-2

Şebeke İşletmecisi-3

Kullanıcı-2

Kullanıcı-3

Hizmet Sağlayıcı-2

Hizmet Sağlayıcı-3

Şekil 5.1’de görüldüğü üzere, herhangi bir hizmet sağlayıcı herhangi bir
şebeke işletmecisinin şebekesine bağlandığı andan itibaren, bu şebekenin kendisine
sunduğu “veri iletim hizmeti” sayesinde, hem bu şebekeye hem de diğer şebekelere
bağlı olan tüm kullanıcılara ve diğer hizmet sağlayıcılara hizmet sunabilir duruma
gelmektedir. Bu yapıda şebeke işletmecileri, kullanıcıları ve hizmet sağlayıcıları
birbirleriyle haberleştiren aracı rolünü üstlenmektedir. Kullanıcıların ve hizmet
sağlayıcıların farklı şebekelerden hizmet alan kullanıcı ve hizmet sağlayıcılara
erişmesini sağlayan mekanizma ise şebeke işletmecileri arasındaki arabağlantıdır.
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Her bir şebeke işletmecisi kendi abonesi olan kullanıcıyla veya hizmet
sağlayıcıyla irtibat kurulması noktasında tekel konumundadır. Zira söz konusu
kullanıcı veya hizmet sağlayıcıyı telekomünikasyon şebekesine bağlayan ekipman
(kablolar, anahtarlar, yönlendiriciler, vb.) kendisinin kontrolündedir. Bu sebeple,
şebeke işletmecileri kendilerinin veya iştiraklerinin sundukları hizmetlere benzer
hizmetler sunan diğer işletmeci ve hizmet sağlayıcıların faaliyetlerini engellemek
veya zorlaştırmak ve bu surette rekabet avantajı kazanmak, kullanıcıları kendi
şebekelerine abone olmaya yöneltmek veya daha çok gelir elde etmek gibi
motivasyonlarla diğer şebeke işletmecileriyle arabağlantı yapmayı reddedebilir veya
arabağlantı için makul olmayan, diğer işletmeci ve hizmet sağlayıcıların faaliyet
göstermesini zorlaştıracak ve ekonomik etkinliği bozacak şartlar öne sürebilirler.
Şebeke işletmecilerinin kendi kullanıcılarına yönelik veri trafiğini onlara ulaştırma
açısından sahip olduğu ekonomik gücü pazarda rekabeti aksatacak ve ekonomik
etkinliği bozacak şekilde kullanmasının engellenmesi ve mümkün olduğu ölçüde
rekabetçi bir pazar yapısı oluşturulabilmesi açısından işletmeciler arasındaki
arabağlantı ilişkilerinin düzenlemeye tabi tutulması gerekmektedir. Arabağlantı
ilişkilerinin hangi seviyede (ücret, hizmet kalitesi, arabağlantı noktalarının sayısı, vb.
bazında) düzenlemeye tabi tutulması gerektiği uygulanan arabağlantı rejimiyle
yakından ilişkilidir.
Yukarıda da ifade edildiği üzere; şebeke işletmecileri kullanıcılara ve hizmet
sağlayıcılara, hem kendi şebekesindeki hem de diğer şebekelerdeki kullanıcı ve
hizmet sağlayıcılarla irtibat kurmalarına imkân veren “veri iletim hizmeti”
sunmaktadır. Veri iletim hizmeti, şebeke işletmecilerinin abonelerine (kullanıcılar ve
hizmet

sağlayıcılar)

perakende

seviyede

sunduğu

bir

hizmet

olarak

değerlendirilebilir. Eğer bu hizmete ilişkin pazarda yeterli rekabet varsa söz konusu
hizmetin fiyatının düzenlenmesine ihtiyaç kalmayacaktır. Zira şebeke işletmecileri
arasındaki rekabet nedeniyle bu hizmetler ekonomik olarak etkin bir fiyattan
sunulacaktır. Erişim düzenlemelerinin etkin çalıştığı durumda pazarda birden çok
sayıda şebeke işletmecisi olacağı beklenebilir109. Bu şebeke işletmecileri arasındaki
109

Telekomünikasyon şebekesinin ölçek ekonomisi gerektiren ve bu nedenle alternatifinin
oluşturulması zor olan kısmı erişim şebekesidir. Alternatif işletmecilerin yerleşik işletmecinin erişim
şebekesini kullanma imkânı varsa, bu işletmeciler kendi çekirdek şebekelerini oluşturarak
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arabağlantı ekonomik açıdan etkin bir şekilde sağlanıyor ise, hiçbir şebeke
işletmecisi pazardaki konumunu kullanarak hizmet sağlayıcılara ve kullanıcılara
sunduğu veri iletim hizmetini tekelci bir yaklaşımla satma şansına sahip
olmayacaktır. Zira şebeke işletmecilerinden birinin böylesi bir yaklaşım benimsemesi
durumunda hizmet sağlayıcı ve kullanıcılar hizmet aldıkları şebeke işletmecisini
değiştirme imkânına her zaman sahiptir. Diğer bir ifadeyle, veri iletim hizmetlerine
ilişkin bir ilgili piyasa tanımı yapıldığında, bu piyasada etkin piyasa gücüne sahip bir
işletmeci

bulunmayacaktır.

Dolayısıyla,

perakende

seviyedeki

söz

konusu

hizmetlerin fiyatlarının düzenlenmesine de gerek olmayacaktır. Ancak, piyasa
dinamiklerinin yukarıda belirtildiği şekilde işleyebilmesi için etkin bir arabağlantı
rejimine ihtiyaç vardır.
5.2. Perakende Hizmetlerle Arabağlantının İlişkisi
Arabağlantı ihtiyacı, son tahlilde, şebeke abonelerinin perakende seviyedeki
hizmetleri (telefon hizmeti, dosya paylaşımı, elektronik posta iletimi, çeşitli içeriğe
erişim, vb.) kullanmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, perakende seviyede
sunulan hizmetler ile arabağlantı arasında yakın bir ilişki vardır ve bunlardan
birisinin sunum şekli diğerini de etkilemektedir. Şekil 5.2’de iki kullanıcı (bunların
her ikisi hizmet sağlayıcı veya biri kullanıcı diğeri hizmet sağlayıcı da olabilir)
arasındaki iletişim ve bu kullanıcıların abonesi olduğu şebekeler arasındaki
arabağlantı ilişkisi gösterilmiştir. Şekildeki kesikli oklar kullanıcılar arasındaki veri
akışını ve yönünü simgelemektedir. Şekilden de görüldüğü üzere bu iletişimin
sağlanması süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;
1. Veri trafiğinin birinci kullanıcıdan arabağlantı noktasına kadar taşınması,
2. Veri trafiğinin arabağlantı noktasından ikinci kullanıcıya kadar taşınmasıdır.
Bu aşamalardan ilkini birinci şebeke işletmecisi, diğerini ise ikinci şebeke işletmecisi
yerine getirmektedir. Bu iletişimi sağlamak için birinci şebeke işletmecisinin

kullanıcılarına hizmet sunabilirler. Nitekim ülkemizde yerleşik işletmecinin erişim şebekesini
kullanan ve kendisine ait bir çekirdek şebeke işleten çok sayıda internet servis sağlayıcı vardır. Erişim
düzenlemelerinin etkin çalışacağı kabul edilirse, benzer bir yapının YNŞ ortamında da oluşmasını
beklemek makuldür.
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katlandığı maliyet C1 ikincisin katlandığı maliyet ise C2 olsun110. Bu durumda,
iletişimin sağlanmasının toplam maliyeti de C = C1 + C2 olacaktır.
Şekil 5.2. Arabağlantı İlişkisi
Kullanıcı-1

Kullanıcı-2

Şebeke İşletmecisi-2

Şebeke İşletmecisi-1
Arabağlantı noktası

Şebeke işletmecilerinin bu maliyete katlanmalarının sebebi kullanıcılar
arasındaki veri trafiğini taşımalarıdır. Dolayısıyla, söz konusu toplam maliyetin (C)
bu kullanıcılar tarafından karşılanması gerekir. Bu maliyetin kullanıcılar arasında
telekomünikasyon hizmetlerinin tüketimini ve sosyal refahı artıracak şekilde
dağıtılabilmesi, her kullanıcının katlanacağı maliyetin ilgili kullanıcının bu
iletişimden elde ettiği faydayla orantılı olmasını gerektirir. Aksi durumda,
kullanıcılardan biri ekonomik açıdan etkin bir iletişimi kurmaktan kaçınacaktır.
Örneğin; kullanıcılardan birinin diğerine elektronik posta gönderdiğini ve söz konusu
mesajın iletiminden her iki tarafın da aynı seviyede fayda elde ettiğini kabul edelim.
Eğer elektronik posta mesajının iletilmesi için şebeke işletmecilerinin katlandıkları
maliyetin tümü birinci kullanıcıdan alınırsa, bu kullanıcı mesajı göndermek
istemeyecek veya mesaj gönderme motivasyonu azalacak, bu durum bahsi geçen
hizmetin kullanımının ve dolayısıyla sosyal refahın azalması sonucunu doğuracaktır.
Yukarıdaki örnek, şebeke işletmecilerinin maliyetlerinin bu maliyetin
oluşmasına sebep olan taraflardan ve bu tarafların iletişimden elde ettikleri faydayla
orantılı şekilde alınması gerektiğine işaret etmektedir. Ülkemizde ve AB üyesi
ülkelerde sabit veya mobil telefon görüşmesini başlatan taraf görüşmeden en yüksek
faydayı elde eden taraf olarak değerlendirilmekte, arayan taraf görüşmenin tüm
maliyetini (C = C1 + C2) kendi şebeke işletmecisine ödemekte (CPP) ve CPNP

110

Burada, söz konusu maliyetlerin ekonomik etkinliği sağlayan maliyetler olduğu kabul edilmiştir.
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arabağlantı rejimi uyarınca, arayan tarafın işletmecisi aranan tarafın işletmecisine
aramayı tamamlamadaki fonksiyonu nedeniyle katlandığı maliyeti (C2) ödemektedir.
Telefon görüşmesinden elde edilen faydanın en büyük kısmının arayan tarafa ait
olduğu varsayımı her arama için doğru kabul edilirse, CPNP rejimi, teorik olarak,
kullanıcılara yansıyan perakende ücretlerin ekonomik açıdan etkin ve sosyal refahı
artıracak şekilde oluşmasını sağlayan ve ekonomik olarak rasyonel tüketim kararları
verilmesini özendiren bir arabağlantı rejimidir.
5.3. Yeni Nesil Şebekelerde Arabağlantı Rejimi
YNŞ’ler her türlü ses, video ve veri hizmetinin üzerinden sunulabildiği
şebekelerdir. Farklı hizmetler için iletişime katılan tarafların bu iletişimden elde
ettikleri faydanın dağılımı farklı olabilir. Örneğin; bir telefon görüşmesinin
yapılmasından en yüksek faydayı sağlayan tarafın görüşmeyi başlatan taraf olduğu
genel olarak kabul ediliyorsa, söz konusu görüşmenin tüm maliyetini bu kullanıcıya
yansıtan bir perakende ücretlendirme yönteminin benimsenmesi makuldür. Telefon
görüşmesini

başlatan

taraf bu

görüşmeden

yeterli

fayda

elde

edeceğini

düşündüğünden, görüşmenin tüm maliyetini ödemeyi kabul ederek aramayı
yapacaktır. Bu ekonomik açıdan etkin bir tüketim kararıdır ve uygulanan arabağlantı
rejiminin oluşturduğu perakende fiyatlar kullanıcının bu telefon görüşmesini yapma
kararını değiştirmesine sebep olmuyorsa bu arabağlantı rejimi telekomünikasyon
hizmetlerinin kullanımını ve sosyal refahı artırıcı etki yapacaktır.
Şimdi de, gelirlerinin tümünü reklâm faaliyetlerinden sağlayan bir elektronik
içerik sağlayıcısına (örneğin; haber siteleri) erişen bir kullanıcıyı ele alalım. Bu
durumda, iletişimin sağlanmasında hem kullanıcının (istediği içeriğe eriştiği için)
hem de içerik sağlayıcının (reklâm geliri elde ettiği için) faydası vardır. Bu nedenle,
hem içerik sağlayıcı hem de kullanıcı söz konusu iletişimin maliyetini paylaşma
konusunda istekli olacaklardır. Dolayısıyla, bu hizmetin kullanımını ve sosyal refahı
artıracak perakende ücretlendirme yapısı iletişimin maliyetinin kullanıcı ve içerik
sağlayıcı arasında makul şekilde paylaşılmasını sağlayandır. Eğer uygulanan
arabağlantı rejimi iletişime katılan tarafların bu kararlarını değiştirmeye sebep
olmuyorsa, bu rejim telekomünikasyon hizmetlerinin kullanımını ve sosyal refahın
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artırılmasını destekleyecektir. Aksi durum, yani uygulanan arabağlantı rejiminin
bahsi geçen perakende ücretlendirme yapısını uygulamayı zorlaştırması, sosyal
refahta kayıp yaratacaktır.
Yukarıda verilen örnekler, telekomünikasyon hizmetlerinin kullanımını ve
sosyal refahı artıran perakende ücretlendirme yapılarının farklı hizmetler için farklı
olabileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, uygulanan arabağlantı rejimi, iletişim
hizmetlerini kullanan piyasa aktörlerinin bu hizmetler için benimseyeceği perakende
ücretlendirme yapılarının hayata geçirilmesine imkân verdiği ölçüde ekonomik
açıdan etkin olacaktır.
CPNP rejimi, iletişimi başlatan tarafın söz konusu iletişimden en yüksek
faydayı elde ettiği perakende hizmetlere ilişkin trafiğin karşılıklı olarak şebekeler
arasında taşınması için yapılacak arabağlantı açısından ekonomik olarak etkin bir
rejimdir. Ancak CPNP rejiminin, iletişime katılan tarafların iletişimden farklı
ölçülerde fayda elde ettiği farklı hizmetlerin sunulacağı YNŞ ortamında her türlü
arabağlantı için uygulanması telekomünikasyon hizmetlerinin kullanımını ve
dolayısıyla sosyal refahı azaltıcı etki yaratacaktır. Örneğin; yukarıda bahsedilen
elektronik içerik sağlayıcıya kullanıcının erişimi durumunu Şekil 5.2 bağlamında ele
alalım ve bu şekildeki ikinci kullanıcının elektronik içerik sağlayıcı olduğunu kabul
edelim. CPNP rejiminin uygulandığı durumda ikinci şebeke işletmecisi birinci
şebeke işletmecisinden belirli bir ücret (trafiği arabağlantı noktasından içerik
sağlayıcıya kadar taşımanın maliyeti - C2) alacaktır. Birinci şebeke işletmecisi bu
ücrete kendisinin trafik taşımadan kaynaklanan maliyetini (C1) de ilave edecek ve
toplam ücreti kendi kullanıcısından (birinci kullanıcı) tahsil edecektir. Ancak bu
durum, kullanıcının iletişim kurmaktan beklediği fayda değişmeksizin bu iletişimi
kurmanın kendisine yansıyan maliyetini yükselttiği için, kullanıcının içerik
sağlayıcıya erişmesini, yani hizmeti kullanmasını caydırıcı bir etki yaratacaktır.
Hâlbuki işletmecilerin karşılıklı olarak ücretsiz şekilde trafik değişimini zorlayan bir
arabağlantı rejimi uygulanıyor olsaydı (internet şebekelerinde arabağlantı için
uygulanan “eşleşme” yöntemi gibi), bu örnek açısından bahsi geçen iletişimin
kurulmasını özendirici ve sosyal refahı artıran bir rolü olacaktır. Zira işletmeciler
birbirlerinden arabağlantı ücreti almadıkları için maliyetlerini kendi kullanıcılarından
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karşılama yoluna gideceklerdir. Bu durumda da kullanıcının iletişimi kurma
motivasyonu ve dolayısıyla oluşan sosyal refah, CPNP rejiminin uygulandığı duruma
göre daha yüksek olacaktır.
Yukarıda verilen örnekler ve YNŞ’ler üzerinden farklı hizmetlerin sunulacağı
dikkate alındığında, her bir hizmet türüne ilişkin arabağlantı için farklı rejimler
uygulanması fikri doğal olarak akla gelmektedir. Bu yöntem, teorik olarak, her bir
hizmet türü için sosyal refahı maksimize eden perakende ücretlendirme yapılarının
uygulanmasına imkân verecek olduğundan, ekonomik anlamda etkin ve sosyal refahı
maksimize eden bir arabağlantı rejimi olacaktır. Ancak, böylesi bir yöntemin
düzenleyici otorite eliyle uygulanması pratik açıdan son derece zordur. Öncelikle, bu
yöntem YNŞ’ler üzerinden sunulacak hizmet türlerinin ve her bir hizmet türü için en
iyi arabağlantı rejiminin tespitini gerektirir. Bunun yapılabilmesi çeşitli yenilikçi
hizmetlerin hızla pazara sürülmesinin beklendiği YNŞ ortamında son derece güçtür.
Farklı hizmetler için farklı arabağlantı rejimleri tespit edilse bile, bu arabağlantı
rejimlerinin uygulanmasının sağlanması da bir başka güçlüktür. Örneğin; farklı
hizmetler için eşleşme ve CPNP arabağlantı yöntemlerinin uygulanacağını kabul
edelim. CPNP yöntemi, doğası gereği ve arabağlantıya taraf olan işletmecilerin
ölçeğinden bağımsız olarak, çağrı sonlandırma tekeli yarattığından bu yöntem
kullanılarak yapılacak arabağlantılara ilişkin ücretlerin düzenleyici otorite tarafından
maliyet bazlı olarak belirlenmesi gerekecektir. Diğer taraftan, hem CPNP hem de
eşleşme yöntemiyle yapılan arabağlantı üzerinden geçen trafiğin taşınması için aynı
şebeke bileşenleri kullanılacaktır (her işletmecinin tek bir çekirdek şebekesi olması
nedeniyle). Bu durumda, her bir arabağlantı rejimi altında taşınan trafiğin toplam
maliyet içindeki payının ve birim trafik maliyetinin hesaplanması gibi bir zorunluluk
ortaya çıkacaktır. Aynı şebeke üzerinden hem şebeke işletmecisinin tümüyle
kendisine ait olan çeşitli hizmet kalitesi seviyesindeki hem de farklı arabağlantı
rejimlerine tabi olarak diğer şebekelerden gelen trafiğin taşındığı göz önüne
alındığında, bu maliyet bölüşümün yapılmasının da oldukça zor olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bunların hepsi yapılabilse bile, işletmecilerin taşıdıkları trafiğin
gerçekte hangi hizmet sınıfına ait olduğunun tespiti güçtür. Örneğin; arabağlantı için
CPNP yönteminin kullanılmasını gerektiren bir hizmetin, ilgili işletmeci tarafından
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karşı şebekeye ödeme yapmasının önüne geçecek şekilde eşleşme arabağlantısına
tabi olarak iletilmesi söz konusu olabilir çünkü YNŞ ortamında şebeke işletmecileri
taşıdıkları trafiğin hangi hizmete ait olduğunu kolayca tespit edemezler. Video
içeriğine erişmek için kurulan bir bağlantı üzerinden onlarca telefon görüşmesine
ilişkin trafik kolayca taşınabilir. Şebeke işletmecisi taşıdığı trafiğin içeriğini detaylı
olarak incelemezse (ki çoğu durumda böyle bir uygulama kanunen yasaktır) bu
durumu fark etmesi ve arbitrajı engellemesi mümkün değildir.
Bununla

birlikte,

değişen

teknoloji,

pazar

şartları

ve

bugünden

öngörülemeyen çeşitli dinamikler nedeniyle, şebeke işletmecileri kendi aralarında
farklı hizmetler için farklı arabağlantı rejimleri uygulamaya karar verebilirler.
Düzenleyici otoritenin bu gibi uygulamalara izin vermesi gerekir. Zira işletmecilerin
serbest piyasa ortamında verecekleri kararlar düzenleyici otoritenin kararından daha
etkin olacaktır. Ancak, bir işletmecinin bir başka işletmecinin faaliyet göstermesini
zorlaştıracak veya engelleyecek şekilde davranması ve bu konuda düzenleyici
otoriteden çözüm geliştirmesinin talep edilmesi durumunda düzenleyici otoritenin
arabağlantı için geçerli olacak koşulları belirlemesi zorunludur. Bu çalışma
kapsamında önerilecek YNŞ arabağlantı rejiminin amacı da düzenleyici otoritenin
böylesi bir durumda uygulayacağı yöntemi tespit etmeye yöneliktir.
Yukarıda bahsedilen sebeplerle, düzenleyici otoritenin farklı hizmetler için
farklı arabağlantı rejimleri uygulanmasını sağlamasının son derece zor olduğu
değerlendirilmektedir. Bu nedenle, hem ekonomik etkinliği sağlayacak perakende
ücretlendirme yapılarının uygulanmasına imkân veren hem de pratik açıdan
uygulanması nispeten kolay bir arabağlantı rejimine ihtiyaç vardır.
YNŞ ortamında sunulacak hizmetlerin ekseriyeti için iletişime katılan
tarafların hepsinin söz konusu iletişimin sağlanmasında benzer faydalarının olacağı
düşünülmektedir. Bunu kesin olarak ispatlamak mümkün olmamakla birlikte son
yıllarda internet şebekesi üzerinden sunulan hizmetlerin (internet üzerinden telefon
görüşmesi,

internet

sitelerinde

gezinti,

elektronik

posta,

dosya

paylaşım

platformlarının ve sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı, kullanıcılar tarafından
oluşturulan görsel-işitsel içeriğe erişim, vb.) kullanımında yaşanan çok hızlı artış bu
iddiayı destekler niteliktedir. Zira YNŞ ortamında sunulacak hizmetlerin çoğu
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bunların daha yüksek kalitede sunulan versiyonları olacaktır. Mevcut durumda, bahsi
geçen hizmetleri sunan hizmet sağlayıcılar ve bunları kullanan kullanıcıların her biri
şebeke işletmecilerine abonelik ücreti ödemektedir. Esasında hem hizmet
sağlayıcıların hem de kullanıcıların şebeke işletmecilerinden aldıkları hizmet,
internet şebekesi üzerindeki herhangi bir noktaya veri iletmeye veya oradan veri
almaya imkân sağlayan veri iletim hizmetidir. Hem kullanıcılar hem de hizmet
sağlayıcılar şebeke işletmecilerinden bu şekilde veri iletim hizmetini aldıktan sonra
kendi aralarında diledikleri gibi iletişim kurabilmektedir. İnternet hizmetlerinin
kullanımında kaydedilen hızlı gelişmenin, bu iş modelinin hizmet sağlayıcı ve
kullanıcıların benimsediği ilişki şekline ve iletişim hizmetlerinin kullanılmasıyla elde
edilen faydanın bu aktörler arasındaki dağılımına uygun olduğuna ve YNŞ ortamında
da uygun olacağına karine teşkil ettiği değerlendirilmektedir.
Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, YNŞ’lerde arabağlantı için FVS
yönteminin uygun bir çözüm olduğu düşünülmektedir. FVS yönteminde şebeke
işletmecileri ücretsiz olarak arabağlantı yapmakta, her işletmeci kendi maliyetlerini
kendi abonelerinden aldığı ücretlerle karşılamaktadır. İletişime katılan tarafların
iletişimden elde ettikleri faydanın bu iletişimin kurulması için katlandıkları maliyete
oranı birbirine ne kadar yakınsa arabağlantı için FVS yönteminin kullanımı
ekonomik açıdan o kadar etkindir111.
Bir arabağlantı rejiminin uygunluğu ve uygulanabilirliğinin aşağıdaki
kriterler açısından değerlendirilmesi mümkündür112:


Sürdürülebilir rekabet ortamının geliştirilmesi,



Arabağlantı

prosedürlerinin

işletilmesinden

kaynaklanan

maliyetlerin

düşürülmesi,


Düzenlemelerden kaynaklanan arbitraj olasılığının engellenmesi,



Şebeke dışsallıklarının113 içselleştirilmesi,

111

NGNUK (2007:11)
Federal Network Agency (2006:4)
113
Telefon şebekeleri pozitif şebeke dışşallıklarının tipik bir örneğidir. Şebeke dışsallıkları, bir
abonenin şebekeye katılma veya iletişim kurma kararı almasının, diğer aboneler için yarattığı faydayı
dikkate almadığı durumda ortaya çıkabilir.
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Şebekenin verimli kullanımının özendirilmesi,



Ekonomik açıdan verimli yatırımların özendirilmesi.
Arabağlantı için FVS yönteminin uygulanması her işletmecinin kendi

maliyetlerini kendi kullanıcısından alacağı ücretlerle karşılamasını zorlamaktadır.
İşletmecilerin, CPNP arabağlantı rejimi uygulandığı durumda olduğu gibi,
arabağlantı ücretlerini yapay olarak yükselterek rakiplerinin faaliyet göstermelerini
zorlaştırma ve sonuç olarak kullanıcılara yansıyan ücretleri kendilerine aşırı kâr
sağlayacak şekilde yükseltme (çağrı sonlandırma tekeli sorunu) gibi bir imkânları
yoktur. Dolayısıyla, her işletmeci daha rekabetçi olabilmek için maliyetlerini
düşürme, yenilikçi ve uygun maliyetli hizmetler sunma yönünde bir motivasyona
sahip olacaktır. Bu motivasyon, doğal olarak, şebeke işletmecilerini hizmetlerini
ekonomik etkinliği sağlayan fiyatlarla sunmaya yöneltecektir. Sonuç olarak, şebeke
işletmeciliğine ilişkin piyasa rekabetçi bir yapıda olacaktır. FVS yöntemi, piyasada
kullanıcıların tercih edebilecekleri birden çok şebeke işletmecisi varsa, CPNP
yöntemine nispetle, serbest piyasa dinamiklerine daha uygun bir yaklaşımdır114.
FVS yönteminin en önemli özelliklerinden biri arabağlantı ücretlerinin
düzenlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Bunun hem düzenleyici otorite hem
de işletmeciler açısından önemli maliyet avantajları olacaktır. Düzenleyici otorite
açısından değerlendirildiğinde, arabağlantı ücretlerinin düzenlenmesi için yürütülen
çalışmalara (işletmecilerin hesaplarının kontrol edilmesi, işletmecilerden detaylı
maliyet ve kullanım bilgilerinin alınması, bu bilgiler doğrultusunda arabağlantı
ücretlerinin tespit

edilmesi, arabağlantı ücretleriyle ilişkili uyuşmazlıkların

çözümlenmesi, vb.) gerek kalmayacaktır. Arabağlantı ücretlerinin düzenlenmesi
günümüzde düzenleyici otoritelerin önemli fonksiyonlarından biridir ve bu ihtiyacın
ortadan kalkması düzenleyici otoritenin iş yükünü önemli ölçüde hafifletecektir115.
İşletmeciler açısından ise, arabağlantı ücretlerinin düzenleyici otorite tarafından
tespit edilebilmesini sağlamak üzere farklı iş birimleri için ayrı ayrı ve detaylı
hesaplar tutulması, arabağlantı trafiğinin izlenerek ücretlendirilmesi, vb. süreçlere

114
115

European Regulators Group (2008:21)
a.g.e. (105)
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gerek kalmayacaktır. Tüm bu maliyet kalemlerinden elde edilecek ve son tahlilde
nihai kullanıcılara yansıyacak tasarruf önemli boyutlara ulaşabilir.
Arabağlantı için FVS yöntemi kullanıldığı durumda arbitraj imkânı
olmayacaktır.

Zira

hiçbir

işletmecinin,

arabağlantı

maliyetini

düşürme

motivasyonuyla, arabağlantı için farklı yöntemler uygulama olanağı yoktur.
YNŞ ortamındaki hizmetler için, kurulan iletişimden iletişime katılan tüm
tarafların benzer ölçüde fayda elde ettiğinin kabul edilebileceği daha önce ifade
edilmişti. FVS yöntemi, bu yönüyle, pozitif şebeke dışsallıklarının içselleştirilmesini
sağlaması açısından CPNP yöntemine göre daha uygundur116.
Şebeke kullanımının kullanıcılara yansıyan maliyeti, marjinal maliyeti aştığı
ölçüde şebeke kullanımının optimal seviyeden uzaklaşması beklenebilir. FVS
yöntemi, her şebeke işletmecisi için ücretleri gerçek maliyetlere yaklaştırma yönünde
doğal bir motivasyon yarattığından şebeke kullanımının optimum seviyede olmasını
da özendirici yönde etki gösterecektir117. Diğer taraftan, etkin şebeke kullanımını
özendiren ücretlendirme mekanizmalarının etkin yatırımları da özendireceği
söylenebilir. Bununla birlikte, FVS yönteminin uygulanması arabağlantı noktalarının
yeri ve sayısının düzenleyici otorite tarafından belirlenmesini gerektirebilmektedir.
Bu tespit etkin şekilde yapılamazsa şebeke işletmecileri verimsiz yatırımlara
yönelmek zorunda kalabilir. Bu husus arabağlantı için FVS yöntemi uygulandığında
düzenleyici otorite açısından en kritik müdahale noktası olup ilerleyen kısımlarda
etraflıca incelenecektir.
Arabağlantı,

özü itibarıyla,

şebeke

işletmecilerinin karşılıklı olarak

birbirlerine sundukları bir hizmettir. Bu hizmetin hangi şartlarda ve esaslarla
sunulacağını tanımlayan arabağlantı rejimi en az şu unsurlardan oluşur118:


Arabağlantı noktalarının coğrafi lokasyonu ve sayısı ile bu arabağlantı
noktalarının fonksiyonelliği ve şebeke hiyerarşisindeki yeri,

116
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Şebeke performans kriterleri (gecikme, gecikmedeki değişim, paket kayıp
oranı)



Değer zincirinin farklı kısımları için hangi tarafın ödeme yapacağı,



Ücretlendirme prensibi (dakika başına ücretlendirme, bant genişliğine bağlı
ücretlendirme, vb.)
Arabağlantı rejimi olarak FVS yönteminin uygulandığı durumda bu

unsurların nasıl şekilleneceği aşağıdaki gibi tanımlanabilir.
Arabağlantı noktalarının coğrafi lokasyonu ve sayısı ile bu arabağlantı
noktalarının fonksiyonelliği ve şebeke hiyerarşisindeki yeri;
Arabağlantı için CPNP yöntemi uygulandığı durumda arabağlantı PSTN
şebeke hiyerarşisinde 3 farklı seviyede yapılabilmekte (yerel arabağlantı, tek transit,
çift transit) ve arabağlantı noktası aranan kullanıcıya ne kadar yakınsa arabağlantı
ücreti de o kadar düşük olmaktadır. Bu yöntemde arayan tarafın işletmecisinin
arabağlantıyı aranan kullanıcıya mümkün olduğu kadar yakın bir noktada yapmak
için doğal bir motivasyonu vardır, zira bu durumda ödeyeceği arabağlantı ücreti
düşecektir. FVS yöntemi uygulandığında ise işletmeciler arabağlantı için
birbirlerinden ücret almadıklarından her işletmecinin, trafik taşıma maliyetini
düşürmek amacıyla, trafiği kendi kullanıcısına en yakın noktada diğer işletmeciye
aktarma yönünde doğal bir motivasyonu olacaktır (literatürde bu sorun “hot potato
problem”

olarak

tanımlanmaktadır)119.

Arabağlantı

noktalarının

lokasyonu

düzenleyici otorite tarafından tanımlanıp bu noktalarda arabağlantı zorunlu
tutulmazsa işletmecilerin her biri arabağlantıyı kendi maliyetini daha düşük tutup
diğer işletmecinin maliyetini artıracak şekilde yapmaya çalışacaktır. Bu durumda
işletmeciler ya arabağlantı yapmayacak veya işletmecilerden birisi bir şekilde
arabağlantı için dezavantajlı duruma gelecek ve artan maliyet nedeniyle rekabet gücü
azalacaktır. Her iki olumsuzluğun da önüne geçilebilmesi için arabağlantı
noktalarının düzenleyici otorite tarafından tanımlanması gereklidir. Arabağlantı
noktalarının hangi esaslarla belirlenmesi gerektiği ileride etraflıca incelenecektir.

119
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Şebeke performans kriterleri;
Devre anahtarlamalı PSTN ve GSM şebekeleri temelde tek tür hizmetin
(telefon hizmeti) sunulması için kullanılmaktadır. Bu nedenle sadece bu hizmet için
gerekli şebeke performans kriterlerinin tanımlanması PSTN ve GSM şebekeleri
arasındaki arabağlantı için yeterlidir. Ancak, YNŞ’ler farklı hizmetlere ilişkin veri
trafiğini taşıyabilecek niteliktedir. Farklı hizmetler, bu hizmetlere ilişkin veri
trafiğinin farklı hizmet kalitesi seviyelerinde taşınmasını gerektirir. Örneğin;
elektronik posta iletimi açısından şebekenin veri paketlerini geciktirmesi bir sorun
teşkil etmez, mesaj gecikmeli de olsa alıcısına ulaştırılabilir. Gerçek zamanlı video
hizmeti ise hem gecikme süresinin (latency) hem de gecikme süresindeki değişimin
(jitter) belirli sınırlar altında tutulmasını gerektirir, aksi durumda kullanıcılar
hizmetten memnun kalmayacaktır. YNŞ’ler üzerinden sunulacak farklı hizmetlere
ilişkin veri trafiğinin kullanıcıların algıladığı uçtan-uca hizmet kalitesini koruyacak
şekilde farklı şebekeler arasında arabağlantı yoluyla iletilebilmesi, düzenleyici
otoritenin arabağlantı için farklı hizmet kalitesi seviyeleri tanımlanmasını
gerektirebilir120.
Arabağlantı

farklı

hizmet

kalitesi

seviyelerinde

yapılabileceğinden,

arabağlantı yapan işletmecilerden biri rakiplerinin hizmet sunmasını zorlaştıracak
şekilde, hizmet kalitesini bilinçli olarak düşürme yoluna gidebilir. Bu nedenle, tüm
şebekelerin arabağlantı ile teslim aldıkları trafiği, kendisine bu trafiği ileten
şebekenin trafik için uyguladığı hizmet kalitesi seviyesinde taşımakla yükümlü
tutulması gerekmektedir121.
Hizmet kalitesi seviyelerinin ne olacağı YNŞ ortamında sunulması olası
hizmetlerin ihtiyaç duyduğu şebeke performans kriterleriyle ilişkilidir. Söz konusu
hizmetler genel olarak; gerçek zamanlı hizmetler, yayın (streaming) hizmetleri, veri
hizmetleri ve en iyi çaba (best effort) hizmetleri şeklinde gruplandırılabilir122. Gerçek
zamanlı hizmetler için hem gecikme süresi hem de gecikme süresindeki değişimin
belirli bir seviyenin altında olması, bunun yanı sıra ortalama bant genişliğinin garanti
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edilmesi gerekir. Yayın hizmetleri açısından gecikme süresi daha yüksek olabilir,
ancak gecikme süresindeki değişimin sınırlı tutulması ve ortalama bant genişliği
garantisi sağlanması ihtiyacı bu hizmetler için de geçerlidir. Veri hizmetleri
açısından gecikme ve gecikme süresindeki değişim miktarı kritik değildir. Ancak bu
hizmetler açısından paket kayıp oranının belirli bir seviyenin altında tutulması ve
minimum ortalama bant genişliği garantisi sağlanması gereklidir. En iyi çaba
hizmetleri açısından bu kıstasların hiç birisi kritik değildir. YNŞ’lerde arabağlantı
için hizmet kalitesi sınıfları tespit edilirken bu sınıflandırma dikkate alınabilir.
Değer zincirinin farklı kısımları için kimin ödeme yapacağı;
Arabağlantı için FVS yöntemi uygulandığında her şebeke işletmecisi
giderlerini kendi abonelerinden karşılayacaktır. Dolayısıyla, her kullanıcı kullandığı
haberleşme hizmeti nedeniyle oluşan trafiğin abonesi olduğu şebeke tarafından
taşınmasının maliyetini kendisi ödeyecektir.
Ücretlendirme prensibi;
FVS yönteminde arabağlantı her hizmet kalitesi seviyesinde karşılıklı olarak
ücretsiz şekilde gerçekleştirileceğinden ücretlendirme prensibi belirlemeye gerek
yoktur.
5.3.1. Arabağlantı noktalarının tespiti
Arabağlantı noktalarının coğrafi lokasyonu ve/veya şebeke hiyerarşisindeki
yeri, arabağlantı üzerinden taşınan trafik için şebeke işletmecilerinin katlandıkları
toplam maliyetin bu işletmeciler arasındaki dağılımını etkilemektedir. Şekil 5.3’de
arabağlantı noktasının coğrafi lokasyonu veya şebeke hiyerarşisindeki yerinin nasıl
olabileceği gösterilmiştir.
Bu şekildeki birinci ve dördüncü yönlendiriciler ile ikinci ve üçüncü
yönlendiricilerin fiziksel olarak aynı lokasyonda bulunduğunu kabul edelim. Birinci
ve ikinci kullanıcılar arasında veri iletimi gerçekleştiği durumda arabağlantı birinci
yönlendirici ile dördüncü yönlendirici arasında yapılabileceği gibi ikinci yönlendirici
ile üçüncü yönlendirici arasında da olabilir. İlk durumda ikinci şebeke işletmecisi
veri trafiğini birinci şebeke işletmecisine göre 150 km daha fazla taşımak zorunda
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kalmaktadır. Aynı zamanda, söz konusu trafiği taşımak için birinci işletmeciden daha
fazla şebeke elemanı (yönlendirici) kullanmaktadır. Bu durumda, birinci kullanıcıdan
ikinci kullanıcıya akan trafiğin taşınması için ikinci şebeke işletmecisinin katlandığı
maliyet birinci şebeke işletmecisine göre daha yüksek olacaktır. Bunun doğal sonucu
olarak, arabağlantı için FVS rejimi uygulandığında işletmecilerin birbirinden
arabağlantı ücreti alamaması nedeniyle, maliyeti yüksek olan şebeke işletmecisi
diğerine göre rekabet açısından dezavantajlı duruma düşmektedir.
Şekil 5.3. Arabağlantı Noktalarının Yeri

Kullanıcı-1

Kullanıcı-2

Yönlendirici-1

Yönlendirici-3
Arabağlantı

100 km

150 km

Yönlendirici-2

Yönlendirici-4

Şebeke-1

Şebeke-2

Şimdi de arabağlantının ikinci ve üçüncü

yönlendiriciler arasında

gerçekleştirildiğini kabul edelim. Bu durumda trafiği taşımanın birinci şebeke
işletmecisine maliyeti ikinci şebeke işletmecisinin karşılaştığı maliyetten daha
yüksek olacaktır. Trafik taşıma maliyetinin trafiğin taşındığı mesafe ve trafiği
taşımak için kullanılan şebeke bileşenlerinin sayısına göre değişiyor olması, her
şebeke işletmecisi için trafiği kendi kullanıcısına en yakın noktada diğer şebekeye
aktarma yönünde bir motivasyon yaratmaktadır. Şekil 5.3 dikkate alındığında, birinci
şebeke işletmecisi arabağlantıyı birinci yönlendiricide, diğer şebeke işletmecisi ise
üçüncü yönlendiricide yapmak isteyecektir. Bu durumda arabağlantı yapılamaması
söz konusu olabilir. Diğer taraftan, işletmecilerin yukarıdaki alternatiflerden biriyle
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arabağlantı yapması sağlansa bile işletmecilerden biri maliyet açısından diğerine
nispetle dezavantajlı durumda olacaktır.
Arabağlantı için CPNP yöntemi kullanıldığında böylesi bir sorun ortaya
çıkmamaktadır, zira her şebeke işletmecisi için trafiği hedef kullanıcıya en yakın
arabağlantı noktasında alıcı işletmeciye teslim etmek yönünde doğal bir motivasyon
vardır (arabağlantı için ödeyeceği ücreti düşürmek amacıyla). FVS yönteminde
arabağlantı ücreti ödenmediğinden her işletmeci arabağlantıyı kendi trafik taşıma
maliyetini düşürecek şekilde yapmak isteyecektir. Bunun yaratacağı sorunların önüne
geçilebilmesi için arabağlantı noktalarının yeri ve sayısının düzenleyici otorite
tarafından ve arabağlantıya taraf olan işletmecilerin birim trafik taşıma maliyetlerini
mümkün olduğunca denk kılacak şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu denkliğin
sağlanamadığı ölçüde işletmecilerden biri, artan trafik taşıma maliyetleri nedeniyle,
diğerine göre dezavantajlı durumda kalacak ve rekabet gücü azalacaktır.
YNŞ ortamında arabağlantı noktası sayısının PSTN’e göre çok daha az
olacağı tahmin edilmektedir (gelişen teknolojinin trafik taşıma maliyetlerini
düşürmesi nedeniyle). Örneğin; İtalya’da yerleşik işletmecinin YNŞ şebekesinde 12
arabağlantı noktası bulunması beklenmektedir123. Arabağlantı noktalarını, arabağlantı
yapacak işletmecilerin trafiği arabağlantı noktasına taşımak için katlanacakları
maliyetleri mümkün olduğu ölçüde denk kılacak şekilde tespit edebilmek için
yerleşik işletmecinin (en büyük şebekeye sahip işletmeci olması hasebiyle) şebeke
yapısı dikkate alınabilir. Şekil 5.4’de bu tespitin yapılmasına yönelik bir yaklaşım
önerilmiştir.
Bu şekilde de görüldüğü üzere, belirli bir bölgedeki kullanıcılar arasındaki
bağlantılar ilgili bölgeye hizmet veren arabağlantı noktasından sağlanabilir. Farklı
bölgeler arasında taşınacak trafiğe ilişkin arabağlantı ise bu bölgeler arasında kalan
ve işletmecilerin birim trafik taşıma maliyetini olabildiğince denk kılan bir noktada
yapılabilir. Arabağlantı noktaları bu şekilde tanımlanıp bölgeler arası trafiğin hangi
arabağlantı

noktaları

belirlendiğinde

üzerinden

işletmecilerin

taşınacağı

trafiği

düzenleyici

arabağlantı

otorite

noktasına

tarafından

kadar

taşıma

maliyetlerindeki farktan kaynaklanan rekabet dezavantajı sorunu en aza indirilebilir.
123
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Şekil 5.4. Arabağlantı Noktalarının Tespiti

K-A

K-A

K-B

K-B

Bölge-1

Bölge-2

Arabağlantı
noktası-2

Arabağlantı
noktası-1

K-A

Arabağlantı
noktası-3

K-A

K-B

K-B

Bölge-3

Bölge-4

K-A: A işletmecisinin kullanıcıları
K-B: B işletmecisinin kullanıcıları
YNŞ ortamında pazarda faaliyet gösteren tüm şebeke işletmecileri aynı
ölçekte olmayacaktır. Küçük ölçekli ve ülke çapında yeterince yaygın bir şebekeye
sahip olmayan bir işletmeci için mümkün olan tüm arabağlantı noktalarında
arabağlantı yapmasını zorlamak anlamlı değildir. Zira işletmecinin ekonomik gücü
bu yükümlülüğü yerine getirmeye yetmeyebilir. Örneğin; her ikisi de yaygın
şebekelere sahip işletmeciler arasında, bölgelere ilişkin trafik yoğunluğu da dikkate
alınarak, 8 noktada arabağlantı yapılmasına karar verildiğini varsayalım. Yaygınlığı
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daha düşük bir şebekeye sahip olan işletmecinin de aynı sayıda arabağlantı
noktasında arabağlantı yapmasını zorlamak bu işletmeci açısından faaliyet
göstermeyi zorlaştırabilir124. Trafik taşıma maliyetlerini mümkün olduğunca denk
tutma hedefini gözeterek, bu işletmecinin diğerleriyle daha az sayıda arabağlantı
noktasında arabağlantı yapması sağlanabilir. Ancak, her durumda minimum sayıda
arabağlantı noktasının tespit edilmesi gerekecektir. Aksi durumda bir işletmeci
diğerleriyle tek bir noktada arabağlantı yapma yoluna gidebilir ki bu durumda daha
geniş şebekeye sahip işletmeci muhtemelen maliyet açısından dezavantajlı duruma
düşecektir.
Arabağlantı noktalarının tespiti açısından kilit nokta, işletmecilerin trafiği
arabağlantı noktalarına kadar taşımak için katlandıkları maliyetin125 mümkün
olduğunca denk olmasının sağlanmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için işletmecilerin
şebeke yapıları, bölgelerin yarattığı trafik hacmi, vb. çeşitli teknik hususlarda yeterli
bilgiye ihtiyaç vardır. Arabağlantı noktalarının etkin şekilde tespiti düzenleyici
otorite ile şebeke işletmecilerinin yakın çalışmasını gerektirmektedir.
Arabağlantı için FVS yöntemi uygulandığında arabağlantı noktalarının yeri
ve sayısının düzenleyici otorite tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda
tüm işletmeciler trafiği kendisine en düşük maliyeti yaratacak noktada diğer
işletmeciye teslim etmek isteyecek ve bu motivasyon sistemin genel işleyişini
aksatabilecektir. Diğer taraftan, arabağlantı noktalarının yeri ve sayısının tespiti
işletmecilerin şebeke mimarisine müdahale anlamına gelmekte olup düzenleyici
otoritenin vereceği yanlış kararlar şebekelerin ihtiyaçlara en uygun şekilde
yapılandırılması açısından etkin olmayan sonuçlara yol açma riskini doğurmaktadır.
Bu riski azaltmak amacıyla, arabağlantı için FVS yönteminin uygulanması
toplulaştırma şebekesiyle (şebekenin son kullanıcı ile ona yakın bir toplulaştırma
noktası arasındaki kısmı) sınırlandırılabilir. Bu durum Şekil 5.5’de gösterilmiştir.
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Küçük işletmecinin bölgelere ilişkin trafik yoğunluğu, büyük olasılıkla, her bölge için bir
arabağlantı noktası kurmasını ekonomik açıdan anlamlı kılacak ölçekte olmayacaktır.
125
İşletmecilerin erişim şebekeleri için farklı teknolojiler kullanması mümkündür. Bir işletmeci bakır
kablo ağını kullanırken başka bir işletmeci kablosuz teknolojileri kullanabilir. Bu şebekelerin trafik
taşıma maliyeti doğal olarak birbirinden farklıdır. Burada denk kılınmaya çalışılan maliyet, veri
trafiğini erişim şebekesinin sonlandığı ve yönlendirme fonksiyonu olan ilk toplulaştırma noktası ile
arabağlantı noktası arasında taşımanın maliyetidir.
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Şekil 5.5. FVS Yönteminin Toplulaştırma Şebekesinde Uygulanışı
Şebeke-1

Kullanıcı-1

Toplulaştırma
Noktası-1

Trafiğin akış yönü

Kullanıcı-2

Taşıma
şebekesi

Toplulaştırma
Noktası-2

Şebeke-2
Bu yöntem uygulandığında, ikinci şebeke işletmecisi trafiği birinci
toplulaştırma noktasına kadar taşıyacak ve bu noktada, sonlandırılmak üzere ücretsiz
olarak birinci şebeke işletmecisine teslim edecektir. İkinci şebeke işletmecisi trafiği
ikinci toplulaştırma noktasından birincisine kadar kendisine ait şebeke üzerinden
taşıyabileceği gibi bu hizmeti bir diğer işletmeciden de satın alabilir. Böylece, FVS
yönteminin uygulanışı toplulaştırma şebekesi ile sınırlı tutularak işletmecilerin trafiği
kendilerine en düşük maliyet yaratacak şekilde diğer işletmeciye aktarması
motivasyonu ortadan kaldırılabilir. Bu motivasyon ortadan kalktığında, arabağlantı
noktalarının yerinin ve sayısının düzenleyici otorite tarafından düzenlenmesi ihtiyacı
da ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte, aynı zamanda arabağlantı noktaları olan
toplulaştırma noktalarının şebeke hiyerarşisindeki hangi elemana karşılık geldiğinin
tespit edilmesi gereklidir. Bu nokta, kullanıcıları çekirdek şebekeye bağlayan ve
trafik yönlendirme fonksiyonu olan ilk şebeke elemanı olabilir.
Bu yöntemin düzenleyici otoritenin fiyat müdahalesini gerektirmeden
işleyebilmesi için birinci ve ikinci toplulaştırma noktaları arasında trafik taşınmasına
(taşıma şebekesinin fonksiyonu) ilişkin piyasada yeterli ölçüde rekabet olması
gereklidir. Aksi durumda, CPNP rejiminde ortaya çıkan sonlandırma tekeli sorunu bu
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kez taşıma şebekesi için ortaya çıkacak ve bu durumda taşıma şebekesi üzerinden
sunulan

iletim

hizmetlerinin

fiyatlarının

düzenlenmesi

gerekecektir.

Eğer

toplulaştırma noktaları arasında trafik taşınmasına ilişkin piyasada yeterli ölçüde
rekabet yoksa, arabağlantı noktalarının düzenleyici otorite tarafından belirlenerek
FVS yönteminin tüm şebeke bölümlerini kapsayacak şekilde uygulanmasının daha
uygun bir yöntem olacağı değerlendirilmektedir.
5.3.2. Kontrol ve hizmet katmanında arabağlantı
YNŞ’lerde hizmet, kontrol ve iletim katmanı birbirinden ayrıştırılmış
olduğundan (Şekil 3.3) bu katmanların her birinde arabağlantı yapılması söz
konusudur126. Yukarıda üzerinde durulan arabağlantı mekanizması YNŞ’nin iletim
katmanına ilişkindir.
YNŞ kontrol katmanı, abonelerin kullandıkları hizmetlerin şebekenin iletim
katmanından alacakları veri iletim hizmetinin niteliğini (bant genişliği, hizmet
kalitesi, vb.) kontrol etmektedir. Bu nedenle şebekelerin kontrol katmanında da
arabağlantı sağlanması gerekmektedir. Aksi durumda, bir işletmeci bir başka
işletmecinin kontrol katmanı fonksiyonlarına erişmesini kısıtlayarak müşterilerine
hizmet sunmasını engelleyebilir. Dolayısıyla, YNŞ kontrol katmanını yönetiyor
olması bir şebeke işletmecisine, başka bir işletmecinin veya bu işletmeciden veri
iletim hizmeti alan hizmet sağlayıcının hizmet sunma imkânını kısıtlayabileceği bir
ekonomik güç sağlamaktadır. Düzenleyici otorite, bu ekonomik gücün pazarda
rekabeti aksatacak şekilde kullanımının engellenmesi amacıyla YNŞ kontrol
katmanında arabağlantı yapılmasını sağlayacak tedbirleri almalıdır.
YNŞ ortamında hizmet katmanında da arabağlantı yapılması gerekebilir.
Örneğin; bir işletmeci hizmet sunmak için kullanıcıların konum bilgisine veya
profiline ihtiyaç duyabilir127. Bu gibi durumlarda işletmecilerden birinin söz konusu
fonksiyonları diğer işletmecilerle paylaşmaması rekabeti aksatıcı etki gösterebilir.
YNŞ’de hizmet ve iletim katmanlarında arabağlantı yapılacak noktalar aynı
olmayabileceği gibi bunların sayısı da birbirinden farklı olabilir. Hâlihazırda hangi
126
127
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tür arabağlantı için kaç arabağlantı noktasına ihtiyaç duyulabileceği konusunda
yeterli bilgi yoktur. İşletmeci ve hizmet sağlayıcıların kendi iş planlarını sağlıklı
şekilde oluşturabilmelerini sağlamak amacıyla, ilgili tarafların yerleşik işletmecinin
YNŞ planları ve öngördüğü şebeke yapısı konusunda bilgilendirilmesine ihtiyaç
vardır128.
Bu bölümde arabağlantıya ilişkin olarak önerilen yaklaşım doğrudan son
kullanıcılara (bireysel kullanıcılar veya hizmet sağlayıcılar) hizmet sunan iki şebeke
arasındaki arabağlantıya ilişkindir. Ancak, bu iki şebeke işletmecisi kendi aralarında
doğrudan arabağlantı kurmayıp, hâlihazırda internet şebekelerinde olduğu gibi, başka
bir işletmeciden transit trafik iletim hizmeti satın alarak irtibat kurma yoluna da
gidebilirler (örneğin; işletmecilerin şebeke yaygınlığının yeterli olmadığı durumda).
Bu durumda, transit işletmeci ile diğer işletmecilerin arabağlantısı gündeme
gelecektir.
Transit işletmeciliği pazarında yeterli rekabet varsa bu hizmetin fiyatına
müdahale edilmesine ihtiyaç yoktur. Nitekim günümüzde de internet şebekesi için
transit hizmetleri genellikle arabağlantı düzenlemelerinden muaf tutulmaktadır.
Telekomünikasyon şebekelerinin ölçek ekonomisi gerektiren ve bu nedenle
alternatifinin inşa edilmesi zor olan kısmı erişim şebekeleridir. Transit hizmetleri ise
şebekenin erişim değil çekirdek kısmı ile ilişkilidir ve pazarda rekabet oluşmasını
yapısal olarak engelleyen bir sorun yoktur. Bu nedenle, YNŞ ortamında transit
hizmetlerinin düzenlenmesine gerek kalmayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte,
transit hizmetlerine ilişkin fiyatların ekonomik etkinliği önemli ölçüde bozacağına
kanaat getirilirse, söz konusu pazarda yeterli seviyede rekabet oluşana kadar geçecek
sürede transit hizmetlerin fiyatının geleneksel yöntemlerle düzenlenmesi yoluna da
gidilebilir. Transit hizmetlerine ilişkin pazarda yeterli rekabet oluştuktan sonra
böylesi bir düzenlemeye de ihtiyaç kalmayacaktır.

128
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6. YENİ NESİL ŞEBEKELERDE YETKİLENDİRME, EVRENSEL HİZMET
VE TÜKETİCİ HAKLARI DÜZENLEMELERİ
Yakınsama ve sonucunda ortaya çıkan YNŞ’ler geleneksel olarak ayrı kabul
edilen telekomünikasyon, yayıncılık ve bilgi teknolojisi sektörleri arasındaki ayrımı
azaltmaktadır. Bu süreçte işletmecilerin faaliyet alanları da bu sektörlere ilişkin
faaliyetleri kapsayacak şekilde genişlemekte ve sundukları hizmetlerin çeşitliliği
artmaktadır. İşletmecilerin faaliyet alanlarının genişlemesi, her bir hizmetin
kendisine has teknolojik platformlar üzerinden sunulduğu ve telefon hizmetinin ana
hizmet olduğu geleneksel telekomünikasyon pazar yapısı dikkate alınarak
şekillendirilmiş yetkilendirme ve evrensel hizmet rejimlerini ve tüketici haklarına
ilişkin düzenlemeleri gözden geçirmeyi gerekli kılmaktadır.
6.1. Yeni Nesil Şebekelerde Yetkilendirme Düzenlemeleri
Telekomünikasyon sektöründe yetkilendirmeler, geleneksel olarak, sunulan
hizmetin türü ve/veya hizmetin üzerinden sunulduğu şebeke platformunun
özelliklerine bağlı olarak yapılmıştır. Örneğin; mobil telefon hizmetlerini sunacak
işletmeciler GSM işletmecisi olarak yetkilendirilmiş, sabit telefon hizmeti PSTN
şebekesi üzerinden, radyo ve TV yayın hizmetleri ise kablo TV şebekesi veya karasal
analog vericiler üzerinden sunulmuş ve yetkilendirmeler de bu doğrultuda
yapılmıştır.
YNŞ’ler her türlü hizmete ilişkin veri trafiğini ihtiyaç duyulan hizmet
kalitesinde

taşıyabilecek

şebekelerdir.

YNŞ’nin

erişim

kısmında

kablosuz

teknolojilerin kullanılması, böylece hizmetlerin mobil olarak sunulması da
mümkündür. Dolayısıyla, yukarıda sayılan hizmetlerin tümü ve daha fazlası YNŞ’ler
üzerinden sunulabilir. Bunun anlamı, günümüzde farklı yetkilendirme süreçleri ve
sınıflarına tabi olarak sunulan çeşitli hizmetlerin YNŞ ortamında tek bir işletmeci
tarafından sunulmasının mümkün hale gelmesidir. Bu olgu, işletmecilerin
kullandıkları şebeke teknolojisi (PSTN, GSM, kablo TV, vb.) ve sunulan hizmetin
türü (yayıncılık hizmeti, sabit veya mobil telefon hizmeti, internet erişimi hizmeti,
vb.) bazında yetkilendirilmesini anlamsızlaştırmakta ve işletmecilerin pazarın
taleplerine tepki verebilme esnekliğini kısıtlamaktadır.
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Yetkilendirme düzenlemeleri işletmecilerin telekomünikasyon piyasasına
girişlerini, hizmetlerin sunum şeklini ve niteliğini kontrol etmek amacıyla
kullanılmaktadır. Bu nedenle, işletmecilerin pazara girişlerini mümkün olduğunca
kolaylaştıran ve hizmetlerin sunumu açısından yapay engeller yaratmayan etkin bir
yetkilendirme rejiminin varlığı sektörde rekabetin tesisi, hizmet çeşitliliğinin ve
kullanıcı memnuniyetinin artırılması ve yakınsamanın ortaya çıkardığı fırsatların
ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülebilmesi açısından son derece önemlidir.
Bahsi geçen faydaların elde edilebilmesi için telekomünikasyon yetkilendirme
rejiminin

YNŞ

ortamında

ortaya

çıkacak

pazar

yapısı

dikkate

alınarak

şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, yakınsamanın ortaya çıkardığı
fırsatları hayata geçirebilecek yetkilendirme rejimi açısından tüm dünyada 4 temel
eğilim gözlendiği söylenebilir129:
1. Teknoloji ve hizmetler açısından tarafsızlık: Birçok ülke hizmet türü ve
kullanılan teknoloji açısından tarafsız yetkilendirme rejimlerini uygulamaya
koymaktadır. Böylesi rejimlerde işletmeciler belirli bir hizmeti belirli bir
teknolojiyi

kullanarak

sunmak

zorunda

tutulmamakta,

işletmecilere

kullandıkları şebeke platformu üzerinden sunulabilecek tüm hizmetleri sunma
imkânı sağlanmaktadır.
2. Basitlik: Tek bir yetkilendirmeyle çeşitli hizmetlerin sunulmasına imkân
sağlanmaktadır. Böylece, her bir hizmet türü için ayrı yetkilendirmelere gerek
kalmamakta, yetkilendirme süreci basitleştirilmektedir.
3. Esneklik: Yetkilendirme rejimi işletmecilerin pazar taleplerine daha kolay
tepki verebilmesine imkân sağlayacak esneklikte yapılandırılmaktadır.
Tarafsızlık ve basitlik bu esnekliği sağlamaktadır. Ayrıca, frekans
spektrumunun kullanımı açısından da mevcut duruma göre daha esnek
yaklaşımlar benimsenmektedir.
4. İdari yüklerin azaltılması: İşletmecilerin pazara girişi önündeki bürokratik
engeller azaltılmakta ve idari süreçler kolaylaştırılmaktadır.

129

ICT Regulation Toolkit. Adapting Authorization Regimes for Convergence and Next Generation
Networks. 16/12/2009. < http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.3320.html>
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YNŞ ortamında uygulanacak yetkilendirme rejiminin de bu nitelikleri
mümkün olduğu ölçüde sağlaması gereklidir. Diğer taraftan, yetkilendirme rejiminin
telekomünikasyon hizmetlerinin sunumu için gerekli çeşitli fonksiyonların
kontrolüne ilişkin düzenleme ihtiyaçlarını da karşılayabilmesi sağlanmalıdır.
6.1.1. YNŞ yetkilendirme rejimi
Herhangi bir telekomünikasyon hizmetinin sunumu için ihtiyaç duyulan
fonksiyonlar genel olarak 3 grupta incelenebilir:
1. İletim: Veri trafiğinin fiziksel olarak taşınmasıdır. Bu fonksiyonun yerine
getirilebilmesi için kullanıcıları şebekeye ve şebeke düğümlerini birbirine
bağlayan metal ve fiber optik kablolar, baz istasyonları, radyolink sistemleri,
uydular, uydu yer istasyonları, yönlendiriciler, santraller, TV yayın vericileri,
vb. şebeke unsurlarına ihtiyaç vardır.
2. Hizmet: Belirli bir hizmetin sunulmasına ilişkin fonksiyonların yerine
getirilmesidir. Örneğin; kullanıcıların internet şebekesine erişimini sağlama,
telefon, video konferans ve elektronik posta hizmetinin sunumu, uygulama
hizmet sağlayıcılığı, vb. hizmetlerin sunulması için ihtiyaç duyulan adres
çözümleme, çağrı kurulumu, sesli mesaj gönderimi, çağrı kayıtlarının
tutulması, verilerin depolanması, faturalandırma, vb. iletim fonksiyonlarından
ayrı çeşitli fonksiyonlar bu kapsamdadır. Hizmetlerin sunumu, doğal olarak,
iletim fonksiyonlarının kullanılmasını gerektirmektedir. Örneğin; telefon
hizmetinin sunulması için ses trafiğinin kullanıcılar arasında taşınması bir
iletim fonksiyonudur.
3. İçerik: Her türlü metin tabanlı içerik veya çoklu ortam içeriğin sağlanmasına
ilişkin fonksiyonlardır. Örneğin; isteğe bağlı video hizmeti için video içeriğinin
sağlanması, TV yayın içeriğinin sağlanması, vb.
Herhangi bir telekomünikasyon hizmetinin sunumu bu fonksiyonlardan birine
veya birkaçına ihtiyaç duymaktadır. Örneğin; kiralık devre hizmeti sunumu sadece
iletim fonksiyonlarını gerektirirken, telefon hizmetinin sunumu hem iletim hem de
hizmet fonksiyonlarının kullanımını gerektirir. İsteğe bağlı video hizmetinin
sunulabilmesi için ise üç gruba ilişkin fonksiyonların da kullanılması gerekir.
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Yukarıda tanımlanan fonksiyonlar, esasında YNŞ ortamında pazarda yer
alacak işletmecilerin fonksiyonlarına ilişkin en genel çerçeveyi çizmektedir. YNŞ
işletmecisi bu fonksiyonların tümünü kendisi gerçekleştirebileceği gibi farklı
fonksiyonlar farklı işletmeciler tarafından da gerçekleştirilebilir. Örneğin; video
içeriğinin YNŞ üzerinden kullanıcılara iletildiği bir uygulamayı ele alalım. Bu
durumda şebeke işletmecisi iletim fonksiyonlarını yerine getirirken hizmet sağlayıcı
çeşitli video içeriğini ilgili içerik sağlayıcılardan temin edip telekomünikasyon
şebekesi üzerinden iletilebilecek şekilde kodlama ve hizmetin faturalandırılması
fonksiyonunu gerçekleştirebilir. Bu örnekte içerik sağlayıcıların fonksiyonu da
hizmet sağlayıcıya ilgili video içeriğinin sağlanmasıdır. Bu fonksiyonların tamamı
tek bir işletmeci tarafından da yerine getirilebilir.
YNŞ’ler hizmetlerle hizmetlerin üzerinden sunulduğu platformun bağını
ortadan kaldırmaktadır. Tek bir şebeke platformu üzerinden çeşitli hizmetler
sunulabildiği gibi, aynı hizmet farklı teknolojiler kullanılarak da sunulabilir. Bu
açıdan bakıldığında yetkilendirmelerin, günümüzde yaygın olduğu gibi, kullanılan
şebeke teknolojisi veya sunulan hizmetin türü bazında yapılması çok da anlamlı
değildir. Böylesi bir yaklaşım işletmecilerin farklı hizmetler sunma esnekliğini
sınırlandırma veya işletmecilerin hizmetlerin sunumu için tercih edecekleri
teknolojik çözümleri kısıtlama sorununu beraberinde getirecektir. Her iki durumda
da yakınsamanın yeni hizmetlerin sunumu ve piyasada rekabetin geliştirilmesi
açısından ortaya çıkardığı fırsatlardan yeterince istifade edilememiş olacaktır.
Bu hususlar dikkate alındığında, YNŞ ortamında işletmecilerin temel olarak 3
sınıfta yetkilendirilebileceği değerlendirilmektedir:
1. Şebeke işletmecileri: İletim fonksiyonlarını yerine getiren ve perakende
seviyedeki kiralık devre, sanal özel ağ, vb. iletim kapasitesi sağlamaya
yönelik hizmetler dışında son kullanıcılara doğrudan hizmet sunmayan
işletmecilerdir. Bu işletmeciler metal ve fiber optik kabloları döşeme, baz
istasyonları ve radyolink sistemlerini kurma, uydu yer istasyonu kurma,
kurulmuş altyapıları kiralama ve bu altyapıları işletme hakkına sahip
olacaktır. Her şebeke işletmecisinin bu altyapıların tümünü kurmak gibi bir
zorunluluğu yoktur. Şebeke işletmecilerinden biri fiber optik kablo altyapısı
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ve diğeri kablosuz erişim şebekesi kurarken bir diğer işletmeci de bu iki
işletmecinin altyapısını kullanarak (onlardan hizmet satın almak suretiyle)
kendi müşterisi olan çeşitli hizmet sağlayıcı firmalara toptan seviyede sabit
ve mobil haberleşme hizmeti sunabilir. Veya bu fonksiyonların tümü tek bir
işletmeci tarafından da üstlenilebilir. Şebeke işletmecileri kurup işlettikleri
altyapıların

niteliğine

göre

geçiş

hakkı,

spektrum

yönetimi,

uydu

pozisyonları, erişim, arabağlantı, hesap ayrımı, haberleşmenin gizliliği,
şebeke güvenliğinin sağlanması, yasal dinleme faaliyetleri, şebeke kapsama
alanı, vb. hususlardaki çeşitli düzenlemelerin muhatabı olacaktır.
2. Hizmet

sağlayıcılar:

Telekomünikasyon

şebekeleri

üzerinden

son

kullanıcılara sunulabilecek her türlü (telefon, video konferans, internet
erişimi, uygulama hizmeti sağlama, vb.) hizmeti sunan işletmecilerdir. Bu
işletmeciler sundukları hizmetlere ilişkin spesifik düzenlemelere tabi
olacaklardır. Örneğin; telefon hizmeti (sabit veya mobil) sunan bir hizmet
sağlayıcının acil arama hizmetlerini ücretsiz olarak sunmakla yükümlü
tutulması,

konum

bilgisi

sağlama

zorunluluğu,

hizmetlerin

birlikte

çalışabilirliğini sağlamak üzere belirli standartlara uyum, vb. düzenlemeler bu
bağlamda değerlendirilebilir. Ayrıca, YNŞ ortamında iletim, kontrol ve
hizmet katmanları birbirinden ayrıştırılmış olduğundan, hizmet sağlayıcılar
hizmet katmanında arabağlantıya ilişkin düzenlemelerin de muhatabı
olabilirler.
3. İçerik sağlayıcılar: Telekomünikasyon şebekeleri üzerinden kullanıcılara
sunulacak içeriği (yayın, video, metin bazlı içerik, çokluortam içeriği, vb.)
sağlayan işletmecilerdir. Bu işletmeciler fikri mülkiyet, reklâm faaliyetleri,
yayın faaliyetleri, vb. hususlardaki içerikle ilgili düzenlemelere tabi
olacaklardır.
İşletmecilerin bu şekilde sınıflandırılması herhangi bir işletmecinin bu
sınıfların ikisi veya tamamında yer alan hizmetleri sunmasına engel teşkil etmez.
Örneğin; bir işletmeci hem şebeke işletmecisi hem de hizmet sağlayıcı olarak
yetkilendirildiği durumda telekomünikasyon altyapısı kurup işletebileceği gibi bu
altyapı üzerinden son kullanıcılara çeşitli hizmetler de sunabilir.
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Böylesi bir sınıflandırma iletim ve hizmet fonksiyonlarını birbirinden
ayırarak her türlü hizmetin mümkün olan her türlü şebeke platformu üzerinden
sunulmasına imkân vermekte ve bunların düzenleyici otorite tarafından detaylı bir
şekilde tanımlanması ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla, kullanılan
teknoloji ve sunulan hizmetler açısından tarafsız bir yaklaşımdır. Diğer taraftan,
şebeke işletmecilerinin istedikleri teknolojik altyapıyı kullanmalarına ve hizmet
sağlayıcıların da istedikleri hizmetleri sunmalarına imkân sağladığından esnek ve
yalın olup yetkilendirmeye ilişkin idari süreçleri hem işletmeciler hem de düzenleyici
otorite açısından basitleştirmektedir.
Yetkilendirme sınıfları bu şekilde tanımlandıktan sonra “bildirim” ve
“kullanım hakkı” temelli bir genel yetkilendirme yaklaşımı benimsenebilir. Böylece
hem işletmecilerin pazara girişi önündeki engeller en aza indirilmiş olacak hem de
kıt kaynakların kullanımı denetime tabi tutulabilecektir.
6.1.2. Spektrum serbestleşmesi ve ticareti
Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, yakınsama ve kablosuz hizmetlerin
yaygınlaşması nedeniyle frekans spektrumu için artan talep birçok ülkeyi spektrum
yönetimi yaklaşımlarını gözden geçirmeye zorlamaktadır. Pazara girişi kısıtlayan,
spektrumun daha değerli hizmetler için kullanımını engelleyen ve teknoloji
kullanımında yenilikçiliği aksatan mevcut spektrum düzenleme yaklaşımının
ihtiyaçları karşılamadığı görüşü giderek daha yaygın şekilde kabul görmektedir130.
YNŞ ortamında çeşitli hizmetler farklı şebeke platformları üzerinden
sunulabilecektir. Örneğin; telefon hizmeti veya internet erişim hizmeti sunan bir
işletmeci bu hizmeti abonelerinin bulunduğu lokasyona göre sabit bağlantı veya
kablosuz bağlantı üzerinden sunabilecektir. Spektrum yönetimi yaklaşımının böylesi
iş modellerini hayata geçirmeye imkân verecek esneklikte olması yeni hizmetlerin
sunulması, pazarın mobil haberleşme bölümüne yeni oyuncuların girmesi ve sektörde
rekabetin geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir.
Spektrum yönetimi için hâlihazırda yaygın olarak kullanılan “komuta ve
kontrol” yaklaşımında spektrum kullanım hakları sıkı şekilde kontrol edilmekte,
130
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frekans bantlarının hangi hizmetlerin hangi teknolojilerle sunumu için kullanılacağı
kamu otoritelerince tanımlanmaktadır. Bu yaklaşımın telekomünikasyon sektörü
açısından ortaya çıkardığı temel sorunlar şöyle sıralanabilir131:


İlgili işletmecilere lisanslar verildikten sonra frekans spektrumunun etkin
kullanılması imkânı sınırlanmaktadır.



Pazarın ihtiyaçlarına cevap verme noktasında yavaş olup esnek değildir.



Lisans sahibi işletmecilerin spektrumu yeni hizmetlerin sunumu için
kullanımı kısıtlanmaktadır.



Yeni teknolojilerin kullanımı ve pazara girişi sınırlanmaktadır.
Frekans spektrumu kullanılarak sunulan hizmetler önemli ölçüde ekonomik

ve sosyal değer yaratmaktadır. Bu nedenle, frekans spektrumunun kullanıcılar için en
yüksek değeri yaratan hizmetlerin sunulmasını sağlayacak şekilde etkin olarak
kullanımına imkân sağlanması toplumun tüm kesimleri açısından fayda yaratacaktır.
Bu bağlamda, yukarıda sıralanan sorunları azaltmak ve spektrum yönetimi
mekanizmasını etkinleştirerek pazarın ihtiyaçlarına daha hızlı şekilde cevap
verebilmek için “spektrum serbestleşmesi” ve “spektrum ticareti” yaklaşımları ön
plana çıkmaya başlamıştır. Spektrum serbestleşmesi; spektrum kullanım hakkını
elinde bulunduran işletmecilerin bu spektrumu kullanarak sunabileceği hizmetler ve
bu hizmetler için kullanacağı teknolojiler üzerindeki sınırlamaların esnetilmesidir.
Spektrum ticareti ise spektrum kullanım haklarının ikincil bir pazarda ilgili taraflar
arasında transferidir132.
İkincil pazarlar hâlihazırda birçok sektörde (motorlu araçlar, elektronik
cihazlar, menkul değerler, emlak, vb.) ekonomik etkinliği sağlamak adına önemli bir
rol oynamaktadır. Bu pazarların fonksiyonu, kaynakların farklı kullanıcılar ve
kullanım amaçları için yeniden tahsis edilmesidir. Frekans spektrumuna ilişkin
ikincil pazarlar da bu kıt kaynağın tahsis ve kullanımında etkinliği artırarak arz ve
talep dinamiklerinin değişmesi durumunda, işletmeciler arasında spektrum kullanım
haklarının bu dinamiklerin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda transfer
131
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edilmesine imkân sağlayabilir. Spektrum serbestleşmesi ve ticaretinin temel faydaları
aşağıdaki gibi sıralanabilir133:


Spektrumun daha etkin ve esnek şekilde kullanımı,



Yeni aktörlerin pazara girişinin kolaylaştırılması ve rekabetin artırılması,



Yenilikçiliğin ve yeni teknolojilerin kullanımının özendirilmesi,



Düşük değerli hizmetler için kullanılan spektrumun daha yüksek değerli
hizmetler için kullanımına olanak sağlanması.
Spektrum ticareti uygulandığı durumda frekans spektrumunun kullanım

hakkının transferi söz konusu spektrumun tümü için söz konusu olabileceği gibi
sadece belirli bir frekans bandının devri de mümkündür. Ayrıca bahsi geçen hakkın
devri bölgesel bazda da yapılabilir.
Spektrum serbestleşmesi ve ticareti telekomünikasyon sektörü açısından
önemli ölçüde fayda sağlama potansiyeli taşıyor olsa da, aşağıda sıralanan bir takım
sorunları da beraberinde getirmektedir134:


Zararlı girişim: Mevcut durumda, hangi frekans bantları üzerinde hangi
teknolojilerin kullanılacağı düzenleyici otoriteler tarafından belirlenmekte ve
frekans planlaması zararlı girişimi en düşük seviyede tutacak şekilde
yapılmaktadır. Spektrum serbestleşmesi uygulandığı durumda, belirli bir
frekans bandında daha önce kullanılandan farklı bir teknolojinin kullanılması
söz konusu olacaktır. Bu durumda, uygulamaya sokulan yeni teknolojinin
diğer işletmecilerin hizmetlerini aksatacak şekilde zararlı girişime yol açması
riski vardır. Söz konusu risk özellikle detaylı planlama ve tahsiste
koordinasyon gerektiren karasal noktadan-noktaya sabit kablosuz bağlantı
hizmetleri veya özel telsiz hizmetleri gibi bazı hizmetler açısından çok daha
belirgindir135. Bu sorunun önüne geçilebilmesi düzenleyici otoritenin frekans
spektrumuyla ilgili detaylı müdahalelerini gerektirmektedir.
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Uluslararası frekans koordinasyonu ve uyumu: Frekans spektrumunu
düzenlemekle görevli kamu otoriteleri gemilerde ve uçaklarda kullanılan
kablosuz haberleşme hizmetleri ve mobil telefon hizmetlerinin dolaşımı
(roaming) gibi farklı ülkelerde aynı şekilde sunulması gereken bir takım
hizmetler açısından uluslararası düzenlemelere uymak zorundadır. Bu
zorunluluk spektrum serbestleşmesini uygulamayı zorlaştırmaktadır.



Pazarda rekabetin aksaması: Spektrum ticareti uygulandığı durumda, teorik
olarak, tek bir işletmecinin geniş bir frekans bandının kullanım hakkını ele
geçirerek rakiplerinin faaliyet göstermesini zorlaştırması ve pazarda rekabeti
kısıtlaması mümkündür.



Kullanıcıların zarar görmesi: Frekans bantları üzerinde çalıştırılan
teknolojinin değişmesi son kullanıcıların haberleşme şebekesine bağlanmak
için ihtiyaç duydukları terminallerin de değiştirilmesi ihtiyacını ortaya
çıkarabilir. Bu durum son kullanıcılar açısından ek bir maliyet yaratacaktır.
Spektrum serbestleşmesi ve ticareti yaklaşımlarının uygulanması bir takım

sorunlar yaratabilecek olsa da bunların çözümüne yönelik mekanizmaların
geliştirilmesi mümkündür. Zararlı girişimin önlenmesi için girişim parametrelerine
ilişkin sınır değerlerinin doğrudan düzenleyici otorite veya onun gözetiminde ilgili
aktörler tarafından tespiti yoluna gidilebilir136. Uluslararası düzenlemelere tabi
frekans bantları için mevcut yapı korunarak bu bantlar spektrum serbestleşmesi
uygulaması dışında bırakılabilir. Rekabeti aksatıcı uygulamaların önlenmesi için
ardıl rekabet

düzenlemeleri uygulanabileceği gibi öncül düzenlemeler de

uygulanabilir137. Kullanıcıların zarar görmesini engellemek için frekans bantlarının
farklı teknolojiler için kullanımı düzenleyici otoritenin iznine tabi tutularak
kullanıcıların zarar görmesine yönelik uygulamalar engellenebilir138. Dolayısıyla,
spektrum serbestleşmesi ve ticaretinin ortaya çıkarması olası aksaklıkların etkisini
azaltacak çeşitli mekanizmalar geliştirilebilir.

136

OECD (2005a:28)
a.g.e. (30)
138
a.g.e. (31)
137

144

Avrupa Komisyonu için yapılan bir çalışmada spektrum serbestleşmesi ve
ticareti yaklaşımlarının uygulamaya konmasının AB’ye yılda 9 milyar Euro tutarında
ekonomik fayda sağlayacağı tahmin edilmiştir139. Eğer spektrum ticareti tek başına
uygulanırsa bu miktarın % 90 daha az olacağı öngörülmüştür. Diğer taraftan,
spektrum serbestleşmesi yaklaşımının uygulanması durumunda olası aksaklıkları
önlemek için alınacak ek tedbirlerin maliyetinin ise 100 milyon Euro civarında
olacağı, dolayısıyla bu yaklaşımın getirisinin maliyetinden çok daha fazla olacağı
tahmin edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, spektrum serbestleşmesi ve ticaretinin
birlikte uygulanmasının ekonomik açıdan daha anlamlı olduğu ve daha yüksek fayda
yaratacağı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, yukarıda bahsi geçen sorunlara
ilişkin düzenleme ve kontrol mekanizmalarının da oluşturulması gereklidir.
Spektrum serbestleşmesi ve ticareti, özü itibarıyla, frekans spektrum arz ve
talebinin mümkün olduğunca serbest piyasa dinamiklerine göre şekillenmesini
sağlamaya yönelik mekanizmalardır. Serbest piyasa dinamiklerinin etkin şekilde
çalışması ise kullanım haklarının, yükümlülüklerin ve bunların devir şartlarının net
bir

şekilde

tanımlanmasına

bağlıdır.

Spektrum

serbestleşmesi

ve

ticareti

yaklaşımlarının etkin şekilde uygulanması ve sağlıklı çalışan ikincil pazarlar
oluşturulabilmesi için:


ticarete konu olacak hak ve yükümlülüklerin net şekilde tanımlanması,



söz konusu hakların çeşitli şekillerde (kiralama, satış, bölme, birleştirme, vb.)
alınıp satılmasına imkân sağlanması,



işletmecilerin

zararlı

girişimden

korunmalarını

sağlayacak

hak

ve

yükümlülüklerin tespit edilmesi ve bunların etkin şekilde uygulanması,


kullanım haklarının sona ermesi ve bu hakların yeniden elde edilmesine
yönelik kuralların tespit edilmesi

gerekmektedir. Ayrıca, ilgili tüm tarafların ticarete konu frekans bantlarına ilişkin
bilgilere kolayca erişmesini sağlayacak bilgilendirme mekanizmaları kurmak, piyasa
aktörlerinin karar almak için ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırarak
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ikincil pazarların etkinliğini artıracaktır. Örneğin; Avustralya ve Kanada’da bu
bilgiler elektronik platformlar üzerinden kamuya açık olarak sunulmaktadır140.
Spektrum ticaretinin uygulanması spektrum serbestleşmesine göre daha
kolaydır. Zira spektrum ticaretinde frekans spektrumunu kullanan hizmet ve
teknoloji değişmediğinden zararlı girişim ve birlikte çalışabilirlikle ilgili sorunlar
yaşanmamaktadır. Bu nedenle, önce spektrum ticareti uygulamasının hayata
geçirilmesi ve belirli bir süre sonra spektrum serbestleşmesinin uygulamaya konması
süreci zamana yaymak ve bu arada düzenleyici çerçeveyi de şekillendirmek
açısından makul bir yaklaşım olacaktır.
Spektrum serbestleşmesi ve ticareti yaklaşımlarının uygulamaya konması
spektrum kullanımında etkinliği artıracağı gibi YNŞ ortamında işletmecilerin çeşitli
iş modelleri geliştirerek yenilikçi hizmetler sunmalarını da kolaylaştıracaktır. Bu da,
son tahlilde, kullanıcılara sunulacak hizmetlerin çeşitlenmesine, geliştirilmesine ve
pazarda rekabetin artmasına hizmet edecektir.
6.2. Yeni Nesil Şebekelerde Evrensel Hizmet Düzenlemeleri
Evrensel hizmet düzenlemelerinin temel amacı; geniş toplum kesimleri
tarafından kullanılan temel telekomünikasyon hizmetlerine gelir düzeyi, yaşadığı
coğrafi bölge, bedensel engel, vb. ayrımı olmaksızın tüm vatandaşların erişimine
imkân sağlanmasıdır. Söz konusu temel hizmetlerin belirlenmesinde esas alınan
kriterler ise; bu hizmetlerin toplumun geniş kesimleri tarafından kullanılıyor olması,
bahsi geçen hizmetleri kullanamamanın bu durumdaki vatandaşlar açısından sosyal
dışlanmışlık sonucunu doğurması ve ticari koşullarda sunulması mümkün olmayan
bazı hizmetlerin kamu müdahalesi yoluyla sunumunun sağlanmasının toplumun
tümü açısından net bir fayda yaratıyor olmasıdır.
Birçok ülkede sabit telefon hizmetleri geleneksel olarak evrensel hizmet
kapsamında kabul edilmiştir. Bununla birlikte, internet kullanımının gittikçe
yaygınlaşması nedeniyle İsveç, İngiltere, İrlanda, Güney Kore, Avustralya gibi
birçok ülkede internet erişimi de evrensel hizmet kapsamına alınmıştır141. Bu ülkeler
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açısından, Güney Kore dışında, evrensel hizmet kapsamındaki internet erişimi
genişbant erişimi kapsamamaktadır.
YNŞ ortamında telefon hizmeti telekomünikasyon şebekesi üzerinden
sunulan çeşitli hizmetlerden sadece birisi olacaktır. Ayrıca, YNŞ ortamında
sunulacak çeşitli telekomünikasyon hizmetlerine erişim açısından genişbant bağlantı
kilit önemde olacaktır. Diğer taraftan, geleneksel pazar yapısının aksine,
telekomünikasyon şebeke altyapısının sahibi olan işletmeciyle bu şebeke üzerinden
hizmet sunan işletmeciler birbirinden farklı olabilecektir. Bu hususlar dikkate
alındığında YNŞ ortamında evrensel hizmet düzenlemeleri açısından şu sorular ön
plana çıkmaktadır:


YNŞ ortamında hangi hizmetler evrensel hizmet kapsamında olmalıdır?
Genişbant erişim hizmeti evrensel hizmet kapsamına alınmalı mıdır?



Çeşitli teknolojilerin ve hizmet sağlayıcıların birbiriyle rekabet ettiği YNŞ
ortamında serbest piyasa dinamikleri evrensel hizmet gereklerini ne ölçüde
karşılayabilir?
Günümüzde hem kamu kurumları hem de özel sektör kuruluşları hizmetlerini

artan şekilde elektronik ortamda sunmaya başlamışlardır. Bu nitelikteki elektronik
devlet, elektronik sağlık, elektronik ticaret, elektronik bankacılık, vb. hizmetlerinin
etkin şekilde kullanılabilmesi için genişbant internet erişimine ihtiyaç duyulmaktadır.
Her ne kadar bu tür hizmetlerin hâlihazırda telefon hizmeti kadar yaygın olduğu ve
bahsi geçen hizmetleri kullanamamanın ciddi bir sosyal dışlanmışlık sorunu
yaratacağı söylenemese de önümüzdeki dönemde bu durumun değişmesi kuvvetle
muhtemeldir. Bu eğilim günümüzde dahi gözlenebilir hale gelmiş olup bazı ülkeler
genişbant erişimin evrensel hizmet kapsamına alınması yönünde adımlar atmaya
başlamıştır. Örneğin; İspanya’da 2011 yılı Ocak ayından itibaren 1 Mbps bant
genişliğinde genişbant erişim hizmetinin evrensel hizmet kapsamına alınması
öngörülmektedir. Finlandiya’da aynı genişbant erişim hizmetinin 2010 yılı içerisinde
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evrensel hizmet kapsamına alınması beklenmektedir142. Avrupa Birliği de genişbant
erişimi evrensel hizmet kapsamına almayı düşünmeye başlamıştır143.
YNŞ’lerin yaygınlaşmasıyla, kullanıcıların erişebilecekleri telekomünikasyon
hizmetleri açısından, farklı toplum kesimleri arasındaki dengesizliğin artması da
olasıdır. Zira kullanıcılara çok yüksek bant genişliği sağlayan yeni nesil erişim
şebekeleri ilk etapta nüfus yoğunluğunun ve gelir seviyesinin yüksek olduğu
bölgelerde kurulacaktır. Bu nedenle YNŞ’lerin kurulmasının sayısal uçurumu artırıcı
etki göstermesi de muhtemeldir144.
Yukarıda bahsedilen gelişmeler önümüzdeki dönemde genişbant erişimin
temel bir telekomünikasyon hizmeti niteliği kazanacağı ve çeşitli sebeplerle (belirli
bölgelerde, nüfus yoğunluğunun ve ortalama gelir seviyesinin düşük olması veya
coğrafi zorluklar nedeniyle, işletmecilerce serbest piyasa şartlarında genişbant
altyapısının kurulmasının rasyonel olmaması, vb.) bu hizmete erişemeyen
kullanıcıların sosyal dışlanma sorunuyla karşılaşacağının genel olarak kabul
edileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, genişbant erişimin evrensel hizmet
kapsamına alınmasının şartları gerçekleşmiş olacaktır.
İşletmeciler genişbant erişim hizmeti sağlamak için çeşitli altyapılar
kullanabilmektedir. FTTC altyapısında erişim şebekesinde fiber optik kablo ve bakır
kablo kullanılırken FTTH altyapısında tümüyle fiber optik kablo kullanılmaktadır.
Üçüncü nesil mobil haberleşme ve “Mikrodalga Erişim için Dünya Çapında
Birlikteişlerlik” (Worldwide Interoperability for Microwave Access - WiMax) gibi
kablosuz teknolojilerle veya uydu üzerinden de genişbant erişim sağlanabilmektedir.
Bu teknolojilerin sağladığı bant genişliği ve hizmet kalitesi farklıdır. Genişbant
erişim hizmeti evrensel hizmet kapsamına alındığında söz konusu erişim hizmetinin
bant genişliğinin tanımlanması gerekecektir. Evrensel hizmet kapsamına alınacak
genişbant erişimin bant genişliğinin ne olacağı ise, tüm kullanıcıların erişebilmesi
istenen hizmetlerin niteliğine bağlıdır. Örneğin; genel amaçlı internet uygulamalarını
142
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(elektronik posta, elektronik devlet hizmetleri, vb.) kullanmak için 1-2 Mbps bant
genişliği sağlayan bir genişbant bağlantı genellikle yeterli olurken isteğe bağlı video
gibi uygulamalar145 için çok daha yüksek bant genişliğine ihtiyaç olacaktır.
Genişbant erişimin yakın zamanda evrensel hizmet kapsamına alınmasının
planlandığı İspanya ve Finlandiya’da, evrensel hizmet kapsamındaki genişbant
erişim hizmetinin bant genişliği 1 Mbps olacaktır.
Belirli bir bölgedeki coğrafi yapı ve nüfus yoğunluğu, o bölgede genişbant
erişim altyapısı için kullanılacak teknolojinin seçimini etkilemektedir. Şehir
merkezlerinde kablolu (bakır veya fiber optik) genişbant erişim teknolojilerinin
kullanımı uygun olabilirken nüfus yoğunluğunun düşük olduğu ve coğrafi yapının
inşaat çalışmalarını zorlaştırdığı kırsal bölgelerde kablosuz teknolojiler daha uygun
olabilir. Bu nedenle evrensel hizmet kapsamında sunulacak genişbant erişim hizmeti
için farklı bölgelerde farklı teknolojilerin kullanılması gerekebilir. Dolayısıyla,
evrensel hizmet kapsamındaki genişbant erişim hizmetinin bant genişliği (ve ihtiyaç
duyulması halinde diğer parametreler) ilgili kamu otoritesince tanımlandıktan sonra
teknoloji tercihinin evrensel hizmeti sağlayacak işletmecilere146 bırakılması makul
bir yaklaşımdır. Böylece, ekonomik ve teknik açıdan evrensel hizmet ihtiyacını en
etkin şekilde karşılayacak çözümün kullanılmasına imkân sağlanmış olacaktır.
YNŞ’ler telekomünikasyon hizmetleri ile bu hizmetlerin üzerinden sunulduğu
şebeke platformlarını birbirinden ayırmaya imkân vermektedir. Bu nedenle, şebeke
altyapısı sağlayan ve bu altyapı üzerinden hizmet sunan işletmeciler birbirinden
farklı olabilir. Örneğin, genişbant erişim hizmeti sağlayan işletmeci ile bu bağlantı
üzerinden kullanılabilecek telefon hizmetini sunan işletmeci farklı olabilir. Bu
noktada, genişbant erişimden ayrı olarak, başka telekomünikasyon hizmetlerinin de
evrensel hizmet kapsamına alınmasına gerek olup olmadığı sorusu akla gelmektedir.
YNŞ ortamında, genişbant erişimden ayrı olarak, genişbant bağlantı
üzerinden sunulan çeşitli hizmetleri (telefon, TV yayıncılığı, isteğe bağlı video,
barındırma hizmetleri, vb.) sağlayan çok sayıda işletmeci olması muhtemeldir.
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Dolayısıyla, hizmetlere ilişkin pazarda yeterli ölçüde rekabet oluşacağı ve söz
konusu hizmetlerin ekonomik olarak etkin fiyatlardan sunulacağı beklenebilir.
Özellikle geniş toplum kesimleri tarafından kullanılan telefon gibi hizmetlerin
fiyatının (genişbant erişim için ödenecek bedelden ayrı olarak sadece ilgili hizmetin
fiyatı) makul seviyelerde olacağı öngörülebilir. Bu nedenle, YNŞ ortamında evrensel
hizmet açısından spesifik olarak hizmetlerin hedeflenmesine gerek olmayacağı,
serbest piyasa mekanizmalarının hizmetler açısından evrensel hizmet hedeflerini
gerçekleştirecek dinamikler üreteceği, asıl önceliğin söz konusu hizmetlerin
kullanımına imkân veren genişbant erişim altyapılarına verilmesi gerektiği
değerlendirilmektedir147. Diğer taraftan, eğer bazı hizmetlere tüm vatandaşların
erişimi hedefleniyorsa ve serbest piyasa şartlarında söz konusu hizmetler için oluşan
fiyat belirli kesimlerin karşılayamayacağı kadar yüksekse, genişbant erişimden ayrı
olarak bizzat söz konusu hizmetlerin kendisinin de evrensel hizmet kapsamına
alınması gerekebilir. Bununla birlikte, telekomünikasyon hizmeti sunumunun ana
maliyet kaleminin şebeke altyapısının kurulması ve işletilmesi olduğu dikkate
alındığında148, genişbant erişim hizmetinin evrensel hizmet kapsamına alındığı
durumda,

toplumun geniş

bir

kesimi tarafından kullanılan

herhangi

bir

telekomünikasyon hizmetinin evrensel hizmet kapsamına alınması gereğinin ortaya
çıkması olasılığının düşük olduğu değerlendirilmektedir.
Evrensel hizmet düzenlemelerinin önemli hedeflerinden biri özellikle kırsal
alanlarda erişimin geliştirilmesidir. Zira bu bölgeler telekomünikasyon şebekelerinin
kurulmasının ticari açıdan en zor olduğu bölgelerdir. Kırsal alanların aynı zamanda
nüfus

yoğunluğunun

genellikle

düşük

olduğu

ve

coğrafi

şartların

sabit

telekomünikasyon altyapısı kurmayı zorlaştırdığı bölgeler olduğu dikkate alınırsa, bu
bölgelerde evrensel

hizmet

amaçlarını gerçekleştirmek

açısından kablosuz

teknolojilerin önemi ortaya çıkmaktadır. Kırsal alanlar aynı zamanda frekans
spektrumu kullanım yoğunluğunun da nispeten düşük oldu bölgelerdir. Bu nedenle,
evrensel hizmet kapsamındaki erişim hizmetlerinin kırsal bölgelerde sunulmasını
kolaylaştırmak adına, bu bölgelerde kablosuz haberleşme altyapısı kuracak
işletmecilere kullanım yoğunluğu ve zararlı girişim açısından sorunu olmayan
147
148

OECD (2006b:31)
ITU (2007:155)

150

frekans bantlarının ücretsiz olarak veya düşük ücretlerle tahsisi makul bir
yaklaşımdır149. Böylece kırsal alanlarda şebeke kurma maliyetlerinin önemli ölçüde
azaltılması mümkündür. Bununla birlikte, evrensel hizmet kapsamında, frekans
spektrumunu belirli bölgelerde ücretsiz olarak bazı işletmecilere tahsis etmek benzer
hizmetleri aynı veya farklı teknolojilerle söz konusu bölgelerde ticari olarak
sunabilecek işletmecilerin yatırım yapma motivasyonunu da ortadan kaldırabilir.
Böylesi bir politika belirlenirken serbest piyasa dinamiklerinin işleyişini mümkün
olduğunca aksatmayacak şekilde hareket edilmeli, evrensel hizmet kapsamında bazı
işletmecilere sağlanacak ayrıcalıklı hakların (belirli frekans bantlarının ücretsiz
olarak kullanımı) diğer işletmecilerin serbest piyasa şartlarında verecekleri yatırım
kararlarını değiştirecek etki yaratmamasına dikkat edilmelidir. Bu bağlamda, belirli
frekans bantlarının kırsal bölgelerde evrensel hizmet kapsamındaki hizmetlerin
sunulması amacıyla bazı işletmecilere ücretsiz olarak veya çok düşük ücretlerle
tahsis edilmesi için, bahse konu hizmetlerin söz konusu bölgelerde ticari olarak
sunulamayacağına kanaat getirilmiş olması gereklidir. Diğer taraftan, belirli bir süre
sonra bu şartların değişmesi sonucu evrensel hizmet kapsamındaki hizmetlerin
serbest piyasa şartlarında sunulması imkânı ortaya çıktığında, ücretsiz olarak veya
çok düşük ücretlerle evrensel hizmet yükümlüsü işletmecilere tahsis edilen frekans
bantları için gerçek ekonomik değerini yansıtan ücretin ilgili işletmecilerden alınması
veya bu bantların ihale gibi yöntemlerle tahsis edilmesi gerekecektir.
Evrensel hizmet düzenlemelerinin tek hedefi telekomünikasyon altyapısının
ülkenin

her

yerinde

yaygınlaşması

değildir.

Yaşadığı

bölgede

gerekli

telekomünikasyon altyapısı var olsa bile bazı kullanıcıların düşük gelir seviyesi,
bedensel engel, vb. nedenlerle evrensel hizmet kapsamındaki hizmetlere erişememesi
durumu ortaya çıkabilir. Bu tür sorunları azaltacak tedbirler de evrensel hizmet
düzenlemelerinin kapsamındadır. Böylesi durumlar için belirli tüketici kesimlerini
hedefleyen evrensel hizmet programları hayata geçirilebilir. Tüketici odaklı evrensel
hizmet programları, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına en uygun hizmeti seçmelerine
de olanak sağlayacaktır. Örneğin; geliri belirli bir düzeyin altındaki kullanıcıların
telefon hizmetini kullanabilmeleri için kendilerine finansal destek sağlanması
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durumunda, söz konusu kullanıcılar ihtiyaçlarına daha uygun hizmetleri (sabit
telefon, mobil telefon, vb.) seçme noktasında daha fazla esnekliğe sahip olacaktır.
6.3. Yeni Nesil Şebekelerde Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Tüketici Haklarının
Korunmasına İlişkin Düzenlemeler
YNŞ’ler ortak bir şebeke platformu üzerinden çeşitli telekomünikasyon
hizmetlerinin sunulmasına imkân vermektedir. Bu hizmetler farklı işletmecilerce ayrı
ayrı sunulabileceği gibi kullanıcı tercihlerine göre bir araya getirilerek paketler
halinde de sunulabilir. YNŞ ortamında hizmetlerin nitelik ve nicelik itibarıyla artacak
çeşitliliğinin, tüketicilerin hizmetlerle ilgili olarak yeterli bilgiye dayalı doğru
tercihler yapmasını zorlaştırması olasıdır.
YNŞ ortamında tüketici haklarının korunması açısından ihtiyaç duyulacak
düzenleyici müdahalenin seviyesi pazardaki rekabet seviyesiyle yakından ilişkili
olacaktır. Pazarda etkin rekabet olduğu durumda temel hedef tüketicilerin doğru
kararlar vermelerini sağlayacak şekilde hizmetlerle ilgili olarak yeterli bilgiye
ulaşmalarını sağlamak olmalıdır. Rekabet seviyesinin yeterli olmadığı durumlarda ise
hizmetler için hizmet kalitesi seviyelerinin tespiti gibi daha müdahaleci yaklaşımlara
ihtiyaç duyulabilecektir150.
YNŞ’lerin tüketici hakları, kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin
korunması açısından gündeme

getirdiği temel

sorun alanları şu

sıralanabilir151:


PSTN’den YNŞ’ye geçiş sırasında hizmetlerde aksama,



Uçtan uca hizmet kalitesinin sağlanması,



Acil durum haberleşme hizmetlerine ve konum bilgisine erişim,



Hizmet kalitesi seviyesinin farklılaştırılması,



Kişisel bilgilere erişim ve bilgi güvenliği.
Aşağıda bu hususlar üzerinde kısaca durulmuştur.
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şekilde

PSTN’den YNŞ’ye geçiş sırasında hizmetlerde aksama: PSTN şebekesinin YNŞ
ile değiştirilmesi sürecinde kullanıcıların aldıkları telekomünikasyon hizmetlerinde
aksaklıklar yaşanması olasıdır. Bu tür aksaklıkların neden olacağı olumsuzlukları en
aza indirmek için tüketicilerin aksaklıkların ortaya çıkması muhtemel zaman dilimi,
aksaklığın

boyutu

ve

karşılaşabilecekleri

sorunlar

hakkında

zamanlıca

bilgilendirilmesinin sağlanması gerekecektir.
Uçtan uca hizmet kalitesinin sağlanması: Telefon hizmetinin ana hizmet olduğu
PSTN veya GSM şebekesinde uçtan uca hizmet kalitesinin sağlanması kolaydır, zira
haberleşme tahsisli devreler üzerinden gerçekleştirilmektedir. YNŞ’ler ise çeşitli
hizmetlerin sunulmasına imkân vermekte, her hizmetin ihtiyaç duyduğu hizmet
kalitesinin sağlanabilmesi için çeşitli trafik mühendisliği yöntemleri (paket
önceliklendirme,

şebeke

kaynaklarının

iletişim

bazında

tahsisi,

vb.)

kullanılabilmektedir. Ancak, çeşitli sebeplerle (işletmecinin şebeke kapasitesine
yeterince yatırım yapmaması gibi) istenen hizmet kalitesi seviyesinin sağlanamaması
da söz konusu olabilir. Eğer pazarda yeterli ölçüde rekabet varsa ve kullanıcıların
hizmet aldıkları işletmecileri kolaylıkla değiştirmeleri mümkünse, tüketici haklarının
korunması açısından tüketicilerin aldıkları hizmetin nitelikleri hakkında yeterince
bilgilendirilmelerini sağlayacak mekanizmaların varlığı yeterli olacaktır. Ancak,
perakende pazardaki rekabet seviyesinin yeterli olmadığı durumda, tüketici
haklarının korunabilmesi için düzenleyici otoritenin işletmecilere hizmet kalitesi
açısından bir takım yükümlülükler getirmesi kaçınılmaz olabilir.
Acil durum haberleşme hizmetlerine ve konum bilgisine erişim: Günümüzde
yaygın olarak kullanılan sabit telefon hizmetleri PSTN şebekesi üzerinden
sunulmaktadır. Sabit telefon hizmetinin kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan telefon
cihazlarının gereksinim duyduğu enerji PSTN şebekesinden sağlandığından telefon
cihazının çalışması için elektrik şebekesine bağlanmasına gerek kalmamaktadır. Bu
nedenle, enerji kesintisi olsa dahi kullanıcılar telefon hizmetini kullanmaya devam
edebilmekte,

acil

durum

haberleşme

hizmetlerinden

kesintisiz

olarak

faydalanabilmektedir152. Diğer taraftan, acil durumlara müdahale ile görevli
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bataryasından, baz istasyonları ise kesintisiz güç kaynağından beslenmektedir. Bu nedenle, enerji
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birimlerin bu görevi yerine getirebilmesi için kullanıcıların konum bilgilerinin tespit
edilmesi de gerekmektedir. Günümüzde kullanılan PSTN şebekesi ve mobil
şebekelerde aramayı yapan kullanıcının konum bilgisi tespit edilebilmektedir.
Telefon işletmecileri acil durumlara ilişkin aramaları ve ilgili kullanıcının konum
bilgisini acil durumlara müdahale ile görevli birime iletmekle yükümlüdür.
YNŞ hizmetlerini kullanacak tüketiciler telekomünikasyon şebekesine
bağlanmak için modem gibi terminallere ihtiyaç duyacaktır. Söz konusu
terminallerin

çalışabilmesi

için

gerekli

enerji,

PSTN’de

olduğu

gibi

telekomünikasyon şebekesinden değil, elektrik şebekesinden sağlanmaktadır. Bu
nedenle, herhangi bir nedenle enerji kesintisi olduğunda kullanıcıların şebeke ile
irtibatı kesilmekte, acil durum haberleşme hizmetlerine ulaşma imkânları da ortadan
kalkmaktadır.
YNŞ kullanıcılarının enerji kesintisi durumunda dahi acil durum haberleşme
hizmetlerine erişebilmelerini sağlamak üzere, kullanıcı terminalinin enerji kesintisi
olduğunda da çalışmasını sağlayacak şekilde batarya desteğiyle çalışabilmesi zorunlu
tutulabilir153. Diğer taraftan, böylesi bir yaklaşımın terminal maliyetlerini artıracağı
da dikkate alındığında, mobil telefonların artan kullanımı nedeniyle sabit telefon
hizmetleri için enerji kesintisi durumunda acil durum haberleşme hizmetlerine
erişimi zorunlu tutmaya gerek de olmayabilir. Bu noktada, kullanıcıların satın
aldıkları hizmetlerin fonksiyonları hakkında etraflı bilgi edinmelerini sağlayacak
mekanizmaların kurulması özellikle önem arz etmektedir.
Acil durumlara müdahale ile görevli birimlerin görevlerini yerine
getirebilmesi için acil durum çağrısı yapan kullanıcının konum bilgisine ihtiyaç
duyulabilmektedir. PSTN şebekesinde abone numarasının tanımladığı şebeke
sonlanma noktası aynı zamanda kullanıcının konumunu tanımlamaktadır. YNŞ
ortamında ise kullanıcılar aynı hizmete farklı konumlardan ulaşabilecektir. Bu
nedenle kullanıcıların konumunun tespiti PSTN şebekesindeki gibi kolay olmayabilir
ve bu amaca yönelik yeni tedbirler alınması gerekebilir. Ayrıca, YNŞ ortamında

kesintisi olsa dahi mobil haberleşme hizmetini kullanmak ve acil durum haberleşme hizmetlerine
erişmek mümkündür.
153
Böylesi bir tedbir kaçınılmaz olarak terminal maliyetlerini yükseltecektir.
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olabileceğinden, acil durum haberleşmesiyle ilgili olarak sadece telefon hizmeti
sağlayan işletmeciye değil, bu işletmecinin veri iletim hizmeti aldığı şebeke
işletmecisine de bazı yükümlülükler getirilmesi gerekebilir. Zira kullanıcının konum
bilgisi ancak kullanıcıyla fiziksel bağlantısı olan işletmeciden (şebeke altyapısını
sağlayan işletmeci) temin edilebilecektir.
Hizmet kalitesi seviyesinin farklılaştırılması: YNŞ’ler sunulan hizmetlerin hizmet
kalitesi seviyelerinde farklılaştırma yapmaya imkân vermektedir. YNŞ ortamında
işletmeciler farklı tüketici gruplarına yönelik farklı hizmet kalitesi seviyesinde
hizmetler sunabileceklerdir. Bu nedenle, tüketicilerin kendi ihtiyaçlarını en iyi
karşılayacak hizmetleri seçme noktasında doğru kararlar verebilmesi için, satın
alacakları hizmetlerin nitelikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasının
sağlanması gerekmektedir. Örneğin, 2006 yılı Aralık ayında İngiliz düzenleyici
otoritesi bu amaca yönelik bir tüketici bilgilendirme portalı kurmuştur154.
YNŞ’lerde hizmet kalitesi seviyesinin farklılaştırılabilmesi, işletmecilerin
bazı hizmetlerin hizmet kalitesini yapay olarak azaltarak tüketicileri daha yüksek
ücretli hizmetlere yöneltmeleri yönünde bir motivasyon yaratabilir. Pazarda rekabet
yeterli seviyedeyse böyle bir sorunun ortaya çıkması düşük bir ihtimaldir. Ancak,
yeterli rekabetin olmadığı durumda şebeke işletmecilerinin bazı hizmetleri için
hizmet kalitesi seviyesine ilişkin alt sınırlar belirlenmesi gerekli olabilir. Diğer
taraftan, şebeke işletmecilerinin trafik yönetim politikalarını ilgili taraflara açık
şekilde ilan etmelerinin sağlanması da tüketicilerin ve hizmet sağlayıcıların doğru
tüketim kararları almasını sağlamaya yardımcı olacaktır.
Kişisel bilgilere erişim ve bilgi güvenliği: Günümüzde internet üzerinden sunulan
birçok hizmet, az veya çok, kişisel bilgilerin kullanımını gerektirmektedir. Örneğin;
kullanıcılar bir haber portalına üye olduğu zaman kendisinden ilgi alanları, yaşadığı
yer, yaşı, vb. kişisel bilgilerini bildirmesi talep edilmekte, bu bilgiler daha sonra
kullanıcıya özelleştirilmiş hizmetler sunmak amacıyla kullanılabilmektedir.
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Kişisel bilgilerin bu şekilde toplanması kullanıcılara hizmetlerin daha etkin
şekilde sunulması imkânını verdiği gibi söz konusu bilgilerin kullanıcıların izni
dışında kendilerini rahatsız edecek şekilde (istenmeyen elektronik posta – spam gönderilmesi gibi) kullanılabilmesine de olanak sağlamaktadır. YNŞ ortamında
sunulacak hizmetlerin çeşitliliğinin artması nedeniyle, daha fazla özelleştirilmiş
hizmetler sunulması için kullanıcıların kişisel bilgilerine daha fazla ihtiyaç
duyulacağı öngörülebilir. Örneğin; isteğe bağlı video hizmeti sunan bir işletmeci bu
hizmeti kullanıcılarının tercihlerine göre özelleştirmek için (farklı kullanıcı
kesimlerine yönelik farklılaştırılmış video içeriği, reklâm, vb. sunumu) abonelerinin
kişisel bilgilerini derleyip işleme ihtiyacı duyabilir. Benzer şekilde, bir başka
işletmeci hizmet sunumu için kullanıcıların konum bilgisine ihtiyaç duyabilir.
Böylesi çeşitli hizmetler için kişisel bilgilerin işlenmesi kullanıcılar açısından fayda
oluşturacağı gibi işletmeciler açısından da yenilikçi hizmetler sunma ve gelirlerini
artırma imkânı yaratacaktır. Diğer taraftan, söz konusu kişisel bilgileri elde eden
işletmeciler bu bilgileri kullanıcıların isteği dışında kullanırlar veya üçüncü taraflarla
paylaşırlarsa tüketicilerin bundan rahatsızlık duyması veya zarar görmesi de olasıdır.
Kişisel bilgilerin kullanıcıların isteği dışında derlenmesi ve işlenmesinin
yarattığı sorunlar günümüzde de sıkça ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunların mümkün
olduğunca önüne geçilebilmesi için kişisel bilgilerin sadece derlenme amacına uygun
şekilde ve kullanıcının izin verdiği kapsamda işlenmesini sağlayacak düzenlemeler
uygulamaya konmaktadır. YNŞ ortamında sunulacak hizmetlerin ve olası iş
modellerinin çeşitliliği, hizmet sunumu için kişisel bilgilerin daha geniş kapsamda
derlenmesi ve işlenmesi sonucunu ortaya çıkarabilecektir. Ayrıca, YNŞ ortamında
şebeke altyapısını ve bu altyapı üzerinden sunulan hizmetleri farklı işletmecilerin
sağlayabileceği de göz önüne alındığında, bir işletmecinin elindeki kişisel bilgiye bir
diğer işletmeci de ihtiyaç duyabilecek ve rekabetin korunması açısından bazı kişisel
bilgilerin işletmeciler arasında paylaşılması zorunlu tutulabilecektir. Bu nedenle
kişisel bilgilerin daha çok sayıda işletmeci tarafından elde edilmesi ve işlenmesi
sonucu da ortaya çıkabilir. Bu durum kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal edebilecek
olası tarafların sayısını artıracaktır. Söz konusu bilgilerin tüketici haklarına zarar
verecek

şekilde

kullanılmasını

engellemek
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sağlayıcıların derledikleri kişisel bilgileri sadece derlendiği amaç doğrultusunda ve
kullanıcıların izin verdiği ölçüde işlemesine olanak verecek, bunun dışındaki
uygulamaların önüne geçecek tedbirlerin alınması gerekecektir. Bu bağlamda,
işletmecilerin abonelerden aldıkları kişisel bilgilerin listeleneceği ve bu bilgilerin
hangi şartlarda ve kapsamda işlenebileceğinin aboneler tarafından tanımlanabileceği,
güvenli erişim kontrol yöntemleri uygulayan elektronik platformların kurulması
sağlanabilir.
YNŞ hizmetlerine erişmek için kullanıcılar bugün yaygın olarak kullanılan
telefon terminallerinden çok daha işlevsel terminaller kullanacaklardır. Terminallerin
işlevselliği ve işlem gücü arttıkça söz konusu terminaller virüs, truva atı, vb. kötücül
yazılımların (malicious software – malware) hedefi olabilmekte, bu yazılımlar
kullanılarak kişisel bilgiler (internet bankacılığı şifreleri, kredi kartı bilgileri, kişisel
dosyalar, vb.) yetkisiz kişilerce ele geçirilebilmektedir. Ayrıca, bir kullanıcı
terminaline bulaşan kötü amaçlı yazılım, kullanıcının bilgisi dışında, bu kullanıcı ile
irtibat halindeki diğer kullanıcıların terminallerine de bulaşabilmektedir. Bu riskler
günümüzde de internet kullanıcılarını yaygın olarak tehdit etmektedir. Çeşitli
telekomünikasyon hizmetlerinin tek bir şebeke platformu ve tek bir genişbant
bağlantı üzerinden sunulacağı YNŞ ortamında böylesi risklerin artması olasıdır. Bu
tür sorunların önüne geçilebilmesi için işletmecilere çeşitli yükümlülükler (merkezi
olarak anti-virüs yazılımı çalıştırma, kötü amaçlı yazılım bulaşmış terminalleri tespit
ederek şebeke bağlantısını kesme, vb.) getirilmesi gerekebilir.
YNŞ ortamında tek bir işletmeci çeşitli telekomünikasyon hizmetlerini sunma
imkânına sahip olacaktır. Bu durum, özellikle etkin piyasa gücüne sahip
işletmecilerin farklı hizmetleri birleştirip paket halinde sunarak tüketicilerin bu
hizmetleri ayrı ayrı veya farklı işletmecilerden edinebilmesini engellemesi gibi
uygulamaların hayata geçirilmesi sonucunu doğurabilir. Düzenleyici otoritenin bu tür
uygulamaları izlemesi ve tüketici hakları açısından olumsuz sonuçlar ortaya
çıkaracak uygulamaları engellemesi gereklidir.
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7.

YENİ

NESİL

ŞEBEKELERDE

TELEKOMÜNİKASYON

DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN DÜNYA ÖRNEKLERİ
Bu bölümde, YNŞ altyapılarının kurulması açısından belli başlı ülkelerdeki
durum hakkında özet bilgi verilmiş, yakınsama ve YNŞ’lere geçiş sürecinde çeşitli
ülkelerin telekomünikasyon düzenlemelerine ilişkin olarak hayata geçirdiği veya
uygulamaya koymayı öngördüğü yaklaşımlar incelenmiştir.
Çeşitli ülkelerdeki çok sayıda telekomünikasyon işletmecisi YNŞ altyapıları
kurmaya başlamıştır. İşletmecilerin YNŞ altyapılarının kurulmasına ilişkin
yaklaşımları hem çekirdek şebekenin her türlü trafiği taşıyabilecek tek bir platform
şeklinde yapılandırılmasını hem de erişim şebekesinde fiber optik kabloların
kullanıcılara daha fazla yaklaştırılmasını kapsamaktadır. Aşağıda, bazı ülkelerdeki
yerleşik işletmecilerin çekirdek şebekelerinde yaptıkları YNŞ dönüşümüne ilişkin
bilgi verilmiştir.
İngiltere: İngiliz yerleşik işletmecisi Bristih Telecom 2004 yılında mevcut
şebekesini “21st Century Network” ismini verdiği IP tabanlı bir şebekeyle
değiştireceğini ilan etmiştir. Kuruluşun bu yöndeki çalışmaları halen devam
etmektedir.
Almanya: Alman yerleşik işletmecisi Deutsche Telekom hâlihazırda
çekirdek şebekesinde IP-MPLS teknolojisini kullanmaktadır155.
Hollanda: Hollanda yerleşik işletmecisi KPN çekirdek şebekesini IP tabanlı
hale getireceğini ve 2010 yılı sonuna kadar çekirdek şebekesinde SDH ve ATM
teknolojisi kullanımına son vereceğini duyurmuştur156. Söz konusu dönüşüm halen
sürmektedir.
Çekirdek şebekelerde yapılan değişikliklerin yanı sıra, çeşitli ülkelerde fiber
optik kabloların son kullanıcılara kadar ulaştırılmasına yönelik çalışmalar da
yürütülmektedir. Aşağıdaki tabloda, bazı OECD üyesi ülkelerde fiber optik kablo
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altyapısının ulaştığı hane oranları gösterilmiştir. Tüm OECD üyesi ülkeler için FTTH
altyapısının ulaştığı hane oranları EK-1’de verilmiştir.
Tablo 7.1. Bazı OECD Üyesi Ülkelerde FTTH Altyapısının Ulaştığı Hane Oranı
(Haziran 2009)
Ülke

Pay (%)

Japonya

86,5

Güney Kore

67

Danimarka

14

ABD

13,1

Fransa

11

OECD ortalaması

17

Kaynak: OECD Broadband Portal

Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere, özellikle Japonya ve Güney Kore’de
FTTH altyapısının yaygınlığı oldukça yüksektir. Bunun temel sebebi, her iki ülkede
de fiber optik genişbant erişim altyapısının yaygınlaştırılmasının temel bir devlet
politikası olarak tespit edilmesi ve bu politikayı hayata geçirmek için kamu
tarafından çeşitli finansal destekler sağlanmasıdır.
YNŞ altyapılarının kurulmasıyla OECD üyesi ülkelerde sunulan genişbant
erişim hizmetlerinin fiyatlarında yaşanan değişime ilişkin bilgiler EK-2’de
verilmiştir.
Aşağıdaki kısımda, YNŞ ortamında düzenlemelere ilişkin çeşitli ülke
örnekleri incelenmiştir.
7.1. Erişim Düzenlemeleri
Japonya
Japonya’da devletin kontrolündeki yerleşik işletmeci, hükümetin FTTH
altyapısının yaygınlaştırılmasına yönelik politikasını hayata geçirmek amacıyla,
2001-2008 yılları arasında 2,43 trilyon Japon Yeni (2010 yılı Nisan ayı kuruyla,
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yaklaşık olarak 25,4 milyar ABD Doları) yatırım yapmıştır. Ayrıca, işletmecilerin
FTTH altyapıları için kullandıkları kredilerin faizlerinin bir kısmı devlet tarafından
karşılanmış, yerel yönetimlerin telekomünikasyon işletmecilerinden aldıkları vergiler
düşürülmüş ve bu yönetimlerin kendilerinin kurdukları pasif altyapılar için devlet
tarafından doğrudan sübvansiyonlar sağlanmıştır157. Bu sayede Japonya FTTH
altyapısı yaygınlığının dünyada en yüksek olduğu ülke durumuna gelmiştir.
Japonya’da

FTTH

altyapılarına

erişim

maliyet

bazlı

yöntemle

düzenlenmektedir.
Güney Kore
Güney Kore’de 2004 yılından sonra kurulan FTTH altyapıları erişim
düzenlemelerinden muaf tutulmuştur. Diğer taraftan, Güney Kore’de geniş nüfus
kesimlerinin yaşadığı apartman bloklarının kendilerine ait santralleri vardır ve bu
santralleri evlere bağlayan kablo kanalları ve kablolar da, yerleşik işletmeciye değil,
apartman maliklerine aittir. Dolayısıyla, yerleşik işletmecinin altyapıya erişimi
kısıtlayarak rakiplerini pazar dışına itmesi son derece güçtür. Bu iki sebeple
işletmeciler apartman maliklerinin sahipliğindeki kablo kanallarını kullanarak kendi
şebeke altyapılarını kurmaya yönelmiştir158.
Fransa
Fransız düzenleyici otoritesi ARCEP FTTH altyapılarının düzenlenmesine
ilişkin olarak 1 yıl kadar süren danışma sürecinin ardından 2009 yılı Haziran ayında
düzenleyici yaklaşımını açıklamıştır. ARCEP temel olarak altyapıya dayalı rekabeti
geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda; özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek
olduğu bölgelerde binaların girişine kadar uzanan farklı işletmecilere ait paralel fiber
optik kablo altyapılarının kurulmasının ekonomik açıdan rasyonel olduğunu
düşünmektedir159. Diğer taraftan, bina içi fiber optik kablo altyapısı paylaşıma
açılacaktır. Bir binanın içine fiber optik kablo altyapısı döşeyecek olan işletmeci
diğer işletmecilerin bu yöndeki taleplerini de alacaktır. Bina için kablo kurulumu
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yapacak işletmeci talep eden diğer işletmecilere tahsis edilebilecek ek kablolar
döşeyecektir. Bu ek kablolardan kaynaklanan maliyet, söz konusu altyapının
kurulmasını talep eden işletmeciler tarafından karşılanacaktır.
ARCEP’in benimsediği bu yaklaşımın temel dayanağı, özellikle Paris gibi
büyük şehirlerde binalara kadar ulaşan kanalizasyon şebekesinin telekomünikasyon
işletmecileri tarafından şebeke altyapısı oluşturmak üzere kullanılabiliyor olmasıdır.
Böylece işletmeciler, yüksek kazı ve inşaat maliyetlerine katlanmaksızın,
kanalizasyon altyapısına paralel fiber optik kablo şebekeleri oluşturarak binaların
girişine kadar ulaşabilmektedir. Bina içi kablolama sistemi de yukarıda açıklandığı
gibi alternatifli olarak oluşturulduğu zaman işletmeciler FTTH altyapılarını son
kullanıcılara kadar ulaştırabilecektir.
Danimarka
Danimarka’da FTTH altyapısı sayısı 15 civarında olan bölgesel enerji dağıtım
şirketlerince kurulmuştur. Yerleşik işletmeci ise FTTC altyapısı kurmaktadır.
Pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeci bulunmadığından erişim şebekesi
düzenlemeye tabi tutulmamaktadır160.
Hollanda
Hollanda yerleşik işletmecisi KPN erişim şebekesinde FTTC teknolojisine
geçişi öngörmektedir. FTTC yapısına geçiş nedeniyle mevcut PSTN şebekesindeki
çok sayıdaki yerel santralin kapatılması, yerel santrallerin bulunduğu bina ve
arazilerin satılarak geçiş maliyetinin büyük ölçüde bu satışlardan elde edilecek
gelirle karşılanması planlanmaktadır161.
KPN’nin mevcut şebeke yapısında 1.300 adet ana dağıtım çatısı162
bulunmakta ve yerel ağa fiziksel erişim bu noktalarda sağlanabilmektedir. FTTC
yapısına geçiş sonrasında fiziksel erişim, sayısı 28.000 civarında olan saha
dolaplarında sağlanabilecektir. Bu saha dolapları da sayısı 200 civarında olan ana
160
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şebeke düğümlerine (metro düğüm – metro node) bağlanacaktır. Oluşturulacak
erişim

şebekesinin

her

aboneye

20-50

Mbps

bant

genişliği

sağlaması

beklenmektedir163.
KPN’den yerel ağa fiziksel erişim hizmeti alan alternatif işletmecilerin FTTC
yapısına geçişin ardından söz konusu hizmeti almaya devam edebilmeleri için
şebekelerini saha dolabı seviyesine kadar yaygınlaştırmaları gerekecektir. Bu
nedenle,

alternatif

işletmecilerin

kendi

iş

planlarını

sağlıklı

şekilde

oluşturabilmelerine ve geçiş sürecini yönetebilmelerine imkân vermek üzere KPN’ye
aşağıda belirtilen hususlarda yükümlülük getirilmesi öngörülmüştür164:


Alt yerel ağa erişime ilişkin referans teklifi düzenleyici otorite tarafından
onaylanmadan, KPN yerel santralleri devreden çıkarmayacaktır.



KPN, belirli bir yerel santralin devreden çıkarılması sürecini başlatmadan
önce bu yerel santralden erişim hizmeti alan işletmecilere ve düzenleyici
otoriteye bildirimde bulunacaktır.



KPN kendisinden yerel santralde fiziksel erişim hizmeti alan işletmecilere, bu
hizmet için yaptıkları harcamaları amorti etmek ve kendi şebeke yapılarını
saha dolabında alt yerel ağa erişime hazırlamak üzere belirli bir süre
verecektir (bu sürenin en çok 5 yıl olması öngörülmüştür). KPN ile alternatif
işletmecilerin anlaşması durumunda, farklı yerel santraller için farklı geçiş
sürelerine karar verilebilir.



Alternatif işletmeciler mevcut yerel santrallerden yerel ağa fiziksel erişim
hizmeti almaya devam edebilir. Bununla birlikte, söz konusu yerel
santrallerden hizmet alma süresi, bu santrallerin daha önceden ilan edilen
devreden çıkarılma tarihleriyle sınırlıdır.
Ancak, daha sonra Hollanda düzenleyici otoritesinin yaptırdığı bir çalışmada,

önemli ölçüde pazar payı olmayan işletmeciler açısından alt yerel ağa erişim
yönteminin ekonomik açıdan rasyonel olmayacağı tespit edilmiş ve bunun üzerine
FTTC yapısına geçiş sürecine ilişkin olarak KPN’den erişim sağladığı işletmeciler
163
164
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açısından da uygulanabilir bir çözüm geliştirmesi istenmiştir. Bu talep üzerine KPN
ve ilgili diğer işletmeciler görüşmelere başlamışlardır. Bu bağlamda, yerel
santrallerin kapatılması ve FTTC altyapısına geçiş sürecine ilişkin olarak yapacakları
işbirliğinin usul ve esasları üzerinde mutabakata varmışlardır165.
KPN’nin kuracağı FTTC altyapısında alt yerel ağa erişim fiyatlarının tavan
fiyat yöntemiyle düzenlenmesi öngörülmüştür166.
Hollanda’da FTTH altyapısında fiziksel erişim fiyatlarının düzenlenmesi için
de tavan fiyat düzenlemesi yönteminin uygulanması öngörülmektedir. Altyapının
sahibi olan işletmecinin yapacağı yatırımın miktarı, işletme giderleri, abone
yoğunluğu ve yeni oluşturulan altyapının ekonomik ömrü gibi parametreler dikkate
alınarak maliyet bazlı bir fiyat belirlenecek ve yerleşik işletmeci erişim fiyatlarını bu
tavanın altında tutacaktır. Söz konusu tavan fiyat belirli dönemlerde gözden
geçirilecektir. Her dönem sonunda işletmecinin iç kârlılık oranı standart bir oran ile
karşılaştırılacak, eğer iç kârlılık oranı standart oranın üzerindeyse tavan fiyat buna
paralel olarak düşürülecektir. Aksi durumda tavan fiyat bir önceki dönem
seviyesinde tutulacaktır. Standart oranın tespitinde FTTC altyapısının kurulmasıyla
üstlenilen risk de dikkate alınacak, bakır yerel ağ için uygulanan orana uygun bir risk
primi ilave edilecektir. Söz konusu risk priminin yatırım yapıldıktan sonraki yıllarda,
talepteki belirsizliğin azalmasına paralel olarak, azaltılması öngörülmektedir167.
İngiltere
İngiliz düzenleyici otoritesi OFCOM yeni nesil erişim şebekelerinin
düzenlenmesine ilişkin olarak 2008 yılı Eylül ayında yayımladığı görüş alma
dokümanında, YNŞ hizmetlerinin fiyat düzenlemesine ilişkin olarak şu genel
prensipleri benimsediğini ifade etmiştir168:


Hizmet fiyatları, yatırım yapmakla üstlenilen riski yansıtmalıdır.



Fiyatlandırma yaklaşımları talepteki belirsizliği dikkate almalıdır.

165
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Fiyatlandırma yaklaşımı, farklı tarife yapılarının denenmesine ve böylece
yeni hizmetler için en uygun fiyatların tespitine imkân verecek esneklikte
olmalıdır.



Fiyatlandırma yaklaşımı, hizmetin sunulması için kullanılan ürünlerin
karakteristiğini yansıtmalıdır.



Yeni yatırımların maliyeti, bu yatırımlar yapılmak suretiyle üretilen yeni
hizmetlerden karşılanmalıdır.



Yatırımların riskini azaltmak adına, fiyatlama yaklaşımlarından başka
mekanizmalar da geliştirilebilir.
OFCOM, YNŞ hizmetlerine yönelik talebin henüz belirgin olmaması

nedeniyle, tüm erişim hizmetleri için erişim fiyatlarının düzenleyici otorite tarafından
belirlenmesinin uygun olmadığı görüşündedir169. Zira talebin yapısı ve seviyesinin
nasıl şekilleneceği bilinmeden yapılacak fiyat düzenlemesinin ya düşük belirlenecek
fiyatlar nedeniyle işletmecileri yatırım yapmaktan caydırma veya yüksek fiyatlar
nedeniyle tüketici talebini kısıtlaması riski bulunmaktadır. Diğer taraftan,
işletmecilerin yeni hizmetler için farklı tarife yapılarını devreye sokarak tüketici
talebini test etmesi ve en uygun tarife yapılarını belirleyerek talebi tetiklemesine de
imkân

verilmelidir.

Fiyatların

düzenleyici

otorite

tarafından

belirlenmesi

işletmecilerin bu esnekliğini kısıtlama riskini de beraberinde getirmektedir.
OFCOM, çapa fiyatlandırma170 yönteminin hem işletmecilerin yeni nesil
erişim şebekelerine yatırım yapma motivasyonunu koruduğu hem de hizmetler için
aşırı yüksek ücretler talep edilmesinin önüne geçeceği görüşündedir. Bu yaklaşımda
işletmecilere hizmetlerinin fiyatlandırılmasında esneklik sağlandığı gibi düzenleyici
otorite tarafından etkin olmayan fiyatlar belirlenmesi riski de azaltılmaktadır.
Çapa fiyatlandırma yöntemi, işletmecinin daha yüksek bant genişliği sunan
hizmetler için daha yüksek fiyat talep etmesi ve bu bağlamda farklılaştırılmış hizmet
169

OFCOM (2008a:51)
Bu yöntemde belirli hizmetlerin fiyatı düzenleyici otorite tarafından tespit edilmekte, bu
hizmetlerin dışında kalan hizmetlerin fiyatı işletmeciler tarafından serbestçe belirlenmektedir.
Örneğin; hâlihazırda sunulan erişim hizmetinin fiyatı, YNŞ ortamında sunulacak benzer/eşdeğer
hizmetin fiyatı için çapa olarak belirlenebilir.
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sunması esasına dayanmaktadır. Bu yönüyle, veri akış erişimi için uygulanması
makuldür. Diğer taraftan, fiziksel altyapıya erişim ücretlerinin düzenlenmesi
açısından uygulanması kolay değildir. Zira erişim sağlanan fiziksel altyapının hangi
nitelikteki hizmetin sunumu için kullanıldığını tespit etmek kolay değildir171.
OFCOM, yukarıdaki hususları da dikkate alarak, hâlihazırda sunulan veri akış
erişimine eşdeğer hizmetlerin YNŞ ortamında da mevcut fiyatlardan sunulmaya
devam edilmesi, bunun dışındaki veri akış erişimi ücretlerinin ise işletmeciler
tarafından serbestçe belirlenmesi gerektiği görüşündedir172. Böylece, mevcut
şebekeler üzerinden sunulan genişbant erişim hizmetine eşdeğer hizmetler YNŞ
ortamında da aynı fiyatlarla sunulmaya devam edecek, tüketiciler, aldıkları hizmetin
niteliği değişmeksizin sadece hizmet aldıkları platformun değişmesi nedeniyle ekstra
ücret ödemek zorunda kalmayacaktır. Ancak, işletmecilere tanınan bu serbestinin
fiyat sıkıştırma gibi rekabeti aksatıcı uygulamaları ortaya çıkarmasını engellemek
üzere gerekli tedbirlerin alınması ve bu bağlamda sektörün yakından takip edilmesi
öngörülmektedir.
OFCOM, fiziksel erişim hizmetleri için geleneksel fiyat düzenleme
yöntemlerinin daha uygun olduğu görüşündedir173. Bu bağlamda, alt yerel ağa erişim
hizmetinin fiyatının, hâlihazırda olduğu gibi maliyet bazlı fiyatlandırma yöntemiyle
düzenlenmesine devam edilmesi fikrindedir. Diğer taraftan, bazı erişim altyapılarına
(FTTC altyapısı için yeni kablo kanalları döşenmesi gibi) yapılacak yeni yatırımların
risk içerdiğini ve erişim fiyatının tespitinde bu riskin de dikkate alınması gerektiğini
ifade etmektedir.
OFCOM, işletmecilerin ortak yatırımlarla yeni nesil erişim şebekesi
altyapıları kurmasının hem yatırım riskini azaltacağını hem de aynı şebeke
bileşenleri için tekrarlayan yatırımlar yapılmasının önüne geçeceğini ve bunun teşvik
edilmesi gerektiğini düşünmektedir.
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Avrupa Komisyonu
Avrupa Komisyonu yeni nesil erişim şebekelerinin düzenleme prensiplerine
ilişkin olarak 2009 yılı Haziran ayında taslak bir öneri yayımlamıştır174. Komisyon,
erişim fiyatlarının, erişim sağlayan işletmecinin katlandığı maliyetleri ve yaptığı
yatırım nedeniyle göğüslediği riski yansıtması gerektiği görüşündedir175.
Yeni nesil erişim şebekelerinin kurulmasına ilişkin maliyetlerin önemli bir
kısmı kazı ve inşaat işlerine ilişkindir. Bir kez bu maliyete katlanıldığında,
kullanıcılara kadar çoklu fiber optik kablolardan oluşan bir şebekenin kurulmasının
maliyetiyle her bir kullanıcıya tek bir fiber optik kablonun ulaştığı bir erişim
şebekesinin maliyeti arasındaki fark nispeten düşüktür (ek maliyet toplam maliyetin
% 5’i kadardır176). Bu nedenle Komisyon, talep ve maliyet faktörlerini de dikkate
alarak, çoklu fiber optik kablolardan oluşan erişim şebekelerinin kurulmasının
desteklenmesi ve kolaylaştırılması gerektiğini, bunun perakende pazarlardaki
rekabeti de artıracağını ifade etmektedir177.
Yeni nesil erişim şebekelerinin kurulması şebeke mimarisinde bir takım
değişiklikleri gündeme getirmektedir. Avrupa Komisyonu, şebeke mimarisinde
ortaya çıkacak değişikliklerin hâlihazırda erişim hizmetinden faydalanan alternatif
işletmecilerin hizmet sunumunu aksatmaması için gerekli tedbirlerin alınması
gerektiği, bu bağlamda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere getirilen mevcut
yükümlülüklerin geçiş süreci boyunca da uygulanabileceği ve şebeke mimarisindeki
değişiklikler konusunda diğer işletmecilerin bilgilendirilerek bu işletmecilere kendi
şebekelerinde gerekli uyarlamaları yapacak kadar zaman verilmesi gerektiği
düşüncesindedir178.
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Yeni nesil erişim şebekelerine geçişin rekabet koşulları açısından bölgesel
farklılıkları gündeme getirmesi olasıdır. Bu nedenle Komisyon, ilgili piyasaların
coğrafi bazda da incelenmesi gerekebileceğine dikkat çekmektedir179.
Komisyon, pazar talebinin de dikkate alınarak, ilgili piyasada etkin piyasa
gücüne sahip işletmecilere kablo kanallarına erişim yükümlülüğü getirilmesi
gerektiğini belirtmektedir180. Hâlihazırda mevcut olan kablo kanalları veya alt yerel
ağa fiziksel erişimin fiyatı maliyet bazlı olmalı, yeni nesil erişim şebekelerine
yapılan yatırım nedeniyle üstlenilen riskten dolayı erişim fiyatlarına ayrıca risk primi
eklenmemelidir. Yeni yatırımlarla oluşturulan fiber optik kablo altyapısına erişim söz
konusuysa, erişim fiyatına makul bir risk priminin eklenmesi gerekmektedir181.
Komisyon, söz konusu risk priminin yeni nesil erişim şebekelerinin kullanım
yoğunluğu, bant genişliği talebi artışı, tüketicilerin yeni hizmetlere biçeceği değer,
altyapıya dayalı rekabetin seviyesi, vb. hususlara ilişkin gelecek senaryolarına bağlı
olarak tespit edilmesini önermektedir.
FTTH altyapılarının kurulması hem gerekli yatırım miktarının yüksekliği
hem de sunulacak hizmetlere yönelik talebin belirsizliği nedeniyle FTTC altyapısı
kurmaya nispetle daha risklidir. Bu nedenle Komisyon, FTTC altyapısında veri akış
erişimi için uygulanacak risk priminin FTTH altyapısında aynı erişim hizmeti için
uygulanacak risk priminden düşük olması gerektiğini ifade etmektedir182.
7.2. Arabağlantı Düzenlemeleri
Almanya
Almanya’da Federal Şebeke Kurumu (Federal Network Agency) 12
katılımcılı bir uzmanlar grubuna “IP Temelli Şebekelerde Arabağlantı için Çerçeve
Koşullar” isimli bir rapor hazırlatmıştır183. Söz konusu raporda YNŞ’ye geçişin
arabağlantı düzenlemeleri açısından gündeme getirdiği sorunlar incelenmiştir.
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Dokümanda YNŞ’de iletim, kontrol ve hizmet katmanlarının birbirinden
ayrılığı, bu nedenle bu katmanların her biri için arabağlantı ihtiyacının ortaya
çıkacağı ifade edilmiştir184. Ayrıca, YNŞ’de arabağlantı noktalarının sayısının
azalacağı (Almanya için geliştirilen bir YNŞ modelinde, en çok 100 arabağlantı
noktası olabileceği belirlenmiştir) ve PSTN şebekesinde olduğu gibi tüm şebeke
katmanlarında arabağlantının (yerel arabağlantı, tek transit, çift transit) makul
olmadığı değerlendirmesi yapılmıştır185.
Raporda arabağlantı için CPNP rejiminin kullanılmasının sonlandırma tekeli
yarattığı ve bu nedenle yüksek sonlandırma ücretlerine sebep olabildiği, bunun
önlenmesi için sonlandırma piyasalarının düzenlenmesi gerektiği, FVS yönteminin
ise böyle bir sorun ortaya çıkarmadığı ve pazar mekanizmalarının işleyişinin
sağlanması açısından daha uygun olduğu ifade edilmiştir186. Diğer taraftan,
arabağlantı için FVS yönteminin uygulandığı durumda şebeke işletmecilerinin trafiği
diğer işletmeciye trafiğin kaynağına en yakın noktada aktarma motivasyonu (hot
potato problem) nedeniyle ortaya çıkan sorunları engellemek için minimum sayıda
arabağlantı noktasının tespit edilmesi gerektiği de vurgulanmıştır.
Raporda, çekirdek şebekede CPNP, toplulaştırma şebekesinde (kullanıcıyı
çekirdek şebekeye bağlayan şebeke kısmı) ise FVS’nin kullanıldığı ikili bir
arabağlantı rejiminin uygulanabileceği belirtilmektedir187. Böylesi bir yaklaşım
sonlandırma tekeli sorununu ortadan kaldıracaktır. Diğer taraftan, çekirdek şebekede
CPNP rejimi uygulandığından işletmecilerin trafiği kaynağına en yakın noktada diğer
şebekeye aktarma yönündeki motivasyonları da ortadan kalkacaktır. Zira trafik
hedefine ne kadar yakın noktada diğer işletmeciye aktarılırsa ödenecek arabağlantı
ücreti de o kadar düşük olacaktır. Bu yaklaşımda, çağrıyı başlatan işletmeci trafiği
çağrıyı sonlandıracak işletmecinin toplulaştırma şebekesindeki arabağlantı noktasına
kadar taşırsa herhangi bir sonlandırma ücreti ödememektedir. Eğer trafiği o noktaya
kadar taşımadan diğer işletmeciye aktarırsa, arabağlantı noktasının toplulaştırma
şebekesine uzaklığına bağlı bir ücret ödemektedir. Bu ücretin de düzenlenmesi
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gerekecektir, aksi durumda bu ücreti alacak işletmeci makul olmayan ücretler talep
edebilir. Bu yaklaşımda, PSTN’de uygulanan CPNP arabağlantı rejiminin ortaya
çıkardığı sonlandırma tekeli sorunu toplulaştırma şebekesi için ortadan kaldırılmakta,
ancak şebekenin hiyerarşik olarak daha yukarıdaki kısımları için aynı sorun devam
etmektedir ve bu kısımlarda uygulanacak arabağlantı ücretlerinin düzenlenmesi
gerekmektedir. Bu düzenlemeye ihtiyaç olmaması için trafiğin toplulaştırma
şebekesine kadar taşınmasına ilişkin piyasada yeterli ölçüde rekabet olması
gereklidir.
Federal Şebeke Kurumu kısa vadede FVS yönteminin pazarda geniş ölçekli
uygulama alanı bulabileceğini düşünmemekte, ancak uzun vadede iletim katmanı
arabağlantısı için kullanılabileceğini değerlendirmektedir188.
İngiltere
İngiltere’de hem yerleşik işletmeci British Telecom hem de diğer bazı
işletmeciler çekirdek şebekelerinde IP ve MPLS teknolojilerini kullanmaya
başlamışlardır.
British Telecom şebekesinde telefon hizmetleri için 29 ve genişbant
hizmetleri için 20 adet arabağlantı noktası oluşturmaya karar vermiştir189.
British Telecom’un yeni nesil şebekesinde (21st Century Network) 20 adet
ana düğüm, 106 adet metro düğüm ve yaklaşık 5.800 adet yerel toplulaştırma noktası
bulunması öngörülmektedir. British Telecom, yeni geliştirdiği çoklu hizmet
arabağlantı linki (multi-service interconnect link) isimli ürünüyle diğer işletmecilere
kendi şebekesindeki herhangi bir metro düğümde arabağlantı yapma imkânı sunmayı
planlamaktadır. Arabağlantı ücreti, mevcut hizmetler için uygulanan arabağlantı
ücretleri gibi olacaktır.
İngiliz düzenleyici otoritesi OFCOM’un da desteğiyle oluşturulan “Birleşik
Krallık Yeni Nesil Şebekeler” (Next Generation Networks UK) adlı organizasyon
yerleşik işletmeci ve alternatif işletmecilerin yeni nesil şebekelerle ilgili olarak bilgi
ve fikir paylaşımını sağlamaktadır. Söz konusu organizasyon için 2007 yılında
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hazırlanan bir inceleme dokümanında190 yeni nesil şebekelerde arabağlantı için
uygulanabilecek yöntemler analiz edilmiştir. Dokümanda daha ziyade telefon
hizmetleri dikkate alınmıştır. Söz konusu dokümanda, haberleşmeye taraf olanların
haberleşmeden bekledikleri faydanın bu haberleşme için ödedikleri ücrete oranının
birbirine yakın olduğu durumda arabağlantı için FVS yönteminin ekonomik açıdan
etkin bir yöntem olduğu ifade edilmiştir191. Aksi durumda, CPNP arabağlantı
rejiminin daha uygun olduğu belirtilmiştir. Dokümanın sonuç kısmında ise YNŞ
ortamında arabağlantı için CPNP ve FVS yöntemlerinin birlikte kullanılmasının
uygun olacağı, arabağlantı için uygulanacak yöntemin tüketicilerin haberleşmeden
bekledikleri faydanın haberleşen taraflar arasındaki dağılımına göre belirlenmesi
gerektiği vurgulanmıştır192.
Avrupa Düzenleyiciler Grubu
Avrupa Düzenleyiciler Grubu (European Regulators Group – ERG) Avrupa
Komisyonu

tarafından

ulusal

düzenleyici

kurumların

telekomünikasyon

düzenlemelerine ilişkin olarak kendi aralarında ve Komisyon ile işbirliğini ve
koordinasyonu güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. 2008 yılında ERG tarafından
yeni nesil şebekelerde arabağlantıyı inceleyen kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır193.
Raporda YNŞ’nin iletim ve hizmet fonksiyonlarını birbirinden ayıran
yapısına dikkat çekilerek, üçüncü tarafların şebekelerden bağımsız olarak
hizmetlerini geliştirip sunmasına imkân sağlamak üzere iletim ve hizmet katmanı
için açık ve standartlaştırılmış arayüzler tanımlanması gerektiği ifade edilmiştir.
Ayrıca, iletim ve hizmet katmanlarının birbirinden ayrılması nedeniyle bu
katmanların her birisi için arabağlantı ihtiyacı olacağına dikkat çekilmiştir194.
Raporda, YNŞ ortamında sadece telefon hizmetlerine yönelik olarak
belirlenecek düzenlemelerin her türlü hizmete ilişkin trafiği tek bir şebeke üzerinden
taşıyan YNŞ yapısını yansıtmadığı, böylesi bir yaklaşımın genel olarak YNŞ
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kavramının

yerleşmesi

ve

zorlaştıracağı vurgulanmıştır

195

yenilikçi

hizmetlerin

hızla

devreye

alınmasını

.

ERG, YNŞ ortamında farklı hizmetlerin trafik iletimi için farklı hizmet
kalitesi seviyeleri gerektirebileceği ve bunun için farklı hizmet kalitesi sınıfları
oluşturulması ihtiyacının ortaya çıkabileceği görüşündedir. Ancak bu durum, etkin
piyasa gücüne sahip işletmecilerin diğer

işletmecilerin hizmet

sunumunu

zorlaştıracak şekilde bilinçli olarak hizmet kalitesi seviyelerini düşürmelerine de yol
açabilir. ERG, bu tür girişimlerin engellenmesi için etkin piyasa gücüne sahip
işletmecilere, mevcut düzenlemelerde de bulunan araçlar kullanılarak, ayrım
gözetmeme yükümlülüğü getirilmesi gerektiği görüşündedir. Ayrıca, mevcut
düzenlemelerin yeterli olmadığı durumlarda, düzenleyici otoritelerin hizmet kalitesi
için eşik değerler belirlemesi de gerekebilir196.
YNŞ’de iletim ve hizmet katmanları birbirinden ayrılmıştır ve bu katmanların
her biri için arabağlantı söz konusudur. İletim katmanında arabağlantı yapılacak
noktalar ile hizmet katmanında arabağlantı yapılacak noktalar aynı olmayabileceği
gibi bunların sayısı da birbirinden farklı olabilir.
ERG, mevcut şebekelerden YNŞ’lere geçişle birlikte arabağlantı için
PSTN’de

kullanılan

yaklaşımların

mı

yoksa

IP

şebekelerinde

kullanılan

yaklaşımların mı uygulanacağının henüz net olmadığını belirtmektedir. Raporda,
CPNP rejiminin sonlandırma tekeli yarattığı, FVS yönteminde böyle bir sorunla
karşılaşılmadığı ve bu nedenle sonlandırma ücretlerinin tespiti için yapılacak zorlu
ve yasal açıdan anlaşmazlık doğurabilecek düzenlemelere gerek kalmadığı
vurgulanmaktadır197. Ayrıca, arabağlantı için FVS yönteminin uygulandığı durumda
oluşan perakende ücretlerin CPNP uygulanması durumunda oluşanlardan daha düşük
olduğu ve bu durumun da kullanımı artırdığının genel olarak gözlendiği ifade
edilmektedir198.
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7.3. Yetkilendirme Düzenlemeleri
Tanzanya
Tanzanya’da 2005 yılından itibaren “Yakınsak Lisanslama Çerçevesi”
(Converged

Licensing

Framework)

adı

verilen

yetkilendirme

rejimi

uygulanmaktadır. Bu rejime göre işletmeciler 4 farklı lisans ile yetkilendirilmektedir.
Bunlar; şebeke altyapısı lisansı, şebeke hizmeti lisansı, uygulama hizmeti lisansı ve
içerik hizmeti lisansıdır. Bu lisansların her biri için de 4 farklı coğrafi pazar
tanımlanmıştır.
Tanzanya’da lisanslar, tahsis şekillerine göre, ayrıca üç sınıfa ayrılmıştır.
Münferit (individual) lisanslar ekonomik ve sosyal önemi yüksek olan hizmetler için
verilmekte ve bu lisanslar için daha geniş ölçekli düzenlemeler uygulanmaktadır.
Şebeke altyapısı lisansları, şebeke hizmeti lisansları ve içerik hizmetleri lisanslarının
çoğu münferit lisanslardır. Nispeten daha düşük önemdeki hizmetler için sınıf (class)
lisansları verilmektedir. Uygulama hizmeti lisansları sınıf lisansıdır. Bunların
dışındaki hizmetler ise muafiyet (exempt) lisanslarıdır ve bu lisans kapsamındaki
hizmetler

sadece

sunulabilmektedir

199

düzenleyici

otoriteye

bildirimde

bulunmak

suretiyle

.

Hong Kong
Hong Kong’da sabit, mobil ve yakınsak telekomünikasyon hizmetlerinin tek
bir lisans ile verilmesine imkân sağlayan yetkilendirme rejimi 1 Ağustos 2008
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu lisansa “Birleşik Taşıyıcı
Lisansı” (Unified Carrier License) adı verilmektedir. Düzenleyici otorite frekans
spektrumu gibi kıt kaynakların tahsisinden başka, ne lisansların sayısı ne de bu
lisanslar kapsamında verilecek hizmetlerin türlerine ilişkin herhangi bir sınırlama
öngörmemektedir200.
Yeni yetkilendirme rejiminde, bahsi geçen lisansı alan işletmeciye otomatik
olarak frekans tahsis edilmemekte, lisansın verilmesi ve frekans tahsisi birbirinden
ayrı şekilde ele alınmaktadır. Eğer belirli bir frekans bandı için birden çok
199

ICT
Regulation
Toolkit.
Unified and Multi-Service
<http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.3323.html>
200
OFTA (2008:3)
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Licensing.

22/01/2010.

işletmecinin talebi yoksa, lisanslı bir işletmeci düzenleyici otoriteye başvurarak söz
konusu frekans bandının kendisine tahsisini isteyebilmektedir. Herhangi bir frekans
bandı içinde birden çok talipli varsa tahsis ihale yöntemiyle yapılmaktadır201.
İşletmecilerin sunacakları hizmetler için ihtiyaç duydukları numaralar da düzenleyici
otoritenin kontrolü altında işletmecilere tahsis edilmektedir.
Birleşik Taşıyıcı Lisansı’na sahip olan işletmeci eğer sabit bir şebeke
kuracaksa, bunun için kendisine güzergâhlarda inşaat çalışması yapma hakkı
verilmektedir. Farklı işletmecilerin birbirinden bağımsız olarak inşaat çalışmaları
yapmasını önlemek için bir koordinasyon mekanizması geliştirilmiştir202.
Bahsi geçen lisansı alan işletmecilere; hizmet kalitesi, abone bilgilerinin ve
tüketici haklarının korunması, arayan numaranın görünmesi, diğer işletmecilerle
arabağlantı, numaralandırma planına uyum ve numara taşınabilirliği, tarifelerin
şeffaflığı, rehber hizmetleri, acil durum çağrıları, mobil şebekeler için şebeke
yaygınlığı, evrensel hizmet vb. hususlarda yükümlülükler getirilmektedir203.
Hollanda
Hollanda’da uygulanan yetkilendirme rejimine göre elektronik haberleşme
şebekesi veya hizmeti sağlayan işletmeciler düzenleyici otoriteye bildirimde
bulunmak zorundadır. İşletmeciler; elektronik haberleşme şebekesi, elektronik
haberleşme hizmeti ve ilgili altyapı sunumuna göre sınıflandırılmaktadır. İnternet
erişim hizmeti, veri hizmetleri, veri akış erişimi, yerel ağa erişim, telefon, vb.
hizmetleri sunan işletmeciler elektronik haberleşme hizmeti işletmecileridir. Sabit,
mobil veya uydu şebekesi işleten işletmeciler ise elektronik haberleşme şebekesi
işletmecileridir. Elektronik haberleşme hizmeti işletmecileri, bu hizmetlerin sunumu
için kendilerine ait elektronik haberleşme şebekesi bileşenlerini kurup işlettikleri
durumda, aynı zamanda elektronik haberleşme şebekesi işletmecisi olmaktadır.
Şebeke altyapısı olmayan ancak bu altyapıyı kurup işleten işletmecilerden ihtiyaç
duyduğu hizmetleri alarak hizmet sunan elektronik haberleşme hizmeti işletmecileri
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OFTA (2008:4)
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203
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de olabilir. İlgili altyapı işletmecileri ise şartlı erişim sistemleri204 veya elektronik
program rehberleri gibi bazı elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasına imkân
veren çeşitli sistemleri işleten işletmecilerdir205.
7.4. Spektrum Ticareti ve Serbestleşmesi Düzenlemeleri
İngiltere
İngiltere düzenleyici otoritesi OFCOM 23 Aralık 2004 tarihinden itibaren
spektrum ticaretini uygulamaya başlamıştır. Hangi hizmetler için tahsis edilmiş
frekans bantlarının ticarete konu olabileceği OFCOM tarafından belirlenerek ilan
edilmektedir. Frekans spektrumunun kullanım hakları ve ilgili yükümlülükler
tümüyle bir başka işletmeciye devredilebilmektedir. Bu durumda spektrumun devir
öncesi sahibi olan işletmecinin söz konusu spektrumla ilgili hiçbir hakkı ve
yükümlülüğü kalmamaktadır. Bunun yanı sıra, paylaşımlı devir de mümkündür. Bu
durumda, spektrumun devir öncesi sahibi olan işletmecinin tüm hak ve
yükümlülükleri devam ederken, spektrum kullanım haklarını devralan işletmeci de
aynı hakları elde etmekte ve yükümlülükleri üstlenmektedir. Ayrıca, spektruma
ilişkin hak ve yükümlülüklerin bölünerek sadece bir kısmının devri de
mümkündür206. Bu durumda spektrum kullanım hak ve yükümlükleri frekans, zaman
ve coğrafi alana göre bölünebilmektedir. Belirlenen bazı spektrum lisansları için bu
şekilde bölünerek devire izin verilmemektedir.
Spektrum kullanım hak ve yükümlülüklerini devredecek ve devralacak olan
işletmeciler gerekli izin için birlikte OFCOM’a başvurmaktadır. Lisans sahibi
işletmecinin bu lisans için OFCOM’a ödemesi gereken borcun tümüyle ödenmemiş
olması, OFCOM’un lisansın iptal edilmesine yönelik olarak teklif hazırlamış olması,
spektrum kullanım haklarını devralacak işletmecinin mevzuatta öngörülen şartları
yerine getirebilecek nitelikte olmaması, uluslararası düzenlemelere uyumsuzluk,

204

Bu sistemler, belirli içerik veya hizmetlere kontrollü erişim sağlayan sistemlerdir. Şifreli yayın
hizmetlerinin sunumunda kullanılan kod çözücüler (dekoder) ve diğer teknik ekipman bu sistemlere
örnek olarak verilebilir.
205
OPTA (2009)
206
OFCOM (2008b:4)

174

ulusal

güvenlik,

vb.
207

verilmeyebilmektedir

gerekçelerle

spektrum

lisanslarının

devrine

izin

.

OFCOM, devredilen spektrum lisanslarına ilişkin bilgileri (lisansın türü,
lisansın devir öncesi ve sonrası sahibi, devir tarihi) Spektrum Bilgi Sistemi
(http://spectruminfo.ofcom.org.uk/spectrumInfo/trades)

üzerinden

elektronik

ortamda kamuoyuna açıklamaktadır.
İngiltere’de spektrum serbestleşmesi de 2005 yılı Ocak ayından itibaren
uygulanmaya başlamıştır. Bu uygulamada, lisans sahibinin başvurusu üzerine lisansa
ilişkin kısıtlar (hangi hizmet için ve hangi teknolojiyle kullanılacağı) OFCOM
tarafından

değiştirilebilmekte

kaldırılabilmektedir208.

veya

Spektrum

serbestleşmesinin hangi tür spektrum lisansları için uygulanacağı OFCOM tarafından
tanımlanmaktadır209.

OFCOM’un

tanımladıklarının

dışındaki

hizmetler

için

kullanılan frekans banlarında da spektrum serbestleşmesi uygulanabilmektedir.
Ancak, bu yöndeki taleplerin düzenleyici otorite tarafından incelenmesi; zararlı
girişimle

ilgili

teknik

kısıtların

ve

uluslararası

düzenlemelere

uyumun

değerlendirilmesi, ilgili diğer işletmecilere danışılması, vb. süreçler nedeniyle daha
uzun sürebilmektedir.
OFCOM, lisans şartlarının talep bazında ve kendisinin iznine bağlı olarak
değiştirilmesi uygulamasını daha da esneterek, belirli değişikliklerin kendisinin izni
olmaksızın

lisans

sahibi

tarafından

yapılabilmesine

de

imkân

vermeyi

hedeflemektedir.
Avustralya
Avustralya’da 1992 yılında yürürlüğe giren Radyo Haberleşmesi Kanunu ile
mülkiyet hakkına benzer spektrum lisansları verilmesine ve spektrum ticaretine
imkân sağlanmıştır. Uygulamada, frekans bantları standart bloklar halinde alt
bantlara bölünerek bu bloklar işletmeciler arasında ticarete konu edilebilmektedir.
Bölünemeyen en küçük spektrum parçasına “standart ticaret birimi” adı
207
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OFCOM. The policy framework. 24/01/2010.
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verilmektedir. Spektrum kullanım haklarının bölgesel bazda ve belirli bir zaman
dilimi için devredilebilmesi mümkündür. Düzenleyici otorite frekans bloklarının
kullanım hakları ve bu hakların devrine ilişkin kayıtları tutmaktadır.
Belirli bir frekans bandının kullanım hakkını elinde bulunduran işletmeci bu
frekans bandında, zararlı girişime sebep olmamak kaydıyla, istediği teknolojiyi
kullanmakta serbesttir. Girişim seviyelerine ilişkin sınır değerler düzenleyici otorite
tarafından tespit edilmektedir210.
Yeni Zelanda
Yeni Zelanda spektrum ticareti uygulamasını 1989 yılında devreye alan ve
bunu dünyada ilk uygulayan ülkedir. Belirlenmiş frekans blokları için 20 yıla varan
süreli lisanslar verilmektedir. Bu şekilde belirlenmiş, işletmecilerin ve kamu
kurumlarının kontrolünde olan 80 frekans bloğu vardır. Belirli bir frekans bloğunun
kullanım hakkını elinde bulunduran işletmeci bu hakkı bir diğer işletmeciye
devredebilmektedir.

Lisanslarda

kullanım

koşullarıyla

ilgili

bir

takım

sınırlandırmalar getirilebilmektedir. Ancak, frekans bantlarının hangi hizmetin hangi
teknoloji kullanılarak sunulacağı konusunda lisans sahipleri serbesttir211.
7.5. Evrensel Hizmet Düzenlemeleri
Finlandiya
Finlandiya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2009 yılı Ekim
ayında yayımlanan bir kararname uyarınca, 2010 yılı Temmuz ayından itibaren 1
Mbps bant genişliğindeki genişbant erişim hizmeti evrensel hizmet kapsamına
alınmıştır212. Evrensel hizmet yükümlüsü olan işletmeciler ülkedeki tüm hane ve
ofislere 1 Mbps bant genişliğinde genişbant erişim hizmetini makul fiyatlarla
sunmakla yükümlü olacaklardır. Bahsi geçen kararname uyarınca, Finlandiya
telekomünikasyon düzenleyici

otoritesinin

210

2009

yılı

sonuna

kadar

hangi

OFCOM. Experience of Spectrum Trading in Australia and New Zealand. 25/01/2010.
<http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/publication/ra_info/ra335/annexa.htm>
211
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işletmecilerin evrensel hizmet yükümlüsü olacağını belirlemesi öngörülmüştür.
İşletmeciler, evrensel hizmet kapsamında sunacakları genişbant erişim için
diledikleri teknolojiyi kullanabileceklerdir.
Diğer taraftan, Finlandiya hükümeti, 100 Mbps bant genişliğindeki genişbant
erişimi

2015

yılına

kadar

tüm

vatandaşlar

için

kullanılabilir

kılmayı

hedeflemektedir213.
İspanya
İspanya hükümeti, Finlandiya’nın genişbant erişim hizmetini evrensel hizmet
kapsamına almasından 1 ay sonra, 2009 yılı Kasım ayında 1 Mbps bant
genişliğindeki genişbant erişim hizmetini evrensel hizmet kapsamına aldığını
duyurmuştur. Buna göre, evrensel hizmet yükümlüsü işletmeciler 2011 yılından
itibaren söz konusu genişbant erişim hizmetini tüm ülkede düzenleyici otoritenin
belirleyeceği fiyattan sunmakla yükümlü olacaklardır214.
Avrupa Komisyonu
Avrupa Komisyonu, 2002/22/EC no’lu Evrensel Hizmet Direktifi uyarınca,
evrensel hizmetin kapsamını teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimlerin ışığında 3
yılda bir gözden geçirmektedir. Bu gözden geçirmenin ikincisi 2008 yılında yapılmış
ve sonuçlar bir Komisyon Tebliği215 ile yayımlanmıştır.
Bahsi geçen tebliğde genişbant erişimin evrensel hizmet kapsamına alınıp
alınmaması gerektiği etraflıca incelenmiştir. Tebliğde, 2007 yılı itibarıyla sabit DSL
şebekelerinin AB nüfusunun % 93’ünü kapsayacak şekilde yaygınlaştığı, genişbant
kullanım yoğunluğunun hane bazında % 36’ya, nüfus bazında ise % 20’ye ulaştığı
belirtilmiştir. Bu tespitlerden hareketle, hem serbest piyasa mekanizmalarının
genişbant altyapılarının yaygınlaşmasında tatminkâr sonuçlar ürettiği hem de
genişbant hizmetlerinin henüz toplumun büyük kısmının kullandığı bir hizmet
olmadığı gerekçesiyle genişbant erişimin bu aşamada evrensel hizmet kapsamına
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alınmasına gerek olmadığı değerlendirmesi yapılmıştır216. Bununla birlikte, genişbant
kullanımının hızla yaygınlaştığı ve yakın bir zamanda evrensel hizmet kapsamına
alınmasını gerektirebilecek bir yaygınlığa ulaşabileceği vurgulanmış, bu alandaki
gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, 2002/22/EC no’lu
Evrensel Hizmet Direktifi uyarınca “fonksiyonel internet erişimi”nin evrensel hizmet
kapsamında olduğuna dikkat çekilerek, gelişen teknoloji ve değişen kullanıcı
ihtiyaçlarına paralel olarak, çevirmeli (dial-up) bağlantı gibi darbant erişim
hizmetlerinin yakın bir zamanda fonksiyonel internet erişimi ihtiyacına cevap
veremeyeceği de vurgulanmıştır.
Genişbant erişim altyapılarının yaygınlaştırılması ve niteliğinin yükseltilmesi
AB’nin önemli önceliklerinden birisidir. Evrensel hizmet düzenlemeleri toplumun
belirli kesimlerinin evrensel hizmet kapsamındaki hizmetlere erişmelerini sağlamayı
hedeflemektedir. Evrensel hizmet düzenlemeleri bu yönüyle özellikle kırsal alanlarda
genişbant altyapılarının yaygınlaşmasına da hizmet edebilir. Diğer taraftan, genişbant
altyapılarını yaygınlaştırmak açısından kamunun kullanabileceği başka araçlar da
vardır. Bu bağlamda, çeşitli ülkeler kamu kaynaklarını kullanarak genişbant erişim
altyapılarının gelişmesini sağlama yönüne de gidebilmektedir. Örneğin; İngiltere’de
yüksek hızlı genişbant erişim şebekelerinin 2017 yılına kadar ülkenin % 90’ına
yaygınlaştırılması amacıyla hükümet 1 milyar Pound harcamayı öngörmektedir217.
AB üyesi başka ülkelerde de benzer yönde girişimler söz konusudur. Bu yöndeki
girişimlerin artmasının da etkisiyle, Avrupa Komisyonu, AB üyesi ülkelerde devlet
yardımlarının genişbant erişim altyapılarının geliştirilmesi amacıyla kullanımına
yönelik esasları tespit etmek amacıyla 2009 yılı Eylül ayında bir tebliğ218
yayımlamıştır.
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<http://www.ukinvest.gov.uk/OurWorld/4052977/tr-TR.html>
218
European Commission (2009b)
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8.

TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN DURUMU,
POLİTİKALAR VE MEVCUT MEVZUATIN İNCELENMESİ
Bu bölümde Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün tarihi, sektörün

mevcut yapısı ve sektöre ilişkin temel politikalar hakkında özet bilgiler verilmiştir.
Ayrıca, Türkiye’de hâlihazırda yürürlükte olan mevzuat da önceki bölümlerde
geliştirilen YNŞ düzenleme önerilerine uygunluk açısından incelenmiştir.
8.1. Türkiye Telekomünikasyon Sektörü
Türkiye’de telekomünikasyon hizmetleri uzun yıllar boyunca bir kamu
iktisadi teşekkülü olan Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü
tarafından tekel olarak yürütülmüştür. 1994 yılında bu kurum bünyesindeki posta ve
telekomünikasyon faaliyetleri birbirinden ayrılmış ve telekomünikasyon faaliyetleri
yine bir devlet şirketi olan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom)
tarafından sunulmaya devam edilmiştir. Türkiye’de telekomünikasyon pazarına
büyük ölçekli özel işletmeciler ilk olarak GSM mobil telefon hizmetlerini sunmak
üzere, Türk Telekom ile gelir paylaşımı esasına dayalı olarak, 1993 yılında girmiş,
90’lı yılların ikinci yarısından itibaren özel internet hizmet sağlayıcılar da pazara
girmeye başlamıştır.
29/01/2000 tarihli ve 23948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4502 no’lu
Kanun ile telekomünikasyon sektörünü düzenlemek üzere Telekomünikasyon
Kurumu’nun219

kurulması

Türkiye’de

telekomünikasyon

sektörünün

serbestleşmesine yönelik çalışmalar açısından mihenk taşlarından birisi olmuştur.
2004 yılı başından itibaren de Türk Telekom’un çeşitli telekomünikasyon
hizmetlerinin sunumuna ilişkin tekel hakları kaldırılmış ve sektör tam rekabete
açılmıştır. Diğer taraftan, 2005 yılında Türk Telekom’daki kamu hisselerinin % 55’i
6,55 milyar ABD Doları bedelle Oger Telekomünikasyon Anonim Şirketi’ne satılmış
ve şirket özelleştirilmiştir. Şirketin % 15 oranındaki hissesi de 2008 yılı içerisinde
halka arz edilmiş ve şirketteki kamu payı % 30’a düşmüştür.
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10/11/200 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5809 no’lu Elektronik Haberleşme Kanunu ile
Telekomünikasyon Kurumu’nun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir.
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Türk Telekom’un özelleştirilmesi sürecinde uydu faaliyetleriyle ilgili
altyapılar şirketten ayrılmış ve bu faaliyetleri yürütmek üzere 16/06/2004 tarihli ve
5189 no’lu Kanun ile sermayesinin tamamı kamuya ait olan TÜRKSAT Anonim
Şirketi kurulmuştur. Ayrıca, özelleştirme sonrası Türk Telekom’dan ayrılan kablo
TV altyapısı da TÜRKSAT’a devredilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de telekomünikasyon sektörüne ilişkin temel
büyüklükler verilmiştir.
Tablo 8.1. Telekomünikasyon sektörüne ilişkin temel büyüklükler (2009)
Sabit telefon abone sayısı

16,6 milyon

Mobil telefon abone sayısı

62,8 milyon

Genişbant internet abone sayısı

6,8 milyon

Kablo TV abone sayısı

1,22 milyon

PSTN şebekesinin kapasitesi

 23 milyon hat

Kablo TV şebekesinin kapasitesi

 2,9 milyon abone

Kablo TV şebekesinin bulunduğu il sayısı

21

Telekomünikasyon sektörü pazar büyüklüğü

15,6 milyar ABD
Doları

2000-2009 yılları arasında telekomünikasyon
pazarının ortalama yıllık büyüme oranı

% 5,3

Telekomünikasyon sektörünün Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla içindeki payı

% 2,5

OECD üyesi ülkelerde telekomünikasyon
sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki
ortalama payı (2007)

% 2,9

OECD üyesi ülkelerde 2000-2007 yılları
arasında telekomünikasyon pazarının
ortalama yıllık büyüme oranı

% 5,5

Kaynak: BTK, TÜRKSAT, OECD
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Türkiye’de sabit telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin pazar 2004 yılından
itibaren özel işletmecilere de açılmıştır. O tarihten bugüne kadar sabit telefon
hizmetleri, altyapı işletmeciliği ve internet hizmet sağlayıcılığı alanında faaliyet
göstermek üzere çok sayıda alternatif işletmeci pazara girmiştir. Ancak, söz konusu
işletmecilerin pazardan aldıkları pay hala oldukça düşük seviyelerdedir. 2009 yılı
sonu itibarıyla alternatif işletmecilerin sabit telefon hizmetleri pazarından aldıkları
pay % 10 civarındadır. Bu pay sabit genişbant internet erişim hizmetleri için ise %
6,7 kadardır. Alternatif işletmeciler sundukları ADSL hizmetlerinin % 95’i için
yerleşik işletmecinin veri akış erişimi hizmetini kullanmaktadır. Bu işletmeciler
toplam abonelerinin sadece % 3,5’ine yerel ağa fiziksel erişim yoluyla genişbant
erişim hizmeti sunmaktadır220. Bu durum, alternatif işletmecilerin şebekelerinin
yaygınlığının ve abone sayılarının henüz yerel ağa fiziksel erişimi yaygın şekilde
kullanabilecekleri bir noktaya ulaşmadığına işaret etmektedir.
Bu

noktada,

Türkiye’deki

telekomünikasyon

işletmecilerinin

YNŞ

altyapılarının kurulmasına ilişkin çalışmalar açısından kısaca değerlendirilmesi
yerinde olacaktır. Yerleşik işletmeci Türk Telekom’un internet servis sağlayıcı birimi
olan TTNET 2008 yılı Temmuz ayından itibaren 16 ve 32 Mbps bant genişliğinde
VDSL2 genişbant internet erişim hizmetini sunmaya başlamıştır221. 2010 yılı Nisan
ayı itibarıyla TTNET’in sunduğu DSL tabanlı genişbant internet erişim hizmetlerinin
ücretleri ve hizmet türleri itibarıyla abone sayıları Tablo 8.2’de gösterilmiştir.
Ülkemizdeki kablo TV altyapısının sahibi olan TÜRKSAT da yakın zamanda
20 Mbps bant genişliğinde genişbant erişim hizmeti sunmaya başlamıştır. Ancak söz
konusu hizmetin fiyatı oldukça yüksektir222. Diğer taraftan, kablo TV şebekesinin
ülke çapındaki yaygınlığı da PSTN şebekesine göre oldukça düşüktür.
Ülkemizde, çok sınırlı olsa da, bazı bölgelerde FTTH altyapısı üzerinden
genişbant internet erişimi hizmeti de sunulmaya başlanmıştır. Bu şekilde genişbant
220

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2010)
Söz konusu hizmet hâlihazırda sadece DSLAM ekipmanının kurulduğu sınırlı sayıdaki saha
dolabından hizmet alan veya yerel santrale yeterince yakın (700-800 m veya daha az) olan abonelere
sunulabilmektedir. Türk Telekom DSLAM kurduğu saha dolaplarının sayısını artırdıkça bu hizmet
daha geniş kullanıcı kitlelerine sunulabilecektir.
222
2010 yılı Mayıs ayı itibarıyla, kablo TV şekesi üzerinden sunulan kotasız 20 Mbps bant
genişliğinde genişbant internet erişim hizmetinin aylık ücreti vergiler dahil 1.848 TL’dir.
221
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erişim hizmeti alan abone sayısı 2009 yılı sonu itibarıyla 41.000 civarındadır223.
Superonline adlı internet hizmet sağlayıcısı fiber optik bağlantı üzerinden kotasız 20
Mbps bant genişliğindeki internet erişim hizmetini aylık 69 TL, 100 Mbps bant
genişliğindeki internet erişim hizmetini aylık 199 TL bedelle sunmaktadır.
Bunların yanı sıra, Türk Telekom, mobil işletmeciler, çeşitli altyapı hizmet
sağlayıcılar ve internet hizmet sağlayıcılar çekirdek şebekelerinde IP tabanlı MPLS
teknolojisini kullanmaya başlamıştır.
Tablo 8.2. DSL hizmetleri abonelik ve fiyat bilgileri
Bant Genişliği

Aylık Ücret (vergiler dahil)*

Abone Sayısı**

29 TL (4 GB Kotalı)
1 Mbps (ADSL)

3.847.082
45 TL (Kotasız)
29 TL (4 GB Kotalı)

2 Mbps (ADSL)

141.103
64 TL (Kotasız)
29 TL (4 GB Kotalı)

4 Mbps (ADSL)

121.834
82 TL (Kotasız)
29 TL (4 GB Kotalı)

8 Mbps (ADSL)

2.105.368
99 TL (Kotasız)

16 Mbps (VDSL2)

110 TL (Kotasız)

32 Mbps (VDSL2)

138 TL (Kotasız)

622
* Nisan 2010 itibarıyla
** 2009 yılı sonu itibarıyla
Kaynak: BTK, TTNET

8.2. Telekomünikasyon Sektörüne İlişkin Temel Politikalar
Türkiye’de

telekomünikasyon

sektörüne

ilişkin

kamu

politikalarının

tanımlandığı temel politika dokümanları 01/07/2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmi
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FTTH aboneliklerine ilişkin olarak Türkiye’de henüz resmi istatistik üretilmemektedir. Burada
verilen abone sayısı BTK’dan alınan resmi olmayan bilgidir.
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Gazete’de yayımlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı224 ile 28/07/2006 tarihli ve 26242
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
ile uygulamaya konan Bilgi Toplumu Stratejisi’dir225.
Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda; elektronik haberleşme sektöründe rekabetin
artırılacağı, alternatif altyapı ve hizmetlerin sunulması suretiyle bilgiye etkin, hızlı,
güvenli ve uygun maliyetlerle yaygın erişim sağlanacağı ifade edilmiştir. Plan’da
genişbant erişim altyapılarının yaygınlaştırılacağı, düzenleme ve yetkilendirmelerin
güncel ekonomik ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilerek uyumlu
hale getirileceği de belirtilmiştir. Ayrıca, telekomünikasyon hizmetleri üzerindeki
vergi yükünün tedricen azaltılması da öngörülmüştür.
Telekomünikasyon sektörüne ilişkin politikaların tanımlandığı diğer temel
politika dokümanı olan Bilgi Toplumu Stratejisi’nin 7 stratejik önceliğinden birisi
“Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri” olarak belirlenmiştir. Bu
öncelik kapsamında; iletişim altyapı ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygın
kullanımının sağlanması için telekomünikasyon sektöründe etkin rekabet ortamının
tesis edilmesi, veri ve internet hizmetleri üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi ve
böylece bu hizmetlerin kullanımının artırılması hedeflenmiştir. Bu hedefleri hayata
geçirmek için Bilgi Toplumu Strateji’sinin eki Eylem Planı’nda hem hizmetler hem
de altyapı alanında yeni işletmecilerin yetkilendirilmesine, genişbant altyapılarının
yaygınlaştırılmasına ve telekomünikasyon hizmetleri üzerindeki vergi yükünün
azaltılmasına yönelik eylemler öngörülmüştür.
Yeni telekomünikasyon altyapılarının kurulmasının sağlanması ve sektörde
rekabetin geliştirilmesi hem Dokuzuncu Kalkınma Planı hem de Bilgi Toplumu
Stratejisi’nin temel önceliklerindendir. YNŞ altyapılarının kurulması da bu bağlamda
değerlendirilebilir. Ayrıca, sektörel düzenlemelerin güncel ekonomik ve teknolojik
gelişmeler doğrultusunda gözden geçirileceği Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda
özellikle vurgulanmıştır. Plan, bu yönüyle, telekomünikasyon sektöründeki
düzenlemelerin YNŞ ortamına uyumlaştırılmasını da öngörmüştür.

224
225

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2006)
Devlet Planlama Teşkilatı (2006)
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8.3. Telekomünikasyon Sektörüne İlişkin Mevzuat
Ülkemizde

telekomünikasyon

piyasasını

düzenleyen

temel

mevzuat

10/11/2008 tarihli ve 27050 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5809
no’lu Elektronik Haberleşme Kanunu’dur (EHK). 25/06/2005 tarihli ve 25856 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 5369 no’lu Kanun da evrensel hizmet ile ilgili
düzenlemeleri kapsamaktadır. Bahsi geçen birincil mevzuat ile genel çerçevesi
çizilen

düzenlemelerin

çıkarılmıştır.

Bu

detaylarına

bölümde;

ilişkin

erişim,

olarak

ikincil

arabağlantı,

düzenlemeler

yetkilendirme,

de

spektrum

düzenlemeleri, evrensel hizmet ve tüketici hakları açısından ülkemizdeki hukuki yapı
ve bu yapının önceki bölümlerde geliştirilen YNŞ düzenleme önerilerine uygunluğu
incelenecektir.
8.3.1. Perakende Hizmetlerin Fiyatlarına İlişkin Düzenlemeler
EHK’nın 13 ve 14’üncü maddeleri tüketicilere sunulan hizmetler için
uygulanacak tarifelere ilişkin genel çerçeveyi tespit etmektedir. Buna göre,
işletmecilerin uygulayacakları tarifeleri ilgili düzenlemelere uygun olmak kaydıyla
serbestçe belirleyebileceği, ancak etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin
tarifelerinin alt ve üst sınırlarının düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) tarafından tespit edilebileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, fiyat
sıkıştırması

ve

yıkıcı

fiyatlandırma

gibi

rekabeti

aksatıcı

uygulamaların

önlenebilmesi amacıyla BTK’nın gerekli düzenlemeleri yaparak uygulamayı
denetleyeceği de hüküm altına alınmıştır. Tarifelerin yeni teknolojilerin makul
fiyatlarla kullanılmasına olanak veren yatırımları teşvik edecek nitelikte olması da
genel bir ilke olarak tespit edilmiştir.
12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarife
Yönetmeliği”

tarifelere

ilişkin

düzenlemelerin

detaylarını

belirlemektedir.

Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere,
uygulayacakları tarifeler için;


tarifelerin bildirim yükümlülüğüne tabi olması,



tarifelere alt/üst sınır getirilmesi,
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tarifelerin maliyet esaslı yönteme göre onaylanması,



tarifelerin tavan fiyat yöntemine göre onaylanması

yükümlülüklerinden biri veya birkaçı getirilebilmektedir.
Bu çalışmanın “4.3.1. Perakende hizmetlerin fiyatlarının düzenlenmesi”
başlıklı kısmında, perakende seviyedeki YNŞ hizmetleri için fiyat düzenlemesi
yapılmasının uygun olmayacağı ve bu hizmetlere ilişkin tarifeler açısından
işletmecilerin serbest bırakılması gerektiği ifade edilmiştir. Tarife Yönetmeliği’ne
göre, ilgili perakende piyasada etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin perakende
hizmet tarifeleri açısından serbest bırakılması ve sadece söz konusu tarifeleri
düzenleyici otoriteye bildirmekle yükümlü tutulması mümkündür. Dolayısıyla,
mevcut mevzuata göre, YNŞ ortamında perakende hizmet fiyatlarının serbest
bırakılması açısından herhangi bir engel yoktur.
8.3.2. Erişim ve Arabağlantı Düzenlemeleri
EHK’nın 15-21 no’lu maddeleri erişim ve arabağlantı düzenlemelerine ilişkin
genel çerçeveyi çizmektedir. EHK’nın 15’inci maddesi erişimin kapsamını
tanımlamaktadır. 16’ncı maddede ise erişim yükümlülerinin ve bu yükümlülüğün
kapsamının BTK tarafından belirleneceği, işletmecilere arabağlantı yükümlülüğü
getirilebileceği, erişim yükümlüsü işletmecilerin diğer işletmecilerin makul erişim
taleplerini eşitlik, şeffaflık, ayrım gözetmeme, açıklık, maliyet ve makul kâra dayalı
olma prensipleri çerçevesinde, kendi ortak, ortaklık ve iştiraklerine sunduğu
koşullarla karşılamakla yükümlü tutabileceği hüküm altına alınmıştır. 17’nci
maddede ise BTK’nın işletmecilere ortak yerleşim ve tesis paylaşımı yükümlülüğü
getirebileceği ifade edilmiştir. Aynı maddede tesis paylaşımı ücretlerinin makul bir
bedel olacağı, ortak yerleşim ücretlerinin ise maliyet esaslı olarak tespit edileceği
hüküm altına alınmıştır.
EHK’nın 18’inci maddesinde erişim anlaşmalarının ilgili taraflar arasında
serbestçe müzakere edilebileceği, ancak bir uzlaşma sağlanamaması halinde
BTK’nın bu anlaşmalara ilişkin hüküm, koşul ve ücretleri belirleyebileceği ifade
edilmiştir. 19’uncu maddede ise BTK’nın erişim yükümlüsü işletmecilere referans
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erişim teklifi hazırlama yükümlülüğü getirebileceği, gerekirse bu teklife ilişkin
hüküm, koşul ve ücretleri değiştirebileceği belirtilmiş, ilgili işletmeciler referans
erişim teklifindeki koşullarla diğer işletmecilere erişim hizmeti sunmakla yükümlü
tutulmuştur.
EHK’nın 20’nci maddesi, BTK’nın erişim yükümlüsü işletmecilere erişim
tarifelerini maliyet esaslı olarak belirleme yükümlülüğü getirebileceğini ve bu
yükümlülüğün ilgili işletmeci tarafından yerine getirilmediği durumda söz konusu
tarifelerin BTK tarafından maliyet esaslı olarak belirleneceğini hüküm altına almıştır.
21’nci maddede ise, BTK’nın erişim tarifelerini maliyet esaslı olarak tespit
edebilmesini

veya

önerilen

tarifelerin

maliyet

esaslı

olup

olmadığını

inceleyebilmesini sağlamak üzere, etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere hesap
ayrımı ve maliyet muhasebesine ilişkin yükümlülük getirilebileceği hüküm altına
alınmıştır.
EHK’nın 15-21 no’lu maddeleriyle çerçevesi çizilen erişim ve arabağlantı
düzenlemelerinin detayları ise, bu Kanun’a dayanarak çıkarılan ve 08/09/2009 tarihli
ve 27343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği”
ile belirlenmiştir. Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca BTK
arabağlantı noktalarının yerini tespit edebilmektedir.
Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 12’nci maddesine göre BTK erişim
yükümlüsü işletmecilere erişim tarifelerini maliyet esaslı olarak tespit etme
yükümlülüğü getirebilmektedir. Bu maddenin 4’üncü fıkrasının (a) bendine göre
erişim hizmetleri için maliyet esaslı tarifenin, hizmetleri sunmak için yatırılan
sermayeden makul bir geri dönüşü içerecek biçimde, hizmetin ileriye dönük uzun
dönemli artan maliyeti ile ortak maliyetlerden hizmetle ilişkilendirilebilen kısmının
toplamı şeklinde belirlenmesi esastır. Aynı fıkranın (b) bendi uyarınca BTK, erişim
hizmetinin aynı altyapıyı paylaştığı diğer hizmetler ile olan ilişkisi ve maliyetlerin
hesaplanmasında kullanılması öngörülen verilerin elde edilebilirliği gibi hususları
dikkate alarak, haberleşme sektöründe uygulanan diğer yöntemlerin kullanılmasına
da karar verebilmektedir.
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Hem EHK hem de Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nden anlaşıldığı üzere,
mevcut mevzuat erişim tarifelerinin maliyet bazlı olarak tespit edilmesini temel esas
olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin
12’nci maddesi uyarınca, BTK’ya farklı yöntemlerin uygulanması konusunda da
esneklik tanınmıştır. Ancak, bu esnekliğin tanınmış olmasının temel sebebi
işletmecilerin yeni şebeke altyapıları kurmak üzere yapacakları yatırımlarla gerekli
riski almalarını özendirmekten ziyade, erişim ücretlerinin maliyet esaslı belirlenmesi
için yeterli verinin elde edilememesi olasılığıdır.
Yeni nesil erişim şebekeleri için erişim ücretlerinin maliyet bazlı tespit
edilmesinin her tür erişim hizmeti (fiziksel erişim, veri akış erişimi) ve altyapı (yeni
yapılan yatırımlarla kurulan veya daha önceden var olan altyapılar) için uygun
olmayacağı ve farklı erişim türleri için farklı yöntemler uygulanması gerektiği bu
çalışmanın “4.3.2. Erişim fiyatlarının düzenlenmesi” başlıklı kısmında ifade
edilmiştir. Hâlihazırda yürürlükte olan mevzuat ise geleneksel telekomünikasyon
pazar yapısı dikkate alınarak tasarlanmış olduğu ve temelde erişim ücretlerinin
maliyet bazlı olarak tespiti yöntemini öne çıkardığından, YNŞ ortamı için önerilen
erişim fiyatlarının düzenlenmesi mekanizmasının uygulanmasına elverişli değildir.
Bu nedenle, hem EHK hem de Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nde, yeni nesil
erişim şebekelerine yatırım yapmayı özendirerek işletmecilerin bu yatırımlardan
kaynaklanan riski almalarını teşvik edecek erişim fiyatı tespit yöntemlerinin
uygulanmasını sağlayacak değişikliklerin yapılması gereklidir. Bu bağlamda, söz
konusu düzenlemelerde maliyet bazlı fiyat tespit yönteminin yanı sıra, erişim
hizmetinin üzerinden sunulacağı altyapının niteliğine göre farklı yöntemlerin
(perakende eksi gibi) de kullanımına imkân sağlanması yerinde olacaktır.
Ülkemizde PSTN ve GSM şebekelerinde arabağlantı ücretleri düzenlemeye
tabi tutulurken, internet şebekesi için böyle bir düzenleme yapılmamaktadır. PSTN
ve GSM şebekelerinde perakende telefon hizmetlerin ücretlendirilmesinde CPP,
arabağlantı için ise CPNP yöntemi uygulanmaktadır. Sabit şebeke açısından yerleşik
işletmeci olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile

mobil telekomünikasyon

işletmecileri Turkcell, Vodafone ve Avea ilgili toptan piyasa olan çağrı sonlandırma
piyasasında etkin piyasa gücüne sahip olduklarından referans arabağlantı teklifi
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hazırlayarak BTK’nın onayına sunmakta ve bu teklifler BTK’nın onayının ardından
uygulamaya konmaktadır. Söz konusu tekliflerde çağrı sonlandırma ücretleri de
tespit edilmektedir. EHK’nın 15’inci maddesine göre “erişim” arabağlantıyı da
kapsadığından, arabağlantı ücretlerinin tespiti açısından da maliyet bazlı yöntem
esastır.
YNŞ ortamında arabağlantı için FVS yönteminin CPNP yönteminden daha
uygun olduğu bu çalışmanın “5.3. Yeni Nesil Şebekelerde Arabağlantı Rejimi”
başlıklı kısmında ifade edilmiştir. Mevcut mevzuat BTK’ya, tüm işletmecilere diğer
işletmecilerle arabağlantı yapma yükümlülüğü getirme imkânı tanımaktadır. Bununla
birlikte, arabağlantı için hangi yöntemin kullanılacağı mevzuatta tanımlanmış
değildir. Ayrıca, mevcut mevzuata göre BTK arabağlantı noktalarını tespit etme
yetkisine de sahiptir. Dolayısıyla, YNŞ ortamında arabağlantı için FVS yönteminin
kullanılması ve bu yöntemin uygulanabilmesi için arabağlantı noktalarının
düzenleyici otorite tarafından tespitinde mevzuat açısından herhangi bir engel yoktur.
YNŞ ortamında arabağlantı iletim katmanının yanı sıra kontrol ve hizmet
katmanında da söz konusu olabilecektir. EHK’nın 15’inci maddesinde erişimin
“işletim destek sistemlerini de içerecek şekilde ilgili yazılım sistemlerine erişimi”
içerdiği görülmektedir. Dolayısıyla, mevcut mevzuata göre, erişim kapsamında
işletmecilere kontrol ve hizmet katmanında arabağlantıya ilişkin olarak yükümlülük
getirilebilmesi de mümkündür.
EHK’nın 12’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (f) bendi uyarınca işletmecilere
BTK’ya

bilgi sağlama konusunda

yükümlülük getirilebilmektedir. Ayrıca,

28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşletmecilere Ait
Ticari

Sırların

Korunması

ile

Kamuoyuna

Açıklanabilecek

Bilgilerin

Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 6’ncı maddesinin
1’inci fıkrasına göre işletmeciler BTK’nın her türlü bilgi ve belge talebini
karşılamakla yükümlüdür. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ise işletmecilerin
yatırım ve iş planları ticari sır kapsamında olup bu bilgilerin BTK tarafından
muhafaza edilmesi gerekmektedir. YNŞ’ye geçiş sürecinde özellikle yerleşik
işletmecinin şebeke altyapısında yapılması öngörülen değişiklikler, planlanan yeni
yatırımlar, vb. hususlarda düzenleyici otoritenin bilgi sahibi olması ve bu bilgilerin
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diğer işletmecilerle de paylaşılması gereklidir. Söz konusu bilgilere, diğer
işletmecilerin ve tüketicilerin haklarının korunabilmesi, ortak altyapı yatırımlarının
özendirilmesi, vb. gibi konular için ihtiyaç duyulacaktır. Bahsi geçen yönetmeliğin
6’ncı maddesi BTK’ya bu tür bilgileri işletmecilerden alma yetkisi verse de söz
konusu bilgilerin diğer işletmecilerle ve kamuyla paylaşılmasına sınırlama
getirmektedir. Yönetmelikteki söz konusu hükümlerin, işletmecilerin şebekelerinde
yapacakları ve diğer işletmecilerin faaliyetlerini ve tüketicilerin aldıkları hizmetleri
etkileyecek nitelikteki düzenleme ve değişikliklere ilişkin olarak ilgili tarafların
yeterli seviyede ve zamanlıca bilgilendirilmelerine imkân verecek şekilde
değiştirilmesi gerekli görülmektedir.
8.3.3. Yetkilendirme Düzenlemeleri
EHK’nın

8-12

no’lu

maddeleri

telekomünikasyon

sektöründe

yetkilendirmeye ilişkin usul ve esasların genel çerçevesini çizmektedir. EHK’nın
9’uncu maddesine göre işletmecilerin yetkilendirilmesi bildirim veya kullanım hakkı
verilmesi yoluyla yapılmaktadır. Elektronik haberleşme hizmeti sunmak veya
şebekesi kurup işletmek isteyen şirketler belirlenen esaslar doğrultusunda BTK’ya
bildirimde bulunmaktadır. Bildirimi yapan şirketin sunacağı hizmetler veya kurup
işleteceği şebekeler frekans spektrumu, uydu pozisyonu, vb. kıt kaynakların
kullanımını gerektirmiyorsa, söz konusu şirket bildirimin yapılmasıyla birlikte
yetkilendirilmiş olmakta ve işletmeci sıfatını kazanmaktadır. Şayet şirketin sunacağı
hizmetler veya kuracağı şebekeler kıt kaynak kullanımını gerektiriyorsa, BTK’nın
kullanım hakkı vermesinin ardından ilgili şirket yetkilendirilmiş olur. BTK, kullanım
hakkı sayısının sınırlandırılması gerekli olan ve olmayan hizmetleri tespit etmekte,
kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasına gerek olmayan hizmetler için kullanım
hakkı başvurusunu müteakip en geç 30 gün içerisinde kullanım hakkını vermektedir.
Kullanım

hakkının

sınırlandırılması

gereken

hizmetler

(örneğin;

frekans

spektrumunun kullanımını gerektiren GSM hizmetleri) için kullanım hakkının
verileceği işletmeciler ihale usulüyle belirlenmektedir.
EHK’nın

12’nci

maddesinde,

kullanım

hakkı

verilen

işletmecilere

getirilebilecek çeşitli yükümlülükler zikredilmiştir. Buna göre; frekans bantlarının
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hangi hizmetlerin hangi teknolojiler ile sunumunda kullanılacağı, elektromanyetik
girişimin önlenmesi, hak ve yükümlülüklerin devri (şirket birleşmesi, hisselerin
devri, vb.), ihale sürecinde üstlenilen taahhütler gibi hususlarda işletmecilere
yükümlülükler getirilebilmektedir.
28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik
Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği” ile yetkilendirme
sürecinin detayları tespit edilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 8 ve 9’uncu
maddelerinde bildirim ve kullanım hakkı verilmesi süreci ele alınmıştır. Buna göre,
BTK tarafından “Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım,
Kapsam ve Süreleri226” tespit edilerek yayımlanmaktadır. Hâlihazırda, işletmecilerin
sunabilecekleri hizmetler 3 kategori altında tespit edilmiştir. Bu kategoriler şunlardır:
1. Bildirim kapsamında sunulan kaynak tahsisi içermeyen hizmetler.
2. Sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı kapsamında sunulan kaynak tahsisi
içeren hizmetler.
3. Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı kapsamında sunulan kaynak tahsisi
içeren hizmetler.
Bildirim kapsamında sunulan kaynak tahsisi içermeyen hizmetler; uydu
haberleşme hizmeti, uydu platform hizmeti, altyapı işletmeciliği hizmeti, internet
servis sağlayıcılığı hizmeti, sabit telefon hizmeti, kablolu yayın hizmeti, GMPCS
(Uydu üzerinden Küresel Mobil Kişisel Haberleşme – Global Mobile Personal
Communication by Satellite) mobil telefon hizmeti, sanal mobil şebeke hizmeti ve
hava taşıtlarında GSM 1800 mobil telefon hizmetini kapsamaktadır.
Sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı kapsamında sunulan kaynak tahsisi
içeren hizmetler; GMPCS mobil telefon hizmeti, ortak kullanımlı telsiz hizmeti,
altyapı işletmeciliği hizmeti, sabit telefon hizmeti, rehberlik hizmeti ve sanal mobil
şebeke hizmetidir227.

226

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının
Tanım, Kapsam ve Süreleri. 02/02/2010.
<http://www.tk.gov.tr/Duzenlemeler/Hukuki/yonetmelikler/2009/ehhsa_tks.doc>
227
Bazı hizmetler hem “bildirim kapsamında sunulan kaynak tahsisi içermeyen hizmetler” hem de
“sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı kapsamında sunulan kaynak tahsisi içeren hizmetler”
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Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı kapsamında sunulan kaynak tahsisi
içeren hizmetler ise; GSM hizmeti, genişbant telsiz erişim hizmeti ve IMT2000/UMTS hizmetini kapsamaktadır.
Görüldüğü üzere, Türkiye’de işletmecilerin sunabilecekleri hizmetler detaylı
bir şekilde sınıflandırılmaktadır. Ayrıca, benzer nitelikteki hizmetler farklı altyapılar
üzerinden sunuluyor olmaları nedeniyle farklı yetkilendirmeler ile sunulabilmektedir.
Örneğin; uydu haberleşmesi hizmeti ve altyapı işletmeciliği hizmetinin her ikisinin
kapsamı da temelde farklı noktalar arasında transmisyon kapasitesi sağlamaktır.
Ancak, kullanılan teknolojik altyapıların farklı olması nedeniyle aynı nitelikteki
hizmetler farklı yetkilendirmelere tabi tutulmaktadır. Benzer şekilde, sabit telefon
hizmeti ve GSM hizmetinin kapsamı da temelde telefon hizmetlerinin sunulması
olmasına rağmen kullanılan şebekenin sabit veya mobil şebeke olmasına göre aynı
nitelikteki hizmet farklı yetkilendirmelere tabi tutulmaktadır.
Bazı

hizmet

sınıfları

için

ise

hizmetin

kapsamı

yapay

olarak

sınırlandırılmakta, aynı altyapı üzerinden sunulabilecek farklı hizmetler için farklı
yetkilendirmeler gerekmektedir. Örneğin kablolu yayın hizmeti; şifreli ve/veya
şifresiz radyo, TV ve video sinyalleri ile oyun, anlık mesajlaşma gibi
sayısal/etkileşimli ek hizmetlere ilişkin sinyallerin koaksiyel, bakır, fiber gibi kablolu
şebekeler üzerinden abonelere iletilmesini içermektedir. Söz konusu şebekeler teknik
açıdan telefon ve internet hizmetlerinin sunulmasına imkân vermesine rağmen, bahsi
geçen hizmetler açık bir şekilde bu yetkilendirmenin kapsamı dışında tutulmuştur.
Benzer şekilde, sabit telefon hizmeti işletmecilerinin mobil şebekeler üzerinden çağrı
başlatarak hizmet

sunması yasaklanmıştır. Bu tür örneklerin çoğaltılması

mümkündür.
Yukarıda ifade edilenlerden de anlaşıldığı üzere ülkemizde telekomünikasyon
işletmecilerinin yetkilendirilmesinde benimsenmiş olan mevcut yaklaşım, YNŞ
ortamında ihtiyaç duyulan teknoloji-nötr ve işletmecilere sunacakları hizmetler ve bu

kategorisi altında yer almaktadır. Bunun sebebi, işletmecilerin benimseyeceği iş modeli veya kuracağı
altyapıya göre, aynı hizmetin kıt kaynak kullanarak veya kıt kaynak ihtiyacı olmaksızın sunulabilecek
olmasıdır. Örneğin; altyapı işletmeciliği hizmeti sunan bir işletmeci fiber optik kablo şebekesi
üzerinden hizmet sunacaksa kıt kaynak ihtiyacı olmayacaktır. Ancak, aynı işletmeci radyo link sistemi
kuracaksa frekans spektrumuna ihtiyaç duyacaktır.
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hizmetlerin sunumunda kullanacakları teknolojiler açısından yeterli esnekliği
sağlayan bir yetkilendirme rejiminin niteliklerini taşımamaktadır. Böylesi bir
yetkilendirme rejimi yeni gelişen teknolojilerin ve/veya mevcut şebeke altyapılarının
çeşitli hizmetlerin sunumu için kullanımını, işletmeciler arasında farklı işbirliği
modellerinin geliştirilmesi suretiyle sunulabilecek daha nitelikli, yenilikçi ve
kullanıcı ihtiyaçlarını daha etkin şekilde karşılayabilecek hizmetlerin pazara arzını
sınırlandıracaktır.
Ülkemizde radyo ve TV yayıncılığı faaliyetlerinin yetkilendirilmesi ise
20/04/1994 tarihli ve 21911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3984 no’lu “Radyo
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun” uyarınca yapılmaktadır.
Bu Kanun’un 8’inci maddesinin (b) bendi uyarınca yayıncı kuruluşlara yayın izni ve
lisans vermek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) sorumluluğundadır.
Ayrıca, radyo ve TV yayın hizmetleri için kullanılacak frekans bantlarının yayıncı
kuruluşlara tahsisi de RTÜK tarafından yapılmaktadır. Bu durum, yayıncılık ve
telekomünikasyon pazarlarının yakınsadığı ve telekomünikasyon işletmecilerinin
artan şekilde içerik bazlı hizmetleri sunmaya yöneleceği YNŞ ortamında
işletmecilerin faaliyet göstermesini zorlaştırma riskini taşımaktadır.
Yukarıda bahsi geçen nedenlerle, işletmecilerin pazara girişlerini ve yenilikçi
iş modelleri geliştirmelerini kolaylaştırmak üzere, Yetkilendirme Yönetmeliği’nin
çeşitli yetkilendirme sınıflarını detaylı şekilde tanımlayan yapısının değiştirilerek,
işletmecilerin “şebeke işletmecisi”, “hizmet sağlayıcı” ve “içerik sağlayıcı” sınıfları
altında yetkilendirilmesine imkân sağlayacak bir genel yetkilendirme rejimi
oluşturulması uygun olacaktır. Diğer taraftan, telekomünikasyon ve içerik
hizmetlerinde yaşanan yakınsama nedeniyle, bu alanlardaki yetkilendirmeleri tek bir
yetkilendirme rejimi altında birleştirmek üzere 5809 sayılı EHK ve 3984 sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’da gerekli
değişikliklerin yapılması gereklidir.
8.3.4. Spektrum Düzenlemeleri
Ülkemizde spektrum düzenlemelerinin çerçevesi EHK’nın 36-46’ncı
maddelerinde belirlenmiştir. 02/07/2009 tarihli ve 27276 Resmi Gazete’de
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yayımlanan “Spektrum Yönetimi Yönetmeliği” de bu konudaki uygulamanın
detaylarını tespit etmektedir. EHK’nın 40’ıncı maddesinde spektrum ticaretine ilişkin
düzenlemelerin yönetmelikle yapılabileceği ifade edilmiştir. Ancak, Spektrum
Yönetimi Yönetmeliği’nde bu hususta spesifik bir düzenleme yapılmamıştır.
“Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”nin
20’nci maddesi, sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı kapsamındaki frekans
bantlarının işletmeciler arasında devrine ilişkin hükümler içermektedir. Buna göre,
gerekli prosedürlerin tamamlanması ve BTK’nın onayının alınmasının ardından ilgili
frekans bantlarının bu frekans bantlarını kullanan işletmeci tarafından aynı hizmeti
sunmak üzere yetkilendirilmiş bir başka işletmeciye devredilmesi mümkündür.
Ancak, buradaki devir tüm frekans bantları için geçerli değildir.
Ülkemizde spektrum yönetiminde uygulanan rejim dünyada da yaygın
şekilde uygulanan “komuta ve kontrol” rejimi olup spektrum ticareti mevzuatta
sınırlı

kapsamda

yer

almakta,

spektrum

serbestleşmesi

ise

hâlihazırda

uygulanmamaktadır. Bununla birlikte, mevcut mevzuat söz konusu uygulamaların
hayata geçirilmesi açısından engel teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, spektrum
serbestleşmesi ve ticareti uygulamasının sektörde politika belirleyici olan Ulaştırma
Bakanlığı ve düzenleyici otoritenin alacağı kararlar ve yapılacak düzenlemelerle
hayata geçirilebilmesi mümkündür. Bu uygulamaları hayata geçirmek üzere
spektrum kullanım hak ve yükümlülüklerinin devir ve ticarete konu edilme esasları
ve süreçlerinin ilgili ikincil düzenlemelerde tanımlanabileceği değerlendirilmektedir.
8.3.5. Evrensel Hizmet Düzenlemeleri
Türkiye’de evrensel hizmetin çerçevesini çizen temel düzenleme, 25/06/2005
tarihli ve 25856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5369 no’lu Evrensel Hizmet
Kanunu’dur. Bu Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca; sabit telefon hizmetleri,
ankesörlü telefon hizmetleri, basılı veya elektronik ortamda sunulan telefon rehber
hizmetleri, acil yardım çağrıları hizmetleri, internet hizmetleri, ulaşımı deniz yoluyla
sağlanabilen yerleşim alanlarına yolcu taşıma hizmetleri ile deniz haberleşmesi ve
seyir güvenliği haberleşme hizmetleri evrensel hizmet kapsamındadır. Aynı
maddede; evrensel hizmetin kapsamının ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve
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teknolojik şartları da göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından yeniden
belirlenebileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, 28/02/2006 tarih ve 26094 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10038 no’lu Bakanlar Kurulu Kararı ile “bilgi
toplumunun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bilgisayar okur yazarlığı da
dahil olmak üzere bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik hizmetler”
evrensel hizmet kapsamına alınmıştır. Ayrıca, 27/04/2006 tarih ve 26151 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10318 no’lu Bakanlar Kurulu Kararı ile “farklı
yayın ortamları ve teknolojisi kullanılarak yapılan sayısal yayıncılığın karasal sayısal
vericiler üzerinden ülkemizdeki yerleşim alanlarının tamamını kapsayacak şekilde
sunulmasına yönelik hizmetler” de evrensel hizmet kapsamına alınmıştır.
5369

no’lu

Kanun

uyarınca

internet

hizmetleri

evrensel

hizmet

kapsamındadır. Söz konusu Kanun internet hizmetlerine ilişkin bir bant genişliği
sınırı tanımlamamış olduğundan genişbant erişim de dahil her türlü internet
erişiminin evrensel hizmet kapsamında olduğu değerlendirilebilir. Diğer taraftan,
ülkemizde genişbant abone yoğunluğunun 2009 yılı sonu itibarıyla % 9 civarında
olduğu dikkate alındığında, genişbant erişimin hâlihazırda evrensel hizmet
kapsamında fonlanmasını gerektirecek kullanım yaygınlığına ulaşmadığı da
görülmektedir. Genişbant erişim hizmetinin evrensel hizmet kapsamına alınmasının
öngörüldüğü AB’de genişbant abone yoğunluğu % 23 civarındadır. Ülkemizdeki
ortalama hane büyüklüğünün AB’den daha yüksek olduğu da dikkate alınarak,
Türkiye’de genişbant abone yoğunluğu % 15-20 seviyesine ulaştığında genişbant
erişim hizmetinin evrensel hizmet kapsamında fonlanmasına karar verilebilir. Söz
konusu hizmetin bant genişliği de, bu hizmeti evrensel hizmet kapsamına alan
Finlandiya ve İspanya’da olduğu gibi, 1 Mbps olarak belirlenebilir.
YNŞ ortamında, özellikle genişbant erişimin evrensel hizmet kapsamında
değerlendirilmesi durumunda, sabit telefon hizmetinin ayrıca evrensel hizmet
kapsamında tutulmasına gerek kalmayabilir. Zira söz konusu hizmet çeşitli
işletmecilerce ve makul ücretlerle sunulabilecektir.
Diğer taraftan, ulaşımı deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim alanlarına yapılan
yolcu taşıma hizmetleri ile deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme
hizmetlerinin 5369 no’lu Kanun ile evrensel hizmet kapsamına alınması da esasında
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evrensel hizmet mantığıyla uyumlu değildir. Benzer şekilde, 2006/10318 no’lu
Bakanlar Kurulu Kararı ile evrensel hizmet kapsamına alınan karasal sayısal yayın
hizmetleri de evrensel hizmet niteliği taşımamaktadır.
8.3.6. Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Tüketici Haklarının Korunmasına İlişkin
Düzenlemeler
Telekomünikasyon sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi ve tüketici
haklarının korunmasına ilişkin genel düzenleyici çerçeve EHK’nın 47-52’nci
maddeleri ile çizilmiştir. 47’nci madde işletmecilere hizmetlerini benzer konumdaki
tüketicilere

eşit

koşullarla

ve

ayrım

gözetmeksizin

sunma

yükümlülüğü

getirmektedir. Kanun’un 48’inci maddesinde BTK’ya tüketicilerin haklarının
korunması amacıyla gerekli usul ve esasları belirleme görevi, 49’uncu maddede ise
abonelerin hizmet seçenekleri, hizmet kalitesi ve tarifeler açısından yeterli ölçüde
bilgilendirilmesini sağlamak üzere işletmecilere yükümlülük getirebilme yetkisi
verilmektedir.
EHK’nın 51’inci maddesiyle kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin
korunmasına ilişkin olarak BTK’ya düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. 52’nci
maddede ise hizmet kalitesine ilişkin hususlar tespit edilmiştir. Buna göre BTK,
tüketicilerin hizmet kalitesine ilişkin olarak ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesini
sağlamak

amacıyla

işletmecilere

yükümlülük

getirebilmektedir.

BTK,

işletmecilerden hizmet kalitesi seviyesi taahhüdü hazırlamalarını isteme ve gerekirse
bunlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
EHK’nın 31’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında, kamu kullanımına açık
telefon hizmetinden faydalanan kullanıcıların herhangi bir ücret ödemeden 112 acil
çağrı numarasını çevirerek acil çağrıya cevap vermekle yetkili kuruluşa erişme
hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir. Telefon hizmetini sunan işletmeciler acil
yardım talebinde bulunan kullanıcıların konumlarını tespit ederek ilgili kuruma
bildirmekle yükümlü tutulmuştur.
22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tüketici
Hakları Yönetmeliği” EHK ile genel çerçevesi çizilen düzenlemelerin detaylarını
belirlemektedir. Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde işletmeciler, sunacakları hizmetin
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kapsamı ve hizmete ilişkin tarifeler konusunda gerekli bilgileri talep olmaksızın tüm
tüketicilere sunmakla yükümlü tutulmuştur. 7’nci maddeye göre işletmeciler
sundukları hizmetlere ilişkin hizmet kalitesi seviyeleri hakkında yeterli ve güncel
bilgi yayımlamakla yükümlüdür. BTK bu hususta işletmecilere yükümlülük
getirebilmektedir.
06/02/2004

tarihli

ve

25365

sayılı

Resmi

Gazete’de

yayımlanan

“Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin
Korunması Hakkında Yönetmelik” ile kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin
korunmasına yönelik hükümler belirlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 8’inci
maddesine göre, haberleşmeye ilişkin trafik verilerinin ilgili işletmeci tarafından
hizmet amaçları dışında kaydedilmesi, saklanması ve gözetimi yasaktır. 9’uncu
madde ise abone kişisel bilgilerinin kullanılmasına izin verirse, işletmecilere
hizmetlerin pazarlanması veya katma değerli hizmetler sunmak üzere kişisel bilgileri
işleme hakkı tanımaktadır. Aynı madde uyarınca aboneler verdikleri izni diledikleri
zaman geri alma imkânına sahiptir.
Yönetmeliğin 15’inci maddesi uyarınca konum bilgileri ancak kullanıcıların
isimsizleştirildiği veya katma değerli hizmetlerin sağlanması için gerekli kapsam ve
sürede ve abonelerin aksi yönde bir talebi olmaması durumunda işlenebilir.
İşletmeciler konum bilgilerinin hangi kapsamda işleneceğine ilişkin olarak aboneleri
bilgilendirmekle yükümlüdür. Aboneler istedikleri zaman konum bilgilerinin
işlenmesini engellemek amacıyla başvuruda bulunma hakkına sahiptir.
Yönetmeliğin 20’nci maddesinde işletmecilerin kişi müdahalesi olmadan
çalışan fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemlerini,
abonenin önceden izni olmadan siyasi propaganda amacıyla kullanamayacağı hüküm
altına alınmıştır. Ayrıca, söz konusu arama sistemlerinin doğrudan pazarlama
amacıyla kullanılması halinde kullanıcılara böylesi mesajları daha sonrası için
reddetme hakkının ücretsiz ve kolay bir yolla sağlanması gerekmektedir.
Ülkemizdeki mevcut düzenlemeler YNŞ ortamında tüketici haklarının
korunması, kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması açısından
düzenleyici otoriteye önemli ölçüde imkân ve müdahale aracı sağlamaktadır.
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Bununla birlikte, bazı hususların gözden geçirilmesi gerekli görülmektedir. Örneğin;
EHK’nın 31’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında, acil arama yapan kullanıcının konum
bilgisinin telefon işletmecisi tarafından acil durumlara müdahale ile ilgili kuruma
bildirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. YNŞ ortamında telefon hizmeti sunan
işletmeci ile şebeke işletmecisi farklı olabilir. Konum bilgisi ise ancak şebeke
işletmecisinden temin edilebilecek bir bilgidir. Bu nedenle konum bilgisi telefon
hizmeti sunan işletmeciden alınacaksa bile, ilgili şebeke işletmecisinin söz konusu
bilgiyi telefon hizmeti sunan işletmeciye sağlamasına yönelik yükümlülük
getirilmesi gerekli görülmektedir.
20/07/2008 tarihi ve 26942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik
Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği” ile telekomünikasyon şebekelerinin güvenliğini
sağlamaya yönelik düzenlemeler belirlenmiştir. Yönetmelik işletmecilerin fiziksel
alan güvenliği, veri güvenliği, donanım-yazılım güvenliği ve güvenilirliği ile
personel güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik hükümler getirmiştir. Ancak, bu
yönetmelik telekomünikasyon kullanıcılarının bilgi güvenliğinin sağlanmasına
yönelik bir düzenleme öngörmemektedir. Bilgi güvenliği konusunun YNŞ ortamında
bugün olduğundan daha da kritik hale geleceği düşünülmekle birlikte ne tür tedbirler
alınması gerektiğini bugünden net olarak öngörmek zordur. İhtiyaçlar daha belirgin
hale geldiğinde bu hususta da yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacı ortaya çıkabilir.
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9. TÜRKİYE’DE YENİ NESİL ŞEBEKELERİN KURULMASI AÇISINDAN
ÖNCELİKLİ DÜZENLEME VE POLİTİKALAR
Bu bölümde, Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün yapısı ile alternatif
işletmeciler ve altyapıların durumu da dikkate alınarak, ülkemizde YNŞ
altyapılarının kurulmasına ilişkin muhtemel gelişmeler ile pazar yapısı üzerinde
durulmuş

ve

YNŞ

altyapılarının

kurulmasını

hızlandırmak

adına

hayata

geçirilebilecek bazı yaklaşımlar önerilmiştir.
9.1. YNŞ Altyapılarının Kurulması Açısından Pazarın Genel Görünümü
Türkiye’de hemen hemen ülkedeki tüm hanelere ulaşan ana sabit
telekomünikasyon şebekesi yerleşik işletmeci Türk Telekom’un kontrolündeki PSTN
şebekesidir. Son kullanıcılara sunulan hizmetler açısından PSTN şebekesine en
önemli alternatif olarak değerlendirilebilecek kablo TV şebekesi ise 2,9 milyon
civarında haneye ulaşabilecek kapasitededir. Kablo TV şebekesi hâlihazırda 21
ilde228 ve bu illerde de tüm il düzeyinden ziyade merkezi bölgelerde mevcuttur.
Hem PSTN hem de kablo TV şebekesi üzerinden yüksek hızlı genişbant
erişim hizmetlerinin sunulması teknik olarak mümkündür. PSTN şebekesinin sahibi
olan yerleşik işletmeci FTTC altyapısını kurarak yüksek bant genişliğine (50
Mbps’ye kadar) sahip DSL türevi (VDSL, VDSL2) genişbant erişim hizmetleri
sunabilir. Söz konusu şebekenin yerel ağındaki bakır kablolar tümüyle fiber optik
kablolarla değiştirilip FTTH altyapısı kurularak 100 Mbps veya daha yüksek bant
genişliğinde genişbant erişim hizmetlerinin sunulması da mümkündür.
Ülkemizde kablo TV şebekesi üzerinden hâlihazırda 20 Mbps’ye varan
hızlarda genişbant erişim hizmeti sunulmaktadır. Diğer taraftan, kablo TV şebekesi
üzerinde yapılacak bir takım düzenlemelerle nispeten yeni bir standart olan “Kablo
Üzerinden Veri Hizmet Arayüzü Belirtimi 3.0” (Data Over Cable Service Interface
Specification - DOCSIS 3.0) standardının kullanımı ve bu şekilde, 340 Mbps’ye

228

Bu iller; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep,
İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve
Zonguldak’tır.
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varan bant genişliğinde genişbant erişim hizmeti sunulması da mümkündür229. Kablo
TV şebekesi, bu yönüyle, yüksek hızlı genişbant erişim hizmetlerinin sunulması
açısından, mevcut olduğu bölgelerde PSTN şebekesine en önemli alternatif
durumundadır.
Diğer taraftan, ülkemizde alternatif işletmeciler FTTH altyapısı kurmaya ve
bu altyapı üzerinden 100 Mbps’ye varan bant genişliğinde genişbant erişim hizmeti
sunmaya da başlamıştır. Ancak, söz konusu altyapının yaygınlığı hâlihazırda son
derece sınırlı olup PSTN şebekesine alternatif teşkil edebilecek durumda değildir.
Ülkemizde mobil genişbant erişim (Üçüncü Nesil - 3G) hizmetleri 2009 yılı
Ağustos ayından itibaren sunulmaya başlamış olsa da bu hizmetler, hâlihazırda,
sunulan bant genişliği itibarıyla PSTN ve kablo TV şebekesi üzerinden sunulabilecek
yüksek hızlı genişbant erişim hizmetine alternatif olabilecek nitelikte değildir. Her ne
kadar yeni gelişen Uzun Dönemli Evrim (Long Term Evolution – LTE) teknolojisi
ile mevcut mobil genişbant hizmetlerinden daha yüksek hızlarda iletişim mümkün
olacaksa da, frekans spektrumu kısıtı nedeniyle, özelikle yüksek bant genişliği
sağlayan erişim hizmetleri açısından mobil platformların kablolu genişbant
teknolojilerine etkin bir alternatif olabilmesi kolay görülmemektedir.
Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, Türkiye’de yüksek hızlı genişbant
erişim hizmetlerinin sunumu açısından PSTN şebekesinin ana altyapı olduğu
anlaşılmaktadır. Mevcut olduğu bölgelerde kablo TV şebekesi de alternatif bir
altyapı teşkil edebilir.
Yerleşik işletmeci Türk Telekom hem genişbant erişim abonelerinin çok
büyük bir kısmına sahip olması hem de mevcut şebeke altyapısının yaygınlığı
nedeniyle yeni nesil erişim şebekelerini kurabilecek ana işletmeci konumundadır. AB
ülkelerindeki yerleşik işletmecilerin önemli bir kısmı yeni nesil erişim şebekesi
altyapılarında FTTC teknolojisini kullanmayı tercih etmişlerdir. Böylesi bir yaklaşım
FTTH çözümünden daha az maliyetli olduğu gibi oluşturulacak yeni altyapı
üzerinden sunulacak genişbant erişim hizmetlerine yönelik talebin belirsizliği
229

Kablo TV şebekesinde genişbant erişim hizmeti paylaşımlı bir ortamdan sunulmakta ve bu nedenle
bahsi geçen bant genişliği aynı kablo kısmına bağlı kullanıcılar arasında paylaşılmaktadır.
Dolayısıyla, tek bir kullanıcıya düşen etkin bant genişliği bu seviyenin oldukça altındadır.
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açısından da daha az risklidir. Yeni nesil erişim şebekelerinin kurulması açısından
Türk Telekon’un da benzer bir yaklaşım benimseyeceği değerlendirilmektedir.
Ancak, FTTC altyapısının ilk etapta tüm ülke çapında değil, daha ziyade şehir
(özellikle nüfus yoğunluğu ve gelir seviyesi yüksek şehirler) merkezlerinde
kurulmaya başlanması beklenmelidir. Zaman içerisinde söz konusu altyapı üzerinden
sunulacak hizmetlere yönelik talebin de artmasıyla, bu altyapının daha düşük nüfus
yoğunluğuna sahip bölgeleri de kapsayacak şekilde yaygınlaşacağı öngörülebilir.
Diğer taraftan, Türk Telekom, özellikle gelir seviyesinin yüksek ve katma
değerli iletişim hizmetlerine yoğun talep olacağı öngörülen bölgelerde, daha yüksek
maliyetli altyapı yatırımlarını göze alarak FTTH altyapısı kurma yoluna da gidebilir.
Ancak, bu durumun söz konusu olabilmesi için, FTTC altyapısı üzerinden
sağlanamayacak ve FTTH altyapısının kurulumunu gerektirecek hizmetlere yönelik
talebin yeterli ölçüde olgunlaşmış olması gereklidir. Böylesi bir durumun kısa sürede
ortaya çıkması olasılığı düşüktür.
Bu noktada, ülkemizde yerleşik işletmecinin yeni nesil erişim şebekeleri
kurmasının tahmini maliyeti hakkında bazı öngörüler yapılması yerinde olacaktır.
Kurulacak altyapının maliyeti uygulanacak çözümün FTTH veya FTTC olmasına
göre değişiklik göstermektedir. Almanya için yapılan bir çalışmada, tüm ülkeyi
kapsayacak bir FTTH altyapısı oluşturmanın maliyetinin 118 milyar Avro, aynı
yaygınlıktaki FTTC altyapısının maliyetinin ise 41 milyar Avro civarında olacağı
öngörülmüştür230. Türkiye’deki hane sayısı Almanya’nın yarısı kadardır. Ayrıca,
Türkiye’de inşaat ve işçilik maliyetleri Almanya’dakinden daha düşüktür. İki ülke
için söz konusu maliyetlerin oranı açısından kişi başına düşen milli gelir oranı bir
gösterge olarak kabul edildiğinde ve işçilik ile inşaat maliyetlerinin FTTH
altyapısına ilişkin toplam maliyet içindeki payının % 50-60 bandında olacağı
varsayımı altında, Türkiye’de ülke çapında FTTH altyapısı oluşturmanın maliyetinin
35 milyar Avro civarında olacağı öngörülebilir.
FTTC altyapısı açısından inşaat maliyetleri FTTH altyapısında olduğu kadar
yüksek değildir. Zira fiber optik kabloların yerel santralden saha dolaplarına kadar
230

Telecompaper. Deploying Germany-wide FTTH network costs EUR 120 bln. 27/04/2010.
<http://www.telecompaper.com/news/article.aspx?cid=713562>
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ulaştırılması yeterlidir. Çoğu durumda bu kabloların döşenmesi için mevcut kablo
kanallarının kullanılması da mümkün olacaktır. İnşaat maliyetlerinin FTTC
altyapısına ilişkin toplam maliyetler içindeki payının % 10-20 bandında olacağı
varsayımı altında, Türkiye’de ülke çapında FTTC altyapısı oluşturmanın maliyetinin
17-18 milyar Avro civarında olacağı tahmin edilebilir.
Yerleşik işletmeci kuracağı yeni nesil erişim şebekesinde hangi teknolojiyi
(FTTC veya FTTH) seçerse seçsin, tüm ülke çapında oluşturulacak bir altyapı için
yapılması gerekli yatırım oldukça büyüktür. Elbette böylesi bir altyapı öncelikle
nüfus yoğunluğu ve gelir seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde kurulacak ve çeşitli
iş modelleri bu bölgelerde test edilecek, pazarın gelişimine göre söz konusu
altyapının diğer bölgelerde de kurulması gündeme gelebilecektir. Dolayısıyla, söz
konusu maliyetler uzun yıllara yayılacaktır.
Ülkemizde

yerleşik

işletmeci Türk Telekom’un dışındaki alternatif

telekomünikasyon işletmecilerinin sabit genişbant erişim pazarından aldıkları toplam
pay ancak % 6,7 kadardır. Bu kadar küçük ölçekteki işletmecilerin, altyapı
kurulumunun nispeten kolay olduğu yeni oluşturulan yerleşim alanları ile yüksek
nüfus yoğunluğu ve gelir seviyesine sahip sınırlı bölgeler dışında, kendilerine ait
yaygın bir FTTH altyapısı oluşturması mümkün görülmemektedir231. Bu nedenle,
YNŞ hizmetlerine ilişkin perakende pazarda rekabeti sağlayabilmek için, alternatif
işletmecilere yerleşik işletmecinin yeni nesil erişim şebekesi altyapısına erişim
imkânı sağlanması gerekecektir. Diğer taraftan, alternatif işletmecilerin genişbant
pazarındaki paylarının düşüklüğü de dikkate alındığında, bu işletmecilerin fiziksel
altyapıya erişimden ziyade veri akış erişimi yöntemini kullanmayı tercih edecekleri
de öngörülebilir. Bu nedenle, Türkiye’de yeni nesil erişim şebekelerine ilişkin olarak
altyapıya dayalı rekabetin mevcut piyasa dinamikleri içinde kendi kendine
gelişmesinin kolay olmayacağı ve uzun bir süre alabileceği değerlendirilmektedir.
Telekomünikasyon sektöründe altyapıya dayalı rekabetin mümkün olduğu
ölçüde geliştirilmesi birçok devletin genel olarak benimsediği bir politikadır.
231

Bu değerlendirme yapılırken, kamunun telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesini sağlamaya
yönelik olarak uygulamaya koyabileceği çeşitli politikalar dikkate alınmamıştır. Bu yönde
geliştirilecek politikalar alternatif fiber optik şebeke altyapıları kurulmasını rasyonel kılabilir. Bu
hususa ileride değinilecektir.
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Böylece alternatif işletmecilerin pazarda daha etkin şekilde rekabet edebilmesi
mümkün olabilmekte, bu durum daha yüksek hizmet kalitesi ve düşük fiyatlar olarak
tüketicilere yansımaktadır. Ancak, altyapıya dayalı rekabetin gelişebilmesi için
alternatif işletmecilerin erişim şebekesine yatırım yapmaları gerekmektedir. Böylesi
yatırımların pazar payı düşük ve finansal durumu yeterince güçlü olmayan
işletmecilerce yapılabilmesi son derece zordur. Bu bağlamda, Türkiye’deki alternatif
işletmecilerin büyüklükleri ve pazar payları dikkate alındığında, devletin uygulamaya
koyacağı tamamlayıcı politikalar olmazsa, sadece erişim düzenlemeleri yoluyla
altyapıya dayalı rekabetin gelişebilmesi kolay görülmemektedir.
9.2. YNŞ Altyapılarının Kurulmasını Hızlandırmaya Yönelik Politikalar
Önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere, FTTH altyapısı kurmanın
maliyetinin en önemli kısmı fiber optik kabloların döşenmesine ilişkin kazı ve inşaat
işlerinden kaynaklanmaktadır. Eğer bu maliyetler bir şekilde düşürülebilirse
alternatif işletmecilerin kendilerine ait fiber optik erişim şebekeleri kurması
kolaylaştırılabilir.
Bu bağlamda; kamu kurum ve kuruluşlarının kontrolündeki kanalizasyon,
içme suyu, doğalgaz ve enerji dağıtım şebekelerine paralel olarak kablo kanalları
döşenmesi ve bu kanalların telekomünikasyon işletmecilerine kiralanması alternatif
fiber optik erişim şebekelerinin kurulmasını kolaylaştırmak açısından son derece
önemlidir. Bu amaca yönelik olarak; kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz ve enerji
dağıtım şebekesi kuracak kamu kurum ve kuruluşlarının, bunu yaparken altyapılarına
paralel kablo kanalları kurmasının sağlanmasının genel bir devlet politikası olarak
belirlenmesi ve bahsi geçen altyapılar projelendirilirken böylesi kablo kanallarının
kurulması

hususunun

değerlendirilmektedir
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da

dikkate

alınmasının

yerinde

olacağı

. Böylesi bir politika telekomünikasyon sektöründe altyapıya

dayalı rekabetin geliştirilmesine hizmet edeceği gibi kanalizasyon, içme suyu,
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Kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz ve enerji dağıtım şebekesi için kazı ve inşaat çalışmaları
yapıldığı sırada bu altyapılara paralel olarak kablo kanallarının döşenmesinden kaynaklanan ek
maliyet sadece kablo kanallarının ve bunları kazılmış güzergahlara yerleştirmenin maliyeti kadardır ve
toplam inşaat maliyetlerine kıyasla son derece düşüktür. Bu kablo kanalları bir kez kurulduktan sonra
herhangi bir telekomünikasyon işletmecisi kanalın içerisine fiber optik kablo yerleştirip ucuna da aktif
cihazları (modem, anahtar, vb.) bağlayarak kendi FTTH altyapısını kurabilir.

202

doğalgaz ve enerji dağıtım şebekesini kurup işleten kurum ve kuruluşlar açısından ek
gelir yaratacak (kablo kanallarının telekomünikasyon işletmecilerine kiralanması
nedeniyle) ve söz konusu altyapılara yapılacak yatırımın geri dönüşünü de
hızlandıracaktır233.
Yukarıda

bahsi

geçen

politika

etkin

şekilde

hayata

geçirilebilirse

telekomünikasyon işletmecilerinin fiber optik kablo altyapılarını bina girişlerine
kadar ulaştırmalarına imkân sağlanmış olacaktır. Ancak, hanelere kadar ulaşabilmek
için bina içi kablo altyapısının da alternatifli olarak oluşturulması gerekmektedir. Bu
amaca yönelik olarak, bina içinde kablo altyapısı kuran işletmecinin bu konuda diğer
işletmecileri bilgilendirmesi ve maliyetler ilgili işletmeciler arasında bölüştürülmek
üzere bina içlerinde birden çok sayıda fiber optik kablo çifti döşenmesinin
sağlanması

yaklaşımı

benimsenebilir.

Bu

yöntem

hâlihazırda

Fransa’da

uygulanmaktadır.
Yukarıda anlatıldığı şekilde kamu kurumları tarafından işletilen çeşitli şebeke
altyapılarına paralel olarak fiber optik kablo şebekeleri oluşturmaya yönelik
politikanın etkin şekilde hayata geçirilebildiği bölgelerde erişim şebekesi alternatifli
olarak kurulacağından erişim fiyatlarının düzenlenmesine de gerek kalmayacaktır.
Bu durum düzenleyici otoritenin iş yükünü de hafifletecektir.
Kamu kurumları tarafından işletilen çeşitli şebeke altyapılarının kurulması
sırasında kazı ve inşaat çalışmaları yapılırken fiber optik kabloları taşıyacak kablo
kanalları döşenmesinin, telekomünikasyon sektöründe altyapıya dayalı rekabeti
geliştirmek adına, uygulanması kolay ve sektörde yaratacağı etki itibarıyla oldukça
faydalı bir yaklaşım olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, bahsi geçen şebeke
altyapılarının zaten kurulmuş olduğu bölgelerde bu yaklaşımı kolayca hayata
geçirme imkânı sınırlıdır. Bu bağlamda, yukarıda bahsi geçen politikayı tamamlayıcı
olmak üzere, telekomünikasyon işletmecileri ile yerel yönetimlerin işbirliği yapması
sağlanarak alternatif şebeke altyapılarının kurulması özendirilebilir. Yerel yönetimler
çeşitli sebeplerle (kaldırım yenilemesi, yol yapımı, raylı ulaşım, vb.) şehir içinde
inşaat çalışması yapmaktadır. Bu tür çalışmalar yapılırken, telekomünikasyon
işletmecileriyle işbirliği halinde, çalışmanın yapıldığı güzergâhlar boyunca kablo
233

2010 Yılı Programı’nda bu yönde bir tedbire yer verilmiştir.
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kanalları döşenebilir. Veya kablo kanalları doğrudan yerel yönetimler tarafından
döşenerek bunlar daha sonra telekomünikasyon işletmecilerine kiralanabilir. Merkezi
yönetim tarafından sağlanacak bir takım finansal teşviklerle yerel yönetimler bu
nitelikte altyapılar kurmaya yönlendirilebilir. Ayrıca, bu tür çalışmaların fiber optik
kablo altyapısını ulaştırmak açısından yetersiz kaldığı bölgelerde altyapının özel
işletmeciler tarafından kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla yerel yönetimler geçiş
hakkı süreçlerini kolaylaştırarak geçiş hakkı ücretlerini düşürmeye özendirilebilir.
Bunların yanı sıra, kablo kanallarının oluşturulmasına yönelik olarak
telekomünikasyon işletmecileri ile kamunun işbirliğini sağlayacak mekanizmalar da
geliştirilebilir. Örneğin; devlet, telekomünikasyon işletmecilerinin yapacağı altyapı
yatırımlarına ortak olarak onların ilk yatırım maliyetlerini düşürebilir ve zaman
içerisinde bu altyapıyı işletmecilere devrederek pazardan tümüyle çıkabilir. Benzer
şekilde, ölçek büyütmek amacıyla çeşitli telekomünikasyon işletmecilerini bir araya
getirip bunların ortaklaşa kuracağı altyapılara finansal destek sağlayabilir
(kullanılacak kredilerin faizlerinin bir kısmının karşılanması gibi) veya kurulacak
altyapıya geçici olarak ortak olabilir. Fiber optik şebeke altyapılarının kurulmasını
kolaylaştıracak bu türdeki kamu-özel işbirliği modelleri Japonya’da uygulanmıştır.
Diğer taraftan, alternatif fiber optik şebeke altyapılarının kurulmasını
kolaylaştırmaya yönelik olarak yukarıda bahsi geçen politikaların tümü uygulamaya
geçirilse bile erişim düzenlemesine gerek kalmayacak bir pazar yapısı oluşturulması
tüm ülke coğrafyasında mümkün olmayabileceği gibi oldukça uzun zaman da
alabilir. Dolayısıyla, düzenlemeler yoluyla alternatif işletmecilerin yerleşik
işletmecinin yeni nesil erişim şebekesine erişiminin düzenlenmesi ihtiyacı devam
edecektir. Bu nedenle, farklı ölçekteki alternatif işletmecilerin pazara girmesine ve
finansal durumları ile pazar paylarına uygun iş modelleri geliştirmelerine imkân
sağlamak üzere veri akış erişimi ve fiziksel altyapıya erişim çözümlerinin birlikte
uygulanması gerekmektedir. Erişim hizmetlerinin fiyatlandırılması açısından, hem
yerleşik işletmecinin yeni nesil erişim şebekelerine yatırım yapma motivasyonunu
korumak hem de alternatif işletmecilere erişim şebekesine yatırım yaptıkları ölçüde
risk alma ve buna mukabil daha yüksek kazanç elde etme imkânı vermek üzere, bu
çalışmanın “4.3. Yeni Nesil Şebekelerde Perakende Hizmetlerin ve Erişim
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Hizmetlerinin Fiyatlarının Düzenlenmesi” başlıklı kısmında önerilen yaklaşımın
uygun olduğu değerlendirilmektedir.
Pazar payı düşük alternatif işletmecilerin, yerleşik işletmecinin yeni nesil
erişim şebekelerini kullanacağı durumda, ayrı ayrı fiziksel altyapıya erişim
yöntemini kullanmaları ekonomik açıdan rasyonel değildir ve bu durum altyapıya
dayalı rekabetin geliştirilmesini zorlaştırabilir. Bu bağlamda, alternatif işletmecilerin
ölçek büyütmek amacıyla bir araya gelmesi ve fiziksel altyapıya erişim yönteminin
kullanımını rasyonel kılan bir ölçeğe ulaşacak şekilde tek bir işletmeci gibi
davranabilecekleri

iş

modelleri

geliştirmelerinin

önem

arz

ettiği

değerlendirilmektedir. Örneğin; her işletmecinin tek tek yerleşik işletmeciyle FTTC
altyapısına erişim için anlaşma yapacağı durumda, bu işletmecilerin yerleşik
işletmecinin saha dolaplarına kendisine ait DSLAM ekipmanını kurması ve trafiği
buradan kendi şebekesine kadar taşıyacak transmisyon altyapısını oluşturması
gerekecektir. Bunların yapılması önemli ölçüde sabit harcama gerektirmektedir.
Oysa bir kaç işletmeci bir araya gelerek ortaklaşa kendilerine ait saha dolapları, aktif
cihazlar ve transmisyon altyapısı kurabilirler ve bu surette birim maliyetlerini
düşürmenin yanı sıra altyapı açısından yerleşik işletmeciye bağımlılıklarını da
azaltabilirler. Düzenleyici otorite, alternatif işletmecilerin böylesi iş modelleri
geliştirmesini teşvik etmek üzere çeşitli düzenleme ve politikaları (bu şekilde
davranan işletmecilerden alınacak belirli ücretlerin düşürülmesi, işletmecileri bir
araya getirecek platformlar oluşturulması, vb.) hayata geçirebilir.
Bu çalışmada YNŞ altyapılarının kurulması açısından önerilen yaklaşım;
birbirini tamamlayıcı olacak şekilde, kamunun erişim düzenlemeleri, kendi
kontrolündeki altyapılara paralel kablo kanalları oluşturarak bunları işletmecilere
kiralama ve merkezi/yerel yönetimlerin işletmecilerle birlikte geliştirecekleri çeşitli
kamu-özel işbirliği modelleri yoluyla pazara doğrudan veya dolaylı müdahalesini
kapsamaktadır. Bu surette, YNŞ altyapılarının yaygınlaştırılması açısından serbest
piyasa dinamiklerinin mümkün olduğunca etkin çalışmasına imkân verilmesi, bu
dinamiklerin yetersiz kaldığı noktalarda da kamunun daha müdahaleci bir yaklaşımla
işletmecilerin altyapı kurulumunu kolaylaştırmasının sağlanması hedeflenmiştir. Bu
yaklaşım Şekil 9.1’de gösterilmiştir.
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Şekil 9.1. YNŞ Altyapılarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Kamu Politikaları
Erişim düzenlemeleri

Yerel yönetimlerin telekomünikasyon
işletmecileriyle geliştirecekleri çeşitli işbirliği
modelleri (yerel yönetimlerin kablo kanalları
döşemesi, ortak altyapı kurulumu, vb.)

Artan kamu müdahalesi

Kamu kurumlarının kontrolündeki çeşitli
şebeke altyapılarına (kanalizasyon,
doğalgaz dağıtım şebekesi, vb.) paralel
fiber optik kablo altyapıları oluşturulması

Merkezi yönetimin telekomünikasyon
işletmecileriyle geliştireceği çeşitli işbirliği modelleri
(kurulacak altyapıya geçici olarak ortak olma, altyapı
kurulumu için finansal destek sağlama, vb.)

Türkiye’de bazı işletmecilerin tek bir abonelikle hem kablolu hem de
kablosuz platformlar üzerinden hizmet sunmaya başladığı gözlenmektedir. Örneğin;
TTNET kendi ADSL abonelerine, çeşitli bölgelerde kurduğu kablosuz yerel alan ağı
(Wireless Local Area Network – WLAN) altyapısı üzerinden, kablosuz internet
erişimi hizmeti de sunmaktadır. Benzer şekilde, Türk Telekom “Wirofon” isimli
hizmetiyle sabit telefon hizmeti abonelerine, abone dünyanın neresinde olursa olsun,
WLAN altyapısı üzerinden mobil telefon hizmetini sabit telefon hizmetiyle aynı
fiyattan sunmaktadır. Bunların yanı sıra, mobil telefon işletmecilerinin sabit
telekomünikasyon hizmetleri pazarına girmeye başladığı da gözlenmektedir.
Örneğin; sabit telekomünikasyon altyapısı kuran ve bu altyapı üzerinden çeşitli
hizmetler sunan Tellcom isimli işletmeci ülkemizdeki en büyük mobil haberleşme
işletmecisi olan Turkcell’e aittir. Bu işletmecilerin de önümüzdeki dönemde çeşitli
hizmetleri sabit ve mobil haberleşme platformları üzerinden birlikte sunmaları
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beklenebilir.

Benzer

girişimlerin

başka

işletmecilerce

de

benimseneceği

öngörülmektedir.
Sabit ve mobil işletmecilerin birbirlerinin faaliyet alanlarına girmelerinin yanı
sıra, telekomünikasyon işletmecilerinin içerik pazarında daha etkin rol almaya
çalıştıkları da gözlenmektedir. Örneğin; TTNET “Vitamin” isimli ürünüyle, kendi
genişbant erişim abonelerine oldukça düşük bir ücretle ilk ve ortaöğretim
öğrencilerine yönelik eğitim içeriği sunmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye Futbol
Federasyonu tarafından süper ligdeki futbol maçlarının yayın hakkının verilmesine
ilişkin olarak 2010 yılı Ocak ayı içerisinde yapılan ihaleye katılan isteklilerden biri
de Türk Telekom’dur. Her ne kadar ihaleyi kazanamamış olsa da, Türk Telekom’un
ihaleye verdiği yüksek teklif (320 milyon ABD Doları) içerik pazarına verdiği önemi
göstermesi açısından dikkat çekicidir. Önümüzdeki dönemde telekomünikasyon
işletmecilerinin mevcut hizmetlerini çeşitli içerik hizmetleriyle birleştirmeye yönelik
girişimlerinin artması beklenmektedir.
Sabit ve mobil telekomünikasyon hizmetlerinin yukarıda anlatıldığı şekilde
yakınsaması, bunların içerik hizmetleriyle birleştirilmesi ve çeşitli hizmetlerin tek bir
işletmeci tarafından sunulabilir hale gelmesi, işletmecileri kullandıkları şebekelerin
niteliği (sabit veya mobil) veya sundukları hizmet (telefon, internet erişimi, çeşitli
veri hizmetleri, vb.) bazında sınıflandırmayı anlamsızlaştırmakta,

yenilikçi

hizmetlerin pazara arzını zorlaştırma ve YNŞ altyapılarının oluşturulmasını
geciktirme riskini de taşımaktadır. Dolayısıyla, hem yetkilendirme hem de spektrum
yönetimi yaklaşımlarının ortaya çıkan böylesi yeni iş modellerini destekleyecek
şekilde yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’deki
yetkilendirme rejiminin bu çalışmanın “6.1.1. YNŞ yetkilendirme rejimi” başlıklı
kısmında önerildiği gibi basitleştirilmesi ve “6.1.2. Spektrum serbestleşmesi ve
ticareti” başlıklı kısımda önerildiği şekilde spektrum serbestleşmesi ve ticareti
yaklaşımlarının hayata geçirilmesinin ülkemizde YNŞ altyapılarının oluşturulmasını
ve bu altyapılar üzerinden yenilikçi hizmetlerin sunumunu hızlandıracağı
değerlendirilmektedir.

207

9.3. Perakende Hizmetlerin Fiyatlarının Düzenlenmesine Yönelik Politikalar
Yeni nesil erişim şebekeleri üzerinden sunulacak katma değerli hizmetlerin
önemli bir kısmı yüksek bant genişliği gerektiren yayıncılık ve isteğe bağlı video gibi
hizmetler olacak ve bu hizmetler diğer iletişim hizmetleriyle (görüntülü telefon,
yüksek hızlı internet erişimi, vb.) birleştirilerek tüketicileri yeni nesil erişim şebekesi
platformlarına çekmek için kullanılacaktır234. Bu türdeki hizmetlerin benzerleri
Türkiye’de hâlihazırda kablo TV şebekesi ve sayısal uydu platformları üzerinden de
sunulmaktadır. Kablo TV şebekesi, FTTC ve FTTH altyapılarının ilk etapta
kurulacağı nüfus yoğunluğu ve gelir düzeyi yüksek şehir merkezlerinin önemli bir
kısmında mevcuttur. Sayısal uydu hizmetleri ise bir çanak anten ve uydu alıcısı
vasıtasıyla isteyen tüm tüketiciler tarafından kullanılabilmektedir. Dolayısıyla, yeni
nesil erişim şebekesi altyapısı kuracak yerleşik işletmeci perakende pazarda yukarıda
bahsi geçen platformları işleten işletmecilerle rekabet halinde olacaktır. Bu durum,
yerleşik işletmeciyi yeni nesil erişim şebekesi altyapısı üzerinden sunacağı hizmetler
için makul olmayan ölçüde yüksek ücretler talep etmekten alıkoyacak önemli bir
baskı unsurudur.
Bu çalışmanın “4.3. Yeni Nesil Şebekelerde Perakende Hizmetlerin ve
Erişim Hizmetlerinin Fiyatlarının Düzenlenmesi” başlıklı kısmında, işletmecilerin
yeni nesil erişim şebekesi altyapılarına yatırım yapma motivasyonunu korumak
amacıyla, bu altyapılar üzerinden sunulacak ve hâlihazırda sunulan geleneksel
iletişim hizmetlerinden (telefon, ADSL genişbant erişim, vb.) daha yüksek nitelikteki
perakende hizmetlerin fiyat düzenlemesinden muaf tutulması önerilmiştir. Bu
yaklaşımın uygulandığı durumda yerleşik işletmecinin yeni nesil erişim şebekeleri
üzerinden

sunacağı

hizmetlerin

fiyatları

açısından

tekelci

bir

yaklaşım

benimseyebileceği ve böylece tahsiste etkinliği bozabileceği varsayılabilir. Ancak,
yukarıda bahsi geçen pazar yapısı ve baskı unsurları nedeniyle, Türkiye’de yerleşik
işletmecinin yeni nesil erişim şebekesi altyapısı üzerinden sunacağı perakende
hizmetler için tekelci bir ücretlendirme yaklaşımı benimsemesi imkânının önemli
234

Türkiye’deki yerleşik işletmeci Türk Telekom’un internet hizmet sağlayıcı birimi olan TTNET
hâlihazırda TV yayınları ve çeşitli video içeriğini ADSL altyapısı üzerinden abonelerine ulaştırmaya
yönelik “Tivibu” hizmetini oldukça makul bir ücretle sunmaktadır. Buradaki temel motivasyon
tüketicileri ADSL altyapısını kullandırmaya yöneltmek ve sunulan içerik hizmetinden de ek gelir elde
etmektir.
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ölçüde kısıtlanmış olduğu değerlendirilmektedir. Bu yönüyle, bahsi geçen perakende
hizmetlerin fiyat düzenlemesinden muaf tutulması yaklaşımının yerleşik işletmecinin
yeni nesil erişim şebekelerine yatırım yapma motivasyonunu koruduğu ve pazardaki
alternatif platformlardan kaynaklanan rekabet baskısının da perakende seviyedeki
YNŞ hizmetlerinin fiyatlarının makul olmayan bir şekilde yükselmesini önleyeceği
değerlendirilmektedir.
Yukarıda bahsi geçen politika ve düzenleme önerileri ülkemizde YNŞ
altyapılarının kurulması açısından önem ve öncelikle ele alınmalıdır. Bununla
birlikte, YNŞ altyapılarının kurulmasıyla oluşacak pazar yapısının etkin şekilde
işlemesi ve tüketicilerin haklarının korunabilmesi açısından, bu çalışma kapsamında
diğer hususlarda (arabağlantı, evrensel hizmet, tüketici haklarının ve kişisel bilgilerin
mahremiyetinin korunması) geliştirilen düzenleyici yaklaşım önerilerinin de
uygulanması gereklidir.
Türkiye’de telekomünikasyon hizmetleri üzerindeki vergi yükü hâlihazırda
oldukça yüksektir. Bu hizmetlerden % 18 oranında katma değer vergisinin yanı sıra
sabit hizmetler için % 15, mobil hizmetler için ise % 25 oranında özel iletişim vergisi
alınmaktadır235. Bunların yanı sıra, mobil işletmecilerden ayrıca ciroları üzerinden %
15

oranında

Hazine

payı

alınmaktadır.

Bu

vergi

oranlarıyla

Türkiye,

telekomünikasyon hizmetleri üzerindeki vergi yükünün yüksekliği açısından dünyada
ilk sıralardadır. Bu durum ülkemizde telekomünikasyon hizmetlerinin kullanımını
sınırlayıcı etki de göstermektedir. Telekomünikasyon sektöründeki vergilerin
yüksekliği YNŞ politika ve düzenlemeleriyle doğrudan ilişkili olmamakla birlikte,
önümüzdeki dönemde pazara sunulacak çeşitli YNŞ hizmetlerinin kullanımını ve
dolayısıyla

YNŞ

altyapılarının

Dokuzuncu

Kalkınma

Planı’nda

kurulmasını
da

da

öngörüldüğü

olumsuz

etkileyebilecektir.

üzere,

telekomünikasyon

sektöründeki vergi yükünün tedricen makul seviyelere çekilmesi genelde
telekomünikasyon sektörünü özelde

ise YNŞ

altyapılarının kurulması

ve

hizmetlerinin kullanımını olumlu etkileyecek, bu hizmetleri girdi olarak kullanan
tüm ekonomik aktörlerin rekabet gücünü ve refahını artırıcı etki gösterecektir.

235

Sabit ve mobil internet erişim hizmetleri için özel iletişim vergisi % 5 olarak uygulanmaktadır.

209

10. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Yakınsama, günümüzde telekomünikasyon sektörünün yapısını ve işleyişini
etkileyen ve yeniden şekillendiren temel olgu haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim
teknolojileri alanında kaydedilen hızlı gelişmeler sonucunda daha önceleri farklı
şebeke platformları üzerinden sunulan çeşitli hizmetler tek bir şebeke platformu
üzerinden sunulabilir duruma gelmiştir. Ayrıca, kullanıcı terminallerinin işlevselliği
de artmış, aynı terminal çeşitli hizmetlere erişim için kullanılabilir hale gelmiştir.
Tüm bu gelişmeler, tek bir genişbant abone bağlantısı üzerinden çeşitli
telekomünikasyon ve içerik hizmetlerinin kullanıcılara sunulabilmesine olanak
sağlamıştır. Bu sürecin doğal sonucu olarak, daha önceleri birbirlerinden ayrı olarak
değerlendirilen pazarlarda faaliyet gösteren işletmeciler birbirlerinin pazarlarına
girmeye başlamıştır.
Yukarıda
işletmecilerini

bahsedilen
YNŞ

gelişmeler

platformları

tüm

kurmaya

dünyada

yöneltmektedir.

telekomünikasyon
YNŞ’nin

hem

kullanıcılara tek bir genişbant bağlantı üzerinden çeşitli hizmetlerin sunulmasına hem
de sunulan hizmet ile hizmetin üzerinden sunulduğu şebeke platformunu birbirinden
ayırmaya imkân veren yapısı, tüketici tercihlerine daha uygun yenilikçi hizmetlerin
ortaya çıkmasına ve pazara yeni işletmeci ve hizmet sağlayıcıların girişine imkân
sağlamaktadır. Bu sürecin doğal sonucu olarak sektörde rekabet gelişecek,
kullanıcılar daha nitelikli hizmetlere daha uygun fiyatlarla erişme olanağına
kavuşacaktır.
YNŞ’ye geçiş sürecinin yukarıda öngörülen sonuçları doğurabilmesi,
geleneksel şebeke ve pazar yapısı dikkate alınarak geliştirilmiş mevcut düzenleyici
çerçevenin gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bu çalışma kapsamında YNŞ’nin
ekonomik boyutu ile sektörün işleyişi ve işletmeciler arası ilişkilere etkisi
incelenmiş, dünya örnekleri de dikkate alınarak YNŞ ortamında perakende hizmetler,
erişim, arabağlantı, yetkilendirme, evrensel hizmet, tüketici hakları ve kişisel
bilgilerin korunmasına yönelik olarak uygulanabilecek düzenleyici yaklaşıma ilişkin
öneriler geliştirilmiştir. Söz konusu öneriler, ilgili konu başlıkları bazında, aşağıda
özetlenmiştir.
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Perakende Hizmetlerin Fiyatlarına İlişkin Düzenlemeler
1) YNŞ hizmetlerine ilişkin talep ve iş modellerine yönelik belirsizlik ile YNŞ
altyapılarının

kurulmasının

yüksek

ölçekli

yatırımları

gerektirmesi

işletmeciler açısından önemli bir risk teşkil etmektedir. Bu nedenle,
işletmecilerin YNŞ altyapılarına yatırım yapma motivasyonlarını korumak
amacıyla, perakende seviyedeki YNŞ hizmetlerinin makul bir süre boyunca
fiyat düzenlemesinden muaf tutulması gerekmektedir. Bu sürenin nasıl tespit
edilebileceği “4.3.1. Perakende hizmetlerin fiyatlarının düzenlenmesi”
başlıklı kısımda ele alınmıştır.
2) Hem tüketicilerin haklarını korumak hem de işletmecileri rasyonel olmayan
yatırımlara yönlendirmemek amacıyla, YNŞ ortamında sunulacak mevcut
hizmetlere (telefon hizmeti gibi) benzer/eşdeğer hizmetlerin fiyatlarının
hâlihazırda düzenlendiği şekilde düzenlenmeye devam edilmesi gereklidir.
3) Toptan pazardaki düzenlemeler her zaman rekabetçi bir perakende pazar
yapısı oluşması sonucunu doğurmayabilir. Yukarıda bahsi geçen muafiyet
süresinin sonunda YNŞ hizmetlerine ilişkin perakende pazarlarda etkin
rekabet oluşmadığına kanaat getirilirse, ilgili perakende hizmetlerin fiyat
düzenlemesine tabi tutulması yoluna gidilebilir.
Erişim Düzenlemeleri
1) Yeni nesil erişim şebekelerinin kurulması yüksek ölçekli ve riskli yatırımları
gerektirmektedir. Yerleşik işletmecinin risk üstlenerek oluşturduğu yeni nesil
erişim şebekesi altyapılarını kullanacak alternatif işletmeciler, yerleşik
işletmeciye üstlendiği risk karşılığında makul bir risk primi ödemelidir. Eğer
mevcut altyapıların kullanımı söz konusu ise geleneksel maliyet bazlı
fiyatlandırma yöntemi uygulanmalıdır.
2) Yukarıda ifade edilen temel yaklaşımdan hareketle, FTTC altyapısında veri
akış erişimi hizmetinin fiyatlandırılması açısından “perakende eksi”
yönteminin uygun olduğu değerlendirilmektedir. FTTC altyapısı üzerinden
sunulacak fiziksel altyapıya erişim hizmeti için geleneksel maliyet bazlı
fiyatlandırma yaklaşımı uygulanmalıdır.
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3) FTTH altyapısında veri akış erişimi hizmetinin fiyatlandırılmasında
“perakende eksi” yöntemi uygundur. Fiziksel altyapıya erişim yöntemi
uygulanacaksa ve erişim sağlanan altyapı daha önceden var olan ve yerleşik
işletmecinin YNŞ kapsamında yatırım yapmadığı bir şebeke bileşeniyse
(mevcut kablo kanalları) erişim fiyatları maliyet bazlı yöntemle tespit
edilmelidir. Erişim için kullanılan altyapı YNŞ kapsamında yeni oluşturulan
şebeke bileşenlerinin kullanımını gerektiriyorsa, erişim ücretleri söz konusu
şebeke bileşenleri için maliyet bazlı yöntemle tespit edilecek miktara toplam
risk priminden düşen pay eklenerek belirlenmelidir. İlgili risk priminin nasıl
tespit

edileceği

“4.3.2.2.

FTTH

altyapısında

erişim

hizmetinin

fiyatlandırılması” başlıklı kısımda anlatılmıştır.
4) Perakende hizmetlerin fiyat düzenlemesinden muaf tutulacağı süre boyunca,
erişim ücretlerinin yukarıda bahsedildiği şekilde düzenlenmesi makuldür. Söz
konusu muafiyet süresi sona erdiğinde, ilgili toptan pazarda yeterli rekabet
yoksa, erişim ücretlerinin, günümüzde erişim hizmetlerinin düzenlendiği gibi,
maliyet bazlı yöntemle düzenlenmesi uygun olacaktır.
5) Yerleşik işletmecinin erişim şebekesinde yapacağı düzenlemeler alternatif
işletmecilerin hizmet sunumunu zorlaştırabilir veya aksatabilir. Bu nedenle,
yerleşik işletmecinin şebekesinde yapacağı değişikliklere ilişkin olarak ilgili
diğer işletmecilerin zamanlıca ve yeterli ölçüde bilgilendirilmesini sağlayacak
mekanizmaların kurulması gereklidir.
6) Yeni nesil erişim şebekesi altyapılarının kurulmasını ve altyapıya dayalı
rekabetin geliştirilmesini teşvik

etmek amacıyla,

kamu

idarelerinin

kontrolündeki içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji iletim ve dağıtım
şebekelerine

paralel

fiber

optik

kablo

altyapıları

oluşturulması

özendirilmelidir.
7) Fiber optik kablo şebekelerinin kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla yerel
yönetimlerin telekomünikasyon işletmecileriyle işbirliği yapmasını teşvik
etmek için merkezi yönetimin yerel yönetimleri yönlendirmesi ve bu amaca
yönelik finansal destek vermesi sağlanabilir.
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8) Yeni nesil erişim şebekeleri için yapılacak yatırımlardan kaynaklanan riski
işletmeciler arasında paylaştırmak, birim maliyetleri düşürmek, altyapıya
dayalı rekabeti geliştirmek ve düzenleme ihtiyacını azaltmak amacıyla
işletmecilerin alternatif yeni nesil erişim şebekesi altyapılarını ortaklaşa
kurması teşvik edilmelidir. Ayrıca, yeni oluşturulacak altyapılara devletin
geçici süre ortak olarak işletmecilerin ilk yatırım maliyetlerinin azaltılması ve
böylelikle

yeni

nesil

erişim

şebekesi

altyapılarının

kurulmasının

kolaylaştırılması, belirli bir dönem sonra devletin bu altyapılardaki haklarını
işletmecilere devrederek piyasadan çekilmesi de düşünülebilir.
Arabağlantı Düzenlemeleri
1) YNŞ ortamında şebekenin iletim, kontrol ve hizmet katmanlarının her birinde
arabağlantı ihtiyacı olacaktır. Düzenleyici otorite bu katmanların her birinde
arabağlantı yapılmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almalıdır.
2) YNŞ iletim katmanında arabağlantı için FVS yönteminin kullanımı uygundur.
Böylece çağrı sonlandırma tekeli sorunu ortadan kalkacağından düzenleyici
otoritenin arabağlantı ücretlerini belirlemesine de gerek kalmayacaktır. Bu
yöntemin etkin şekilde çalışabilmesi için arabağlantı noktalarının yeri ve
şebeke hiyerarşisindeki yapısının düzenleyici otorite tarafından tespit
edilmesi gereklidir.
3) Arabağlantı yapacak işletmecilerin toplulaştırma şebekeleri arasında trafik
taşınmasına ilişkin pazarda yeterli rekabet varsa, FVS yönteminin
uygulanması sadece toplulaştırma şebekesiyle sınırlı tutulabilir. Böylece
düzenleyici otorite, arabağlantı noktalarının tespiti amacıyla işletmecilerin
şebeke yapısına müdahale etmek zorunda kalmayacak ve böylesi bir
müdahalenin ortaya çıkaracağı muhtemel etkinsizliklerin de önüne geçilmiş
olacaktır.
4) YNŞ ortamında, günümüzde internet şebekesinde olduğu gibi, transit
hizmetlerinin düzenlenmesine gerek kalmayacağı düşünülmektedir. Bununla
birlikte, belirli bir dönem boyunca transit hizmetlerine ilişkin piyasada yeterli
rekabet oluşmadığına ve bunun ekonomik etkinliği önemli ölçüde bozacağına
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kanaat

getirilirse

söz

konusu

hizmetlerin

geleneksel

yöntemlerle

düzenlenmesi yoluna da gidilebilir.
Yetkilendirme Düzenlemeleri
1) YNŞ ortamında işletmecilerin “şebeke işletmecisi”, “hizmet sağlayıcı” ve
“içerik sağlayıcı” genel kategorileri altında yetkilendirilmesi uygundur. Böyle
bir yetkilendirme rejimi her türlü hizmetin işletmeciler açısından uygun olan
her türlü teknoloji ile sunulabilmesine ve işletmecilerin çeşitli hizmetleri
kolayca devreye almasına imkân verecektir.
2) YNŞ ortamında frekans spektrumunun daha etkin kullanımını sağlamak, yeni
hizmetlerin

sunulmasını

kolaylaştırmak

adına

uygulamalarının

ve

pazara

spektrum

hayata

yeni

ticareti

geçirilmesi

ve
uygun

işletmecilerin
spektrum

girmesini

serbestleşmesi

olacaktır.

Spektrum

serbestleşmesinin uygulanmasının spektrum ticaretine göre daha zor olduğu
da dikkate alınarak, önce spektrum ticaretinin uygulanması ve belirli bir süre
sonra

spektrum

serbestleşmesinin

hayata

geçirilmesi

yaklaşımı

benimsenebilir.
Evrensel Hizmet Düzenlemeleri
1) YNŞ ortamında, kullanım yoğunluğu yeterli seviyeye ulaştığında, genişbant
erişimin

evrensel

hizmet

kapsamında

değerlendirilmesi

kaçınılmaz

görünmektedir. Bu seviye, genişbant erişimi evrensel hizmet kapsamına
almayı öngören AB’deki abone yoğunluğu ve ülkemizdeki ortalama hane
büyüklüğü de dikkate alınarak, % 15-20 civarında belirlenebilir. Benzer
şekilde, evrensel hizmet kapsamında değerlendirilecek genişbant erişim
hizmetinin bant genişliği de, Finlandiya ve İspanya’da olduğu gibi, 1 Mbps
olarak tespit edilebilir.
2) Genişbant erişimin kendisi evrensel hizmet kapsamında değerlendirildiğinde
sabit telefon hizmetlerinin ayrıca evrensel hizmet kapsamında tutulmasına
gerek kalmayabilir. Pazar bu açıdan izlenmeli ve genişbant erişim üzerinden
sunulan hizmetlerin arz ve talep koşulları değerlendirilerek sabit telefon
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hizmetlerinin evrensel hizmet kapsamında kalıp kalmayacağı kararı bu
doğrultuda verilmelidir.
3) Özellikle kırsal alanlarda genişbant erişim altyapılarının kurulmasını
kolaylaştırmak amacıyla, hâlihazırda bu bölgelere kullanılmayan ve ticari
açıdan bir değer ifade etmeyen uygun frekans bantlarının genişbant erişim
altyapısı kurmaya istekli işletmecilere belirli bir süre için ve bedelsiz olarak
kullandırılması yerinde olacaktır.
Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Tüketici Haklarının Korunmasına İlişkin
Düzenlemeler
1) YNŞ hizmetlerinin tüketicilerin karar vermesine etki eden detaylarına
(tarifeler, hizmet kalitesi, vb.) ilişkin olarak işletmecilerin kullanıcıları yeterli
ölçüde bilgilendirmesi sağlanmalıdır.
2) YNŞ ortamında işletmeciler çeşitli hizmetleri paket halinde sunarak
abonelerine farklılaştırılmış hizmetler sunma yoluna gidebilirler. Bu tür
uygulamalar düzenleyici otorite tarafından yakından takip edilmeli,
kullanıcıların farklı işletmecilerden hizmet almasını veya hizmetleri ayrı ayrı
alabilmesini engelleyici uygulamaların önüne geçilmelidir.
3) Uçtan uca hizmet kalitesi seviyesinin belirli sınırlar dahilinde tutulması
açısından serbest piyasa dinamiklerinin yeterli olmadığı durumlarda hizmet
kalitesi seviyelerine ilişkin alt sınırların düzenleyici otorite tarafından tespit
edilmesi gerekli olabilir.
4) PSTN’den YNŞ’ye geçiş sürecinde son kullanıcıları etkileyebilecek
kaçınılmaz aksaklıklara ilişkin olarak ilgili tarafların yeterli ölçüde ve
zamanlıca bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
5) Mobil telefonların artan kullanımı da göz önüne alınarak, YNŞ ortamında
sabit şebeke üzerinden sunulan telefon hizmetleri açısından, enerji kesintisi
durumunda

acil

durum

haberleşme

yükümlülüğünün kaldırılması uygun olabilir.
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hizmetlerine

erişim

sağlama

6) Kullanıcıların konum bilgisini acil durumlara müdahale ile ilgili birimlere
sağlayabilmek amacıyla, telefon işletmecilerinden ayrı olarak şebeke
işletmecilerine konum bilgisi sağlama zorunluluğu getirilmelidir.
7) İşletmecilerin kullanıcılara daha etkin şekilde ve özelleştirilmiş hizmetler
sunmak amacıyla derledikleri kişisel bilgiler ilgili abonenin izin verdiği
ölçüde işlenebilmeli ve abone kendi kişisel bilgilerinin işlenmesine sınırlama
getirebilmelidir. Düzenleyici otorite bu temel prensibin YNŞ ortamında
faaliyet gösterecek tüm işletmecilerce uygulanmasını sağlayacak tedbirleri
almalıdır. Bu bağlamda, işletmecilerin abonelerden aldıkları kişisel bilgilerin
listeleneceği ve bu bilgilerin hangi şartlarda ve kapsamda işlenebileceğinin
aboneler tarafından tanımlanabileceği, güvenli erişim kontrol yöntemleri
uygulayan elektronik platformların kurulması sağlanabilir.
8) YNŞ ortamında bilgi güvenliğine yönelik tehditlerin bugün olduğundan daha
geniş ölçekte ortaya çıkması olasıdır. Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik
tedbirlerin bugünden net olarak tespit edilmesi zor olmakla birlikte sektördeki
gelişmelerin bu açıdan da izlenmesi ve ortaya çıkan aksaklık ve tehditleri
bertaraf etmeye yönelik mekanizmaların kurulması gerekecektir.
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SONUÇ
Yakınsama olgusu günümüzde telekomünikasyon sektörünün işleyişini
etkileyen

temel

faktör

durumuna

gelmiştir.

Gelişen

teknoloji

çeşitli

telekomünikasyon hizmetlerinin tek bir çekirdek şebeke platformu ve genişbant
bağlantı üzerinden sunulmasına imkân veren YNŞ altyapılarının kurulmasına olanak
sağlamaktadır. YNŞ, sadece teknolojik bir gelişimin ötesinde, işletmeciler arasındaki
ilişkilerin niteliğini değiştiren, yeniden şekillendiren, pazarda rekabetin artmasına ve
hizmetlerin çeşitlenmesine hizmet eden bir kavramı ifade etmektedir. Ancak, tüm
bunların

gerçekleşebilmesi,

farklı

hizmetlerin

sunumu

için

farklı

şebeke

platformlarının kullanıldığı geleneksel telekomünikasyon sektör yapısı dikkate
alınarak tasarlanmış mevcut düzenleyici yaklaşımların gözden geçirilmesini gerekli
kılmaktadır.
Birçok ülkedeki telekomünikasyon işletmecileri YNŞ altyapılarını kurmuş
veya kurmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yöndeki çalışmalar
Türkiye’de henüz başlangıç aşamasında olsa da, tüm dünyada telekomünikasyon
sektöründe yaşanan bu değişimin önümüzdeki dönemde ülkemizde de yaşanması ve
pazardaki etkisini artırması kaçınılmazdır. Bu çalışmada; YNŞ’nin ekonomik
özellikleri, işletmecilerin kendi arasındaki ve tüketicilerle olan ilişkilere etkileri ile
diğer ülkelerde benimsenen/tartışılan yaklaşımlar da dikkate alınarak, önümüzdeki
dönemde ülkemizde telekomünikasyon sektörünün yoğun olarak gündeminde olacak
bu değişime hazırlanılması açısından gerekli görülen düzenlemelere yönelik öneriler
geliştirilmiştir. İşletmecileri rasyonel YNŞ yatırımlarını yapmaya özendirmek, onlara
çeşitli hizmetleri birlikte sunabilme esnekliği sağlamak, sektörde rekabeti geliştirmek
ve bu arada tüketicilerin haklarını da korumak zaman zaman birbirleriyle çelişebilen
hedeflerdir. Yukarıda bahsi geçen düzenleme önerileri, tüm bu hedefler arasında
makul bir denge gözeten bir yaklaşımla şekillendirilmeye çalışılmıştır.
YNŞ, telekomünikasyon sektöründeki mevcut birçok dinamiği değiştirmesi
beklenen bir olgudur. Doğal olarak, YNŞ ortamında uygulanacak düzenleyici
yaklaşımların tüm detaylarının tek bir çalışmayla tespit edilebilmesi mümkün
değildir. Bu çalışmada, yukarıda bahsi geçen hedeflere olabildiğince ulaşmayı
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sağlayacak düzenleyici yaklaşımın genel mantığı, çerçevesi ve yapısının ne olması
gerektiği ortaya

konmaya

çalışılmıştır.

Ayrıca,

Türkiye

telekomünikasyon

sektörünün yapısı da göz önünde tutularak ülkemizde YNŞ altyapılarının kurulmasını
ve yaygınlaşmasını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli politika önerileri geliştirilmiştir.
Bu genel çerçeve içerisinde, pazarın zaman içerisinde alacağı yapı ve işletmeci
davranışlarıyla da uyumlu olacak şekilde, düzenleme ve uygulamaların detaylarının
tespit edilmesi gerekecektir.
YNŞ düzenlemelerine ilişkin Türkçe kaynaklar son derece kısıtlıdır. Var olan
çalışmalar da konunun sadece belirli bir boyutunu ele almaktadır. Bilindiği kadarıyla,
bu çalışmanın yapıldığı tarih itibarıyla, YNŞ’nin ekonomik boyutunu, pazarın
dinamiklerini değiştiren yapısını, işletmecilerin kendi arasındaki ve tüketicilerle olan
ilişkilere etkisini bütünleşik ve kapsayıcı bir şekilde ele alan ve bu doğrultuda
uygulanabilecek düzenleyici yaklaşıma genel bir çerçeve çizen Türkçe kaynak
bulunmamaktadır. Bu çalışmanın, önümüzdeki dönemde ülkemizde artan şekilde
gündeme gelecek olan YNŞ düzenlemelerine yönelik tartışmalara ışık tutması ve
YNŞ ortamında uygulanacak düzenleyici yaklaşımın şekillendirilmesine katkı
sağlaması ümit edilmektedir.
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EKLER

EK-1
OECD üyesi ülkelerde FTTH altyapısının ulaştığı hane yüzdesi (2009)
Ülke
Japonya

Pay (%)

Ülke

Pay (%)

86,5

İtalya

8,6

Güney Kore

67

Norveç

8,3

Slovak
Cumhuriyeti

20

Hollanda

4,8

Finlandiya

14

İzlanda

4

Danimarka

14

İspanya

1,5

ABD

13,1

İrlanda

1,4

Fransa

11

Macaristan

0,5

İsveç

10

Almanya

0,4

Diğer
Kaynak: OECD Broadband Portal
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EK-2
Bazı OECD ülkelerinde genişbant erişim hizmetlerinin fiyatları
Genişbant erişim hizmetinin sunulduğu
yıl ve hizmetin bant genişliği
Ülke

ABD

Avustralya

Avusturya

Çek
Cumhuriyeti

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Aylık Ücret
(ABD Doları)

Yıl

Bant genişliği

2004

1,5 Mbps (ADSL)

30

2006

3 Mbps (ADSL)

25

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

122,5*

2004

0,25 Mbps

39

2006

1,5 Mbps

81,4

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

111,5*

2004

0,8 Mbps

33,8

2006

2 Mbps

54,9

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

97,9*

2004

0,25 Mbps

29,6

2006

2 Mbps

25,8

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

43,7*

2004

0,5 Mbps (ADSL)

53,8

2006

4 Mbps (ADSL)

77

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

100,3*

2004

0,25 Mbps (ADSL)

35

2006

24 Mbps (FTTC)

71

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

66,9*

2004

0,5 Mbps (ADSL)

29,3
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Güney Kore

Hollanda

İngiltere

İspanya

İsveç

İsviçre

Japonya

Kanada

2006

18 Mbps (FTTC)

35

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

38,4*

2004

4 Mbps (ADSL)

25,5

2006

100 Mbps (FTTH)

36,4

2008

100 Mbps (FTTH)

34,5

2004

0,4 Mbps (ADSL)

24,8

2006

6 Mbps (ADSL)

59,3

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

79*

2004

0,5 Mbps (ADSL)

28,7

2006

8 Mbps (ADSL)

27

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

43,3*

2004

0,25 Mbps (ADSL)

51,3

2006

1 Mbps (ADSL)

39

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

85*

2004

0,5 Mbps (ADSL)

40,9

2006

24 Mbps (FTTC)

52

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

59,1*

2004

0,6 Mbps (ADSL)

35,5

2006

3,5 Mbps (ADSL)

53,5

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

83,7*

2004

8 Mbps (ADSL)

40,7

2006

100 Mbps (FTTH)

30,6

2008

100 Mbps (FTTH)

32,2

2004

3 Mbps (ADSL)

34,5
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Macaristan

Norveç

Polonya

Portekiz

Slovak
Cumhuriyeti

2006

5 Mbps (ADSL)

47

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

123,6*

2004

0,5 Mbps

42,6

2006

2 Mbps

72,2

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

59*

2004

0,7 Mbps

47

2006

6 Mbps

78

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

238*

2004

0,5 Mbps

43,4

2006

6 Mbps

49,5

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

56,3*

2004

0,5 Mbps (ADSL)

39,6

2006

8 Mbps

49,5

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

143,2*

2004

0,4 Mbps

22,6

2006

1 Mbps

26

2009

> 35 Mbps (FTTC-FTTH)

126,8*

* Bant genişliği 35 Mbps’den fazla olan genişbant erişim hizmetlerinin fiyatlarının ortalamasıdır.
Kaynak: OECD (2005b), OECD Broadband Portal
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