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TÜRKİYE ÖRNEGİ 

MeteGÖKÇEN 
İktisat Anabilim Dalı 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs_:M!!)2 
Danı~ınan: Prof.Dr.Niivit OKTAY 

Dünyada 1990'1arda göz alıcı bir şekilde büyüyen sektörlerden birisi bu 
araştırmanın temel konusudur. Bu sektör GSM sektörüclür. Girdi olarak kullanıldığı 
sektörün üzerinde mükemmel bir pozif ivme (hızlandırıcı) etkisi vardır. Diğer taraftan, 
gireli olarak kullanılmadığı hiçbir sektörün var olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Geçmişte iş adamları faaliyetlerini sürdürebilmek için en azından bir telefona 

erişmek zorunda idiler. Günümüzele dağlar, mağaralar, ormanlar bile dahil hemen 
hemen her yer iş ofislericlir. İletişim sektörünele GSM devrimi işadamlarına tüm bu 
olanakları sağlamıştır. 

Bu araştırma, GSM sektörünün (özellikle Türkiye'deki) problemleri ve 

çözümlerini konu almaktadır. Üç bölümelen oluşmuştur. 

İlk olarak GSM sektörü hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde GSM 
sektörünün dünyadaki durumu açıklanmıştır. Üçüncü ve son bö!Umde ise sektörün 

Türkiye'deki durumunun ekonomik analizi yapılmaya çalışılmıştır. Bu arada sorunları 
belirlenip çözüm önerileri geliştirilmiştir. 
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ABSTRACT 

One of the remarkable growiııg sectors of the word in 1990's is the main subject 
of this research. GSM is the name of this sector. lt has an excellent positive 

acceleration effects on the sectoı·s which it_is usecl for as for as input. On the other 

h and, it is not wrong to say that. the re is no sector that it is not used for as an in put. 

In the past, the businessmen should have reachecl an office or at least a telephone 
to go on their business activities. 

Today, nearly everywhere even mountains, caves, forests are business offices. 
GSM revolution in coınınunication scctor has enablecl the businessmen all those 
facilities. 

This research takes the probleıns and solution proposals of GSM sector 
(paıticularly in Turkey) as subject. lt inclucles three paıts: 

First of all, general information on GSM sector has been given. On the second 
part, GSM sectoı·'s situation in the word has been explainecl anel at last it has been triecl 

to realize the sectoı·' s econonıic analysis in Turkey. Besi des, the problenıs of the seetar 
have been cleterminecl anel solutions to them have been developecl. 
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GİRİŞ 

Önceleri ulaştırma-haberleşme sektörü ekonominin temel sektörleri arasında 

sayılmazclı. Ancak iki sektör bir arada alınırsa ekonomik açıdan anlamlı olabilecek bir 

büyüklüğe erişebilclikleri için: haberleşme sektörünün vçrileri çoğu zaman 
.. 

ulaştırmanınkilerle karıştırılmış olarak sunu) ur ve çok fazla eli k kat çekmezel i. 

Dünyada ve Türkiye'de hemen hemen aynı yıllarda (1980'1i yıllar) ortaya çıkan 

iletişim devrimi, haberleşmenin ulaştırmadan ayrılarak bağımsız bir sektör olarak 

izlenmesini ve analiz eelilmesini gerekli kılmıştır. 

Ulaşım nasılmal ve hizmet sektörlerine kara, hava, deniz, demir ve boru hattı yolları 

ile temel bir gireli olan fiziki anlamda eriştirme, teslim etme hizmetini sağlıyorsa, 

haberleşme bu sektörlere daha sofistike bir biçimde; mal ve hizmet üretiminin planlanması, 

üretimi, pazarlanması, teslimi gibi tüm süreçleri kapsayacak bir biçimele enformasyon 

hizmeti sağlamaktadır. 

Etkin bir haberleşme servisi yer yer ulaştırmanın mal-hizmet teslimi öncesinele 

yapılan yüzyüze iş görüşmeleri için seyahatlerle ve harcanan zamanelan da tasarruf 

sağlamakta, bunların hepsinin belli bir fiziki mekana gerek kalmadan yapılınasına imkan 

yaratabilmekteclir. Hatta mal-hizmet teslimi sırasında ve sonrasında yapılan yüzyüze 

görüşmelere ele çoğu zaman gerek kalnıayabilmekte, bu işler yeni iletişim teknolojilerinin 

elvermesiyle her türlü mekanda ve günün herhangi bir saatinele elektronik ortamlarda 

gerçeki eşti ri le bi lmektecli r. 
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Sonuçta son yıllarda her türlü uluslararası ekonomik faaliyette ve özellikle dış 

ticarette gerçekleşen işlem adeelinele başclöndürücü bir artış olmuştur. Dünya ekonomisi ile 

ilgili olarak son yıllara ilişkin datalar özellikle gelişmiş iilkeler için böyle bir durumun var 

olduğunu teyit etmektedir. 

Büyük ölçüele haberleşme sektöründeki gelişmelerelen kaynaklanan bu büyüme 

haberleşme sektöriiniin ekonomideki önemini iyice arttırmıştır. 

Haberleşme sektöründeki gelişmelerde ise cligital teknolojiye geçiş ve GSM (Global 

System of Mobil Communication= Global Mobil Haberleşme Sistemleri)nin büyük rol ii 

olmuştur. 

Üç bölümelen oluşan bu çalışınada halk arasında basitçe cep telefonları olarak da 

bilinen GSM sektörünün önce tanıtımı yapılmaktadır. Daha sonra sektörün Dünya ve 

Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi incelenmekte temel sorunları belirlenip bu sorunlara 

yönelik çözüm önerileri geliştirilmektedir. 



Birinci Bölüm 

GSM SEKTÖRÜNÜN TANITIMI 

1. GSM SİSTEMİ ÖNCESi DURUM 

GSM (The Global System For Mobile Communicatiou) Mobil haberleşmede 

kullanılan global bir sistem olup teknik ifadesi ile digital hücresel bir telekomünikasyon 

sistemidir. GSM ilk olarak Avrupa'daki mobil telefon sistemini standartlaştırmak için 

kurulmuş ve dünya geneline hızla yayılmıştır. 

GSM'in daha iyi anlaşılabilmesi ıçın önce mobil hücresel sistemlerden kısaca 

bahsedilip bunların çeşitlerinin tanıtılmasında yarar vardır. Daha sonra analog sistemlerden 

digital teknolojiye geçişten bahsedilip ikinci ayrımda GSM ağına geçilecektir. 1 

1.1. Mobil Hücresel Radyo ve GSM'e Geçiş 

Hücre tabantı mobil radyo sistemi oluşturma fikri ilk olarak 1970'1i yıllarda Amerika 

Beli Laboratuvarlarında ortaya atıldı. Fakat bu sistem 1980'1ere kadar ticari olarak 

düşünülmedi. 1980'1erde analog hücresel telefon sistemi Avrupa genelinde özellikle de 

İskandinav ülkeleri ve İngiltere'de hızlı bir yükselişe geçti. 

Fakat başlangıçta her ülke kendine göre bir sistem geliştirdi. Bu doğal olarak bazı 

sorunları da beraberinde getirdi: 

1 http:/ /n etwor k-cvcrywhcrc. vi rtua la ve .nct/scmincrs/gsın .h tm The Global System 

For Mobile Comınunication "Digital hücresel bir koınünikasyon", s.l/11. 



• 

• 

Araç sadece satılclığı lilke sınırları içerisinele geçerliycli . 

Her aracın piyasası da buna bağlı olarak sınırlıydı. 

Bu sortmları çözmek için 1982'cle Confeclereııce of European Posts anel 

Telekommunicatioıı (CEPT), Avrupa Posta ve Telckomiinikasyon Konfederasyonu 

kuruldu ve Avrupa standartlarını belirleyen Groupe Special Mobile (GSM) oluşturuldu. 

Buna göre standart bir sistemin şu kriteriere uyması gerekiyordu: 

• Uluslararası geçerlilik 

• Ucuz araç ve terminaller 

• Yüksek ses kalitesi 

• Diğer sistemieric uyumlu çalışma (ISDN gibi) 

• Yeni servislere uyum sağlayabilecek nitelikte olması2 

1989' da GSM soru ml ul uğu CEPT'ten European Telekommunications Standarts 

Institude (ETSI), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'ne geçti ve I 990'cla 

GSM spesifikasyomı I. evresi yayııniand ı. Fakat GSM'nin ticari kullanımı 1991 'in 

oıtalarını buldu.3 

2 Aynı. 

3Avrupa Birliği Komisyonu. ·'Toplulukta Kamuya Ait Pan-Anupa Bölmeli Dijital Karada 

Yerlqik Mobil llctişiınin Eşgüuümlü Bir ~ekiluc Kullanıını İçin Ayrılmış Frekanslar Hakkınua" 25 

Haziran 1987 tarihli \"C 387L0372/0.JLI9617.07.87 87/372/EEC sayılı kararı, s.85. 
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1.2. Hücresel Sistemler 

1.2.1. Hücresel Yapı 

Hücresel sistemde operatörün kapsama alanı hücrelere bölünınüşti.ir. Bir hücre 

kapsama alanındaki bir verici ya da verici grubuyla ilişkilidir. Hücrenin alanı vericinin 

gücüne baği ıdır. 

Hücresel sistemin genel anıacı düşük güçte verici kullanıp kullanılan dar frekans 

aralığında aynı frekansı birçok defa kullanmaktır. Bunun nedeni daha güçlü vericiler 

kullanılırsa aynı frekans kilonıetrelerce geniş bir alanda bir daha kullanılamaz. 

Hücresel mobil radyo sistemine ayrılan frekans band genişliği bir grup hücre 

arasında dağıtılır ve bu dağıtım operatörün kapsama alanında kendini tekrar eder. Yani bir 

hücre için kullanılan frekans, kesişiıııcle engelleyecek şekilde dağıtılıp, birkaç hücre öteki 

bir başka hücrede de kullanılır. Bir hücresel sistemin doğru çalışınası için iki önemli koşul 

sağlanmalıdır: 

• Bir hücre için kullanılan vericinin gücü bir diğeri ile kesişmeyecek derecede 

sınırlı olmalıdır. (Vericiler arasındaki uzaklık hücre çevresinin ortalama 2.5-3 

katı olduğu zaman bir kesişim olmayacağı hesaplanmıştır. 

• Komşu hücreler aynı kanalı paylaşanıaz. Frekanslar belli bir kural dahilinde 

kendi ni tekrar etme! idi r. 

1.2.2. Küme 

Hücreler kümeler halinde gruplanmışlardır. Kümeler içerisindeki hücre sayısı 

operatorUn kapsama alanı içerisinde kendini tekrar edebilecek şekilde olmalıdır. Yani 
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kümeler 4, 7, 12, 21 ... hücreelen oluşmal ıdır. Kümeler içindeki hücre sayısı çok önemlidir. 

Ne kadar az hücreelen oluşan küme seçilirse o kadar fazla kanal tahsis edilir ve o hücrenin 

kapasitesi aıttırılır. 

1.2.3. Hücre Türleri 

Ülke nüfusuna göre çeşitli hücre tipleri kullanılmaktadır: 

• Macro Hücreler (Macrocells) 

• Micro Hücreler (Microcells) 

• Seçici Hücreler (Selective Cells) 

• Şemsiye Hücreler (Uınbrella Cells) 

1.2.3.1. Macro Hücreler (Macrocclls) 

Geniş alanlı hücrelerelir ve düşük kullanıcı sayısıııa sahip bölgeler için uygundur. 

1.2.3.2. Micro Hücı·clcr (Microcclls) 

Yüksek kullanıcı sayısıııa sahip bölgelerde kullanılır. Kullanılan dar alanlı hücrelerle 

kullanılacak kanal sayısı ve dolayısıyla hücre kapasitesi artar. Bu alanlar için kullanılacak 

vericilerin gücü, kesişimi engellemek için düşük tutulur. 

1.2.3.3. Seçici Hücreler (Selectivc Cclls) 

Bir hücrenin 360 derecelik bir tam kapsama yapınası her zaman faydalı olmayabilir. 

Bazen hücrenin belli bir alanı ya da belli bir şekilele kapsaması istenebilir. Örnek olarak bir 
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tünel girişindeki hücreler böyle hücrelerdir. Bunlarda kapsama alanı genellikle 120 

dereceeli r. 

1.2.3.4. Şcmsiyc Hücreler (Umbrclla Cclls) 

Karayollarında kullanılan micro hücreler komşu hücrelerle beraber bir fazlalık 

yaratabilir. Bu problemi çözmek için şemsiye hücre kavramı geliştirilcli. Şemsiye hücreler 

aslında gücü arttırılıııış birkaç mikro hücrenin bir araya gelmesiyle oluşur. Böylece hareket 

eden bir aracm içindeyken alıemın aynı hücre içerisinele kalması sağlalıır. 

1.3. Analog Teknolojiden Dijital Teknolojiye Geçiş 

1980'1erde çoğumobil sistemler ~nalog mantığa dayalı çalışıyordu. Bu açıdan GSM 

ilk dijitalhücresel sistem olarak sayılabilir. 

1.3.1. Sistemin Kapasitesi 

Daha önce ele bahsedildiği gibi hücresel sistem hızlı bir çıkış grafiği gösteriyordu. 

Analog sistem bu artan talebi karşılayamazdı. Bu probleınin üstesinelen gelmek için yeni 

bir frekans bandı kullanımı ve yeni teknoloji teklif eclilcli. Fakat bu teklif sınırlandırılınış 

spektrum yüzünden birçok ülke tarafından reclcleclilcli. Önerilen eliğer geliştirilmiş analog 

sistemler ele problemi sadece belli bir ölçüde çözebilecekti. 

1.3.2. Diğer Sistemieric Uyum (ISDN Gibi) 

Aslında GSM sistemini dijital teknolojiye adapte etmek başta standartların kalitesini 

yükseltmek için yapıldı. GSM'nin gelişimi sırasında telekomünikasyon sistemi dijital 

metoda geçti. ISDN'de bu evrimin bir örneği. Bunun yanında dijital teknolojiye geçmek 
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ileriye dönük bir iyi bir yatırım olan GSM'nin diğer sistemieric uyuımıını sağlamak için 

dijital teknolojiye geçmek en iyi seçenekti .-+ 

1.3.3. Kalite 

Servis kalitesi analog sisteminden dijital sisteme geçince arttı. Analog sistemdeki 

fiziksel rahatsızlık (sinyalin zayıflaması, sahte sinyaller, kesişim gibi) alıcıya geçiyordu. Bu 

rahatsızlıklar konıünikasyon kalitesini düşürüyor ve zayıf sinyaller, hat karışıklığı ve parazİt 

olarak karşımıza çıkıyordu. Dijital sistem ise sinyalleri dijital kodlaım~ yaparak bitlcre döktü 

ve bu problemierin önüne geçti. 

1.4. İkinci Nesil Cep Telefonları 

Analog sistemlerelen sonra oi·taya çıkan dijital sistemler 2. nesil olarak 

adlandırılmaktadır. Üç tane önde gelen 2. nesil hücresel cep telefonu standardı 

bulunmaktadır. Bunlar; GSM, CDMA ve D-AMPS'dır. D-AMPS, IS- 136 TDMA olarak 

da bilinmektedir. Bu üç rakip standart arasında en yaygın olanı GSM'dir. Yaklaşık% 60 

pazar payına sahiptir. CDMA, Amerikan kökenli bir sistem olup daha ziyade Kuzey 

Amerika'da yayılmıştır. Tıpkı GSM'de olduğu gibi HSCSD (High Speed Circuit Switched 

Data) ve paket anahtarlama teknolojilerine geçmek için çalışmalar sürdürülınektedir.5 

Aşağıdaki tablo üç standardın bir karşılaştırmasını vermektedir. 

4 1ı ttp://nctwork-cvcrywhcrc.virtualavc.nct/scmincrs/gsm .htm The Global System 

For Mobil c Coınınunication ·'Digital hücresel bir koınünikasyon", s.3/ ll. 

:'i DPT. H Haberleşme ÖİK Raporu··. 8. Beş Yıllık Kalkınına Planı, Ankara. 2001. 
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Tablo 1: GSM, CDMA ve D-AMPS Standartlarının Karşılaştırılması 
l'anıınrlrr GSM CDMA D-AMI'S 

Teknik 
Tip TDMA CDMA TDMA 
Frekans 900 l'vlhz ~mo Mhz ROO l'vlhz 

I.R (iht.II.9Ghz 1.9(ihz 1.9Ciht. 
Kanal Ilanı Cicııi~li~i 200Kiıt. 1 .250Kiıt. 300Kht. 
Voicc l'atlıs/Kaııal '(1./ ı (ı (ı() lO 

Yetenekler 

-İyi (Standart Full Ratc) 
-İyi (8kb coder) 

Ses Kalitesi 
-\'<ık iyi (Enlıanccd Full Ratc) 

-(ok yliksck (13 Kabul edilebilir 

kb cmlcr) 

l~l )~lllli ııg ı-:ı"ııı n· llluslararası (,'ok sınırlı Sınırlı 

-'J.(ı K bit/s ( 19<J-I'dcıı bu lJ .6 \'C J-1,-1 
9.6 Kbit/s 

yana dene anahtarlaıııalı) K bit/s ( -1997'dc 
(- 199R'dc dene 

Data imkanları 
-JR.-1 K bit/s ( 199R/ 1999'da d cHe 

aııalıtarlaınalı. 
dene aııalıtarlaıııalı) analıtarlaıııalı. 

-1999'da paket 
-i 15 Khit/s ( 1999/2000'dc 1999'da paket 

aııalıtarlaıııalı) 
paket aııalıtarlaıııalı) aııahtarlaıııalı) 

Clcli~ıııi~ teknolojiye sahip 
Olguıılaşıııaıııış 

Gelişim 
,·c gelişme dc\·am ediyor. 

ama potansiyeli Ol guıılaşıııaııı ış 
\'ii ksek 

Kaynak: G RS Company. 

Artık asıl konumuz olan ve hem Avrupa sistemi olan hem ele Türkiye'de uygulaması 

bulunan GSM standardının (sisteminin) tanıtımına geçebiliriz. 

2. GSM SİSTEMİ 

İkinci jenerasyon mobil standardının kurucusu GSM (Global System for Mobile 

Communications-Mobil İletişim İçin Küresel Sistem) ile Batı Avrupa olmuştur. Kablosuz 

iletişimin başladığı yıllarda her ülke ayrı bir standart uygulamakta ve bu durum mobil 

cihaziarın kullanım alanını ülke sınırları ilc kısıtlaınaktaydı. Parklı standartlar, iletişimi 

kısıtlamakla da kalmıyor, üreticileri her ülke için farklı özelliklerde telefonlar (en azından 

yazılımlar) üretmek zorunda bırakıyordu. l980'1i yıllarm başlarında, tümAvrupa çapında 

çalışabilecek bir mobil sistemin geliştirilmesi için bir çalışma grubu faaliyete geçmiştir. 

Grup öncelikle geliştirilecek standart için aşağıdaki hedefleri belirlemiştir; 
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• Yüksek ses kalitesi 

• Düşük telefon ve görüşme ücretleri 

• Uluslararası dolaşım (roaming) için elestek 

• Yeni ürün ve hizmetlere açık bir yapı.6 

Analog selefi gibi 1 O yılda ve milyarlarca dolarlık harcamayla oluşturulabilen GSM, 

1987 yılmcla, 30 Avrupa ülkesi tarafından standart olarak kabul edilmiştir. 1989 yılından 

itibaren çalışına grubunun yiikünii ETSI (European Tclcconınıunication Standards 

Institute-Avrupa İletişim Standartları Enstitüsü) üstlenmiş ve.bir""yıl sonra da ilk GSM 

standartları yayınlanmıştır. BirAvrupa standardı olarak başlamasına rağmen GSM kısa 

süreele benimsenerek bir dünya standardı haline gelmiştir. ABD'de bu standartların 

kullanılabilmesi için ANSI (American National Standards Institute-Amerikan Ulusal 

Standartlar Enstitüsü) devreye girmiş ve GSM standartları ABD'de ele yayınlanarak 

uygulaınalarına başlanmıştır. 

2.1. GSM Ağı 

GSM ağı 4 ana parçacia incelenebilir: 

• MS-Mobil İstasyon (The Mobile Station) 

• BSS-Baz İstasyon Altsistemi (The Base Station Subsystem) 

• NSS-Ağ ve Anahtarlama Alt Sistemi (The Network and Switching 

Subsystem) 

• OSS-işlem ve Destck Alt Sistemi (The Operation and Support Subsysteın) 

6DPT, a.g.c., s.73. 
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2.1.1. Mobil İstasyon 

Mobil İstasyon iki temel elementten oluşur: 

• Mobil Araç ve Terminal 

• SIM (The Subscriber lclentify Module) 

2.1.1.1. Terminal 

Uygulama türüne ve gücüne göre çeşitli ve değişik türlerde terminaller vardır: 

• Fixecl Terminaller: Araba içine monte edilen türlerdir. Maksimum güçleri 

20W'tır. 

• Taşınabilir Terminallcr: Aynı şekilde yine araba içine monte edilebilirler. 

Maksimum güçleri 8W'tır. 

• El Terminalleri: Daha hafif ve küçüktürler. Güçleri 2 W'tır. Fakat bu 0.8 W'a 

kadar düşebilir. 

2.1.1.2. SIM 

SIM terminali tanımlayan akıllı karttır (Smart Card). SIM kart sayesinde kullanıcı 

sağlanan servislere erişebilir, SIM kaıt kullanılınadan terminal etkisizdir. 

SIM kart dört basamaklı bir şifre ile korunur (PIN-Personel ldentification Number). 

SIM kart ayrıca kullanıcıyı sisteme tanıtmak için kullanıcı hakkında International Mobile 

Subscriber Identity (IMSI) gibi bazı parametreler taşır. Taşınabilir olma özelliği ile SIM 

kaıt kullanıcıya herhangi bir yerden servise ulaşma imkanı tanır? 

7http://nctwork ...• s..+/ ı ı. 
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2.1.2. Baz İstasyon Altsistemi (The Base Station Subsystem) 

BSS iletim ve alma işlemi için mobil istasyon ve NSS'e bağlanır. İki parçadan 

oluşur: 

• Baz İstasyon (The Base Transceiver Station (BTS) or Base Station) 

• Baz Kontrol İstasyonu (The Base Station Controller (BSC).) 

2.1.2.1. Baz İstasyon (The Base Tninsceiver Station) 

BTS ağ içinele her hücreele bulunan verici ve antenierden oluşur. Genellikle hücrenin 

merkezinele yer alır. Gücü hücrenin büyüklüğüne bağlıdır. Hücre, kapasitesine göre 1-16 

vericielen oluşur. 

2.1.2.2. Baz Kontrol İstasyonu (The Base Station 

Controller) 

BSC, BTS grubumı ve onların radyo kaynaklarını kontrol eder. Asıl görevi 

hancloverları, frekans kayınalarını ve BTS'Ierin frekans güçlerini kontrol etmektir. 

2.1.3. Ağ ve Anahtarlama Altsistemi (The Network and 

Switching Subsystem) 

Görevi mobil kullanıcı ile diğer kullanıcılar (mobil kullanıcı, lSDN kullanıcısı vs) 

arasmdaki komünikasyonu kontrol etmektir. NSS'in değişik bileşenlerinin ağdaki 

anahtarlama işlemini gerçekleştirme, iki network arasıııclaki bağiantıyı sağlama, kapsama 

alanındaki kullanıcıların yeri dahil her türlü bilgilerini tutan veritabanmı sağlama, AuC 
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register'ı güvenlik ve şifreleme fonksiyonlarını görme ve çalıntı terminallerin kullanımını 

engelleme gibi çeşitli görevleri vardır. 

2.1.4. İşlem ve Bakım Altsistemi (The Operation and Support 

Suhsystem-OSS) 

OSS GSM sistemini kontrol etmek için NSS ve BSC'nin değişik bileşenleri ile 

bağlantı kurar. /\yrıca BSS ii1.criııdcki yiiklii trariği kontrol eder. 

2.2. GSM Standartlarının Gelişınesi 

GSM. statik değil gelişen bir stanclarttır. GSM standartlarının gelişmesi, kullanıcıların 

değişen talebine ve gelişen teknoloji !ere göre 3 aşamalı olarak belirlenmiştir. Bunlar faz-I, 

faz-2, faz-2+'dır. Faz-2+, GSM'iıı nihai aşamasıdır. Bundan sonra 3. nesil cep 

telefon! arı na geç i lmektecl ir _8 

2.2.1. FAZ-1 (Sadece Ses iletişimi) 

GSM, ilk tasarlaı1clığı yıllarda sadece ses iletişimi için düşünülmüştür. Doğal olarak 

faz-I temel telefon uygulamalarını içermckteıı ibarettir. Ancak raz-I döneminin getirdiği Cil 

büyük iki yenilik dijital teknolojiye geçiş ve uluslararası dolaşımdır (Global roaming). 

GSM Faz- 1 'in özellikleri ise şu şekilele sıralanabilir: 

• Çağrı yönlendirme 

• Tüm aramalar 

• Cevapsız çağrılar 

8DPT. a.g.c., s.73. 
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• Konferans görli~ınclcri 

• Çağrı engelleme 
'- ._ 

• Çıkan arama başarılı 

• Giren arama ba~arılı 

• Roaıning 

2.2.2. FAZ-2 (Bugün İçinde Bulunduğumuz A~aımı) 

Gerek 1980'1i yıllarda piyasaya sürülen birinci nesil cep telefonları, gerekse de 

glinliınlizcle kullandığımız GSM telefonları data iletişimi maksatlı planlanmamıştır. Asıl 

hedef olarak mobil ses ilcti~imi scçilmi~tir. Ancak, yirminci yüzyılın gelişen diğer bir 

önemli teknolojisinin ele internet olduğu a~ikardır. 1999 yılı itibariyle dünyada 150 milyona 

yakın internet kullanıcısı olduğu sanılına~tadır. İnternet kullanıcı sayısı ve GSM abone sayısı, 

şaşırtıcı bir paralellik göstermektir. 

Faz-2'nin en önemli özelliği ~MS CShort MJ&S<l~s_ervice) ve fax uygulamalarının 

GSM'e entegre edilmiş olmasıdır. Ancak faz-2 uygulamalarındaki data iletişim hızının 9.6 

Kpbs olduğu ve bunun PSTN (sabit telefon şebekesi) hatlarının bile altında olduğu 

unutulınaınal ıdır. 

GSM Faz-2'nin özelliklerinden bazıları ~unlardır: 

• SMS-Kısa mesaj servisi 

• Konferans görü~mesi 

• Çağrı alına 

• Çağrı bekletıne 

• Mobil data servisi 

• Mobil fax servisi 



• 

• 

• 

• 

Arayan n umaran ın gözükınesi 

Detaylı ücretlendi rm e 

H Li eresel haberleşme 

Çağrı ve faks yönlendirme 
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Buraya kadar günümüzde kullanılan GSM ağının özellikleri ve standartlarının 

gelişimi hakkında özel bir bilgi vermiş bulunuyoruz. Aşağıda ise GSM'in geleceği 

hak k ında bi lgi verıııcyc ı;alı~acağı:r.. 

3. GSM'İN GELECEGİ 

3.1. FAZ-2+ (GSM'in Geleceği) 

GSM işletmecileri ilk etapta şebekenin kaplama alanını genişletmeye yönelik 

yatırımlarda bulunmuşlarclır. Daha sonraları veri transferi ve yeni/farklı ek servisler üzerinde 

çalışmaya başlamışlardır. istatistiklere bakıldığında dünyadaki GSM trafiğinin yüzde 

SO' inin konuşma, yüzele 1 O' unun ise veri iletişimi olduğu gözleınlenmekteclir. Oysa 2003 

yılında bu dağılımın yüzele 50 konuşma, yüzde 50 veri olacağı abonelerinin hayatını 

kolaylaştıracak birçok yeni hizmetin başlangıcı olacaktır. Yani mobil iletişim artık sadece 

"hareket halinele konuşma" olarak kısıtlanamamaktadır. 

GSM Faz-2+ özelliklerinden bazıları şunlardır: 

• Mevcut servisierin geliştirilmesi ve modernizasyonu 

• En önemli gelişme 64 Kbit/s paket anahtarlamalı data servislerinin oluşması 

• GSM üzerinden DECT ulaşımı 

• Mobile Radio'ya PMR'dan ulaşım 

• GSM in the local !oop 



• 

• 

• 

• 

• 

Özel şebekeler 

Paket radio 

SIM kartın geliştirilmesi 

Premiuın rate services 

GSM hızııım üzerinde geliştirilmiş data 
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GSM sistemine, Faz-2+ ile eklenecek özellikler yukarda sayılmıştır. Bu özellikleri 

GSM'c kazandıracak 5 atıalıtar teknoloji taıııınlaııını~tır. Buıılar: 

• WAP 

• VML 

• HSCSD 

• GPRS 

• ve EDGE'dir. 

3.1.1. W AP (Wirclcss Application l'rotocol) 

WAP, kablosuz bilgi ve dijitalmobil telefonlar üzerindeki servisierin henüz rezmi 

olmayan bir standardizasyonuclur. W AP; TCP/1 P ve hücresel transmisyon arasında yer 

alır. Buna karşın, taşıma mekanizınasmclan bağımsız olmaktadır. Standartlar; ITTP 

(Ericsson), smart messaging (Nokia) ve HDML (Unwirecl Planet)'i kapsar. 

Dünya pazarına üretim yapan% 75'in üzerindeki imalatçı firmalar, WAP sistemini 

destekleyen ci hazlar çıkarmaktadırlar. Ayrıca, dünya çapmda 100 milyona yakıı1 bir 

abaneyi temsil eden taşıyıcılar WAP'a elestek olmuşlardır. Bu destek, on milyonlarca WAP 

browser uyumlu cihazın 2000 yılı sonunda tüketicilerle buluşacağı anlamına gelmektedir. 

Taşıyıcılar tarafından abanelere sunulan servisierin güçlenelirilmesi için WAP istenilen ve 

gerek duyulan bilgileri sağlayacaktır. 
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WAP Forumu, wireless şebekeleri için kullanılan XML (Extended Mark-up 

Language) ve IP gibi internet standartlarına dayalı global wireless protokolünÜ 

yay ınlanıışlarclır. 

WAP tabanlı servisler 2000'in başlarından itibaren yaygın olarak verilmeye 

başlanacaktır. WAP, WEB sayfalarının daha basit şekilde hazırlanınasını ve mobil 

telefonlardan erişilmesini sağlaınaktadırY 

3.1.2. VML (Voicc Mark-Up Language) 

Mobil telefonlarda ses ile kumanda eelilen WEB tarayıcıları olacaktır. Bu şekilde 

kullanıcılar cep telcfonlarına konuşarak internette sayfalarda dolaşabilcccklcrdir. 

Mobile E-Commerce. bilgisayar ağı kullanarak finansal bilgilerin transferlerinin 

yapıldığı ve sanal alışverişin, pazarlanıa, satış, satınalma. ödeme tesliınat ve müşteri 

hizmetleri bazında gezgiıı sistem içerisinde yapılmasına olanak sağlayan sistemdir. 

3.1.3. HSCSD (High Spccd Circuit Switchcd Data) 

28.8 Kbps'e kadar iletişim hızı sunacaktır. HSCSD bugüne dek yalnızca ses kanalları 

için kullanılan radyolink protokolünde modifikasyon yapılınasına ihtiyaç duyınaktaclır. 

GSM, her 200 KHz'lik taşıyıcıyı sekiz eşit zaman bölmesine (time slot) ayıran TDMA 

teknolojisine dayanmakla ve tck bir kullanıcı için bir zaman bölmesi tahsis edilmektedir. 

HSCSD iki büyük yenilik getirmektedir: 

a. Hızlı anahtarlama sayesinele bir zaman bölmesinin iletişim hazı 9.6 Kbps'clan 

9J)I'"I' 7-. a.g.c., s. :ı. 
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14.4 Kbps'a çıkacaktır. Ancak operatörterin verdiği servise göre 9.6 Kbps 

hızının kullanılınaya devanı eelilmesi ele mümkündür. 

b. HSCSD bu sekiz bölmenin bir kaçını kullanarak 64 Kbps hıza ulaşacaktır. 

Bir başka ifade ilc. hızlı data iletişimi yapmak isteyen aboneler bir kaç abonenin 

kullandığı kanal genişliğini tek başlarına kullanacaklarclır. Başta internet olmak üzere sabit 

teldon hatlarıyla yapılabilen lıer Iliriii data iletişimi 1 ISCSD sayesinde GSM üzerinden 

yapı Iab i leeekti r. 

Bu yaklaşımın temel kazancı mevcut GSM şebekesi üzerinde tesis eclilebilınesidir. 

GSM servis sağlayıcıları, HSCSD'yi kolayca ve etkili bir biçimde şebekelerine 

ekleyebilirler. HSCSD'nin mevcut şebekeye entegrasyonu biiyük masraflar 

gerektirmemekteclir. Ancak, kullanıcıların yeni cep telefonu cihazı alınaları gerekecektir. 

3.1.4. GPRS (General Packet Radio Services) 

GPRS, mobil telefon teknolojisinele en önemli kilometre taşlarından bir tanesiclir. Şu 

anda mevcut olan devre anahtarlamalı sistemelen paket anahtari arrıalı si st e me geçiş G PRS 

ile başlayacaktır. Devre anahtarlamalı sistemde, karşılıklı konuşan veya data aktanını yapan 

mobil kullanıcılara bir __ fie_k._gl]s lmUU.alıs.is..J':.d.i~teclir. Doğal olarak, gerçek anlamda data 

veya ses trafiğinin bulunmadığı atıl zamanlarda dahi bu hat meşgul edilmekte ve mevcut 

kapasite cleğerlendirilememektedir. Bu nedenle bu sisteme hat tahsisli sistem de 

denmektedir. Halbuki G PRS sisteminde, hiç bir şekilde hat tahsisi yapılmaınakta, data 

gönderileceği zaman, ilgili adrese paketlenmiş olarak gönderilmektedir. 10 

Paket anahtarlama sistemi ne geç i lnıesi üç büyük yeni li ği be raberi nde getirecektir. 

10 DPT. a.g.c., s.76. 
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1. Pay-per-Bit: Telefon sisteminin sadece data gönderileceği zamanlarda 

kullanılması. telefon tarifelerinde devrim niteliğinde değişikliğe sebep 

olacaktır. Internet kullanımında atıl geçen süreler, konuşma sırasında 

dinleyicinin sessiz kaldığı zamanlar ve kelimeler arasındaki boşluklar artık 

telefon faturalarına yansımayacaktır. 

2. Çok sayıda kullanıcı: Tahsisli sistemde tck bir kullanıcı tarafmdan işgal 

L'dikıı 1 veya dalıa \·ok tiıııe slot. hıı sisteııı sayesinde yii/.lcrcc kııllaıııcıya 

hizmet verecektir. 

3. Hat almak yok: GPRS sisteminin getireceği en önemli yeniliklerden bir 

tanesi de. konuşmak ve data iletişimi yapmak isteyen kullanıcıların hat almak 

zorunda kalmaınasıclır. Bir başka deyişle kullanıcılar sisteme her an bağlı 

olacaklardır 

Yukarıda sayılan üç maddeden çıkarılabilecek en temel sonuç. GPRS teknolojisinin 

kullanılmaya başlamasıyla, cep telefonu konuşma tarifelerinde radikal düşüşler meydana 

geleceğidir. Hatta, büyük ihtimalle, konuşma ücretleri sabit telefon konuşma ücretlerinin 

altına cl üşecekti r. 

GPRS sisteminin en büyük dezavantajı, ilk kuruluşunun cicieli yatırımlar gerektiriyor 

olmasıdır. Bu sistemin, mevcut sistemin çalışmasında bir kopukluğa sebep olmadan 

işletilmeye başlanabilmesi için. mevcut networke neredeyse paralel bir şebeke kurma 

ihtiyacı vardır. 

3.1.5. EDGE (Enhanccd Data Ratcs for Global Evolution) 

EDGE teknolojisinin getireceği en biiyük yenilikler; 
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1. Farklı bir ınocllilasyon yöntemi kullanarak data iletişim hızının 384 Kbps'e 

çıkarılınası, 

2. Hem paket anahtarlama hem ele tahsisli hat sistemine uygun olarak 

kurulabi lmcsi. 

3. Yüksek data iletişim hızı sayesinde, pek çok ımıltimedia uygulamasının GSM 

üzerinden gerçekleşti ri lcbilecek olması, 

4. Yüksek data ilcti~im hızı sayesinde, hizmet verilebilecek kullanıcı sayısının 

artmasıdır. 

Bu önemli yeniliklerle beraber EDGE teknolojisinin bir takım dezavantajları da 

bulunmaktadır. Bunlar: 

1. GSM sisteminin özellikle.rinclen sonra 200 KHz bant genişliği muhafaza 

edilmekte ancak, iletişim hızı, faz farklarından daha fazla istifaele edilerek 384 

Kbps'a çıkarılmaktadır. Sadece yoğun kullanıcıların bulunduğu bölgeler 

(islancls of covarage) EDG E' nin kapsama alanı içinde olacaktır. 11 

2. EDGE teknolojisinele farklı bir modülasyon kullanılelığı ve tüm GSM alanları 

kapsama alanı içine dahil edilmediği için, bu teknolojielen istifaele eelerek 

yüksek hızlarda data iletişimi yapmak isteyenler clual-nıode cep telefonları 

almak zorunda kalacaklarclır. 

11 DPT. a.g.c., s.7~. 
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3.2. Üçüncü Nesil Cep Telefonları 

3.2.1. UMTS (Universal Mobile Telecoınınunications System) 

GSM teknolojisinin üzerine inşa edilecek UMTS çok farklıdır. ETSI (European 

Telecoınımınications Standart's Institute) 1998 yılının Ocak ayında UMTS'i üçüncü nesil 

cep telefonu standardı olarak seçmiştir. Ticari olarak piyasaya sürüleceği tarih ise 2002-

2004 yılları olarak lıclirkıııııişıir. '(aklaşık 2 (il Iz !aşıyıcı frekans lizcriııdc çalışacak olan 

UMTS, belirlenen standartiara göre aşağıdaki teknik kabiliyetlere.sahlp olacaktır. 

• Saatte 1 O kın hızda hareket eelerken minimum 2 Mbps data iletişimi temin 

edi Iceekti r. 

• Saatte 120 kın hızcia hareket eelerken minimum 384 Kbps data iletişimi temin 

edi leeekti r. 

• Saatte 500 kın hızcia hareket ederken minimum 144 Kbps data iletişimi temin 

edi leeekti r. 12 

UMTS'in ticari olarak 2002 yılından önce uygulanmaya geçmesi planlanmış olup bu 

tarihten önce yapılması gereken bazı ön hazırlık çalışmaları teker teker 

gerçekleştirilmektedir. Tam ticari uygulamanın başlaması aşağıdaki evreler dahilinde 

gerçekleşti ri leeekti r. 

• HSCSD ve GPRS teknolojilerinin GSM üzerinde başarılı uygulamalarının 

gerçekleşti ri! me si, 

• UMTS öncesi test ve eleneme çalışmaları, 

• UTRA baz istasyonlarının devreye girmesi ve uydusal sistemlerin faaliyete 

geçmesiyle. 2002 yılından sonra başlayan gerçek uygulama süreci. 

12DPT. a.g.c., s.79. 
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3.2.2. UMTS Neler Getiriyor 

3.2.2.1. Hızlı Erişim 

2 M bit/s data i lcti~i ın h ız ı ve IP' yi destekleyen standartları sayesi nde U MTS, 2. nesi 1 

sistemlerin oldukça ilerisindcdir. UMTS'in bu iki özelliği, interactive multimedya 

servisleri. görüntüiii telefon ve video konferans gibi geni~ bant uygulamalar için yeterli alt 

yapıyı olu~turıııaktadır. 

3.2.2.2. Paket Anahtarlama ve İstcğe Bağlı Hız 

Mevcut GSM şebekeleri. data iletişimi için dahi hat tahsisli sistemi kullanmaktadır. 

UMTS sistemi GSM şebekelerinde önümüzdeki yıllarda uygulanmaya başlayacak GPRS 

paket anahtarlama ile hat tahsisi i sistemi entegre etmek suretiyle; 

1. Kullanıcıların sisteme sürekli bağlı kalmasını sağlayacak "virtual connectivity" 

kavramını tesis edecektir. 

2. Pey-per-bit, sabit ücret ve arama başına ödeme gibi alternatif ücretlenclirıne 

sistemlerine olanak sağlayacaktır. 

3. Asimetrik bant genişliği uygulamasına imkan sağlayacaktır. 

4. Kullamcının ihtiyacına bağlı hız sağlayacaktır (bandwidth on clemancl). 

Bütün bu gelişmelerin konuşma ve data iletişimi tarifelerini radikal bir şekilele 

düşüreccği meydandadır. 



3.2.2.3. Sanal Ev Ortamı (Virtual Home Environment

VHE) 

Tüm UMTS servislcri. ortak kabiliyetlerle donatılacaktır. Bir kullanıcı, kendi 

networkünden ba~ka bir operatörün sahasına geçti zaman tümüyle aynı servis setiyle 

karşılaşacak, yani kendisi ni evi nde hisseclecekti r. Dünyanın başka bir yeri nde aldığı servis, 

evinde aldığı servisten farklı olmayacaktır. Bu kavrama VHE denmektedir. VHE kavramı, 

ticari kullanıcıları da kapsaıııaktadır. Uydusal veya karasal hangi eri~im yönteminin 

kullanıldığı farketmeksizin. ticari ve kişisel kullanıcılara tam servis setini verebilmek VHE 

kavramllllll amacıdır. 13 

3.2.2.4. UMTS ve Uydu Sistemleri 

Uydusal sistemler. karasal sistemlerden farklı olarak. tüm dünyayı kapsama alanına 

dahil eclebilmekteclir. Bu itibarla. UMTS, karasal sistemlerin yanısıra uydusal sistemleri ele 

içermektc ve iki sistemin kapsama alanları arasmda kesintisiz ve kolay dolaşımı temin 

eelebilecek şekilele stanclaıtlaştırılmaktaclır. 

3.2.2.5. Hareket ve Kapsaımı Alanı 

UMTS, global sistem olma iddiasıyla yola çıkmaktadır. Karasal kapsamanın yanı sıra, 

uydusal sistemleri ele içermesi ve multi-moele telefonlar sayesinde 2. nesil sistemleri (yani 

GSM 900 ve ISOO)'cle kullanabilnıesi, UMTS servislerinin ulaşabileceği kapsama alanını 

hayli geni~letnıekıedir. Kullanıcılar, multi-moele telefonlar sayesinde, mikro bölgelerden 2. 

nesil telefonların kullanıldığı bölgelere ve hatta uydu kapsama alanlarına geçebilecekler ve 

bu dolaşım, iletişimele minimum düzeyde aksama ile gerçekleştirilecektir. 

13 DPT. a.g.e., s.lHl. 
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3.2.2.6. Tüm Ortamiara Uyumlu İletişim Teknolojisi 

Pratik uygulanıaya geçildiğinde, UMTS terminallerinin sıkı~ık bölgelerde (a~ırı talep, 

frekans sınırlanıaları ve ekonomik sebeplerle) çok yüksek hızlı data servisini sürekli 

verınesi mümkün olmayabilccckıir. Bu gibi dunımlarda, kullanıcılara daha dii~iik hızlarda 

hizmet verebilmesi için servisler, deği~ik hıziara uyum sağlayabilecek nitelikte olacaktır. 

UMTS'in ilk uygulamaya geçtiği dönemde, kapsatml alanının sınırlı olması doğaldır. Bu 

ııcdcıık. UMTS ayııı veya b;ı~k;ı opnaliir tararından i~lcıilcıı GSM ııctworkii ilc ve uyumlu 

uydu sistemleri ele dahil eliğer 3. nesil sistemieric roaıning yapabil_ecektir. 

3.2.2.7. Frekans Spektrumu 

Frekans bandı olarak 1885-2025 ve 2110-2200 MHz aralıkları belirlenmiştir. 1980-

2010 ve 2170-2200 MHz aralığı uydu sistemler için ayrılını~tır. 

3.3. Gezgin Sistemlerin Geleceği 

Özel sektörün gelişınesi ve rekabet ortamının büyümesi sonucu mobil pazarında çok 

hızlı ilerlemeler kaycleclilmckteclir. 1980'li yıllarda yalnızca araçlarda kullanılan mobil 

telefonlar, cihaziarı geli~en teknolojiye paralel olarak ucuzlamış, hacimsel bakımdan ceplere 

girecek kadar küçülnıüştür. Cihaziarın fonksiyonel olarak özellikleri ele aıtırılmıştır. 

Artan taleple eş zamanlı olarak cihaziarın marketler ele dahi müşteriyle 

bulu~tunılmasıııı gcrçcklc~tirıni~tir. 14 

Mobil haberleşme global olarak ele alınırsa, 2001-2007 yılları arasında çok hızlı bir 

artışın ya~anacağı gözlenmektedir. Penetrasyon oranı ülkelerin ekonomik durumlarına 

ı 4DPT. a.g.c., s .K 1 . 
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paralel olarak yükselmektedir. Ülkemizde de bu artışın daha önce belirtildiği üzere 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Mobil haberleşme üzerinden elde edilecek gelirlerde 2004 yılından sonra daha büyük 

bir kazanç beklentisi hakimdir. Şu anda internet bağlantılarından dolayı sabit telefon 

şebekelerinin tarifelerinde bir artış görülmektedir. 3. nesil telefonlarının internet ulaşımının 

mümkün kılınması nedeniyle, söz konusu sabit telefon internet trafiğinele etkilenıneler 

yaşanması bcklcııılll'ktcdir. 1 'i 

Mobil servis, coğrafi veya ekonomik özellikler açısından marjinal olarak potansiyel 

abanelere ulaşınada en etkili yol olabilecektir. Mobil şebekelerde uluslararası ulaşıının 

geliştirilmesi kapsama ve fiyatiandırma ilkelerine bağlı olacaktır. Kapsama konusunun 

geliştirilmesi için ilgili kurumlar bölgesel veya şehirsel lisanslardan daha çok ulusal 

lisansiara yer vererek yatırımların ve çekiciliğin artırılınasını sağlamak zorundadırlar. 

Bunun yanında kapsama hedeflerinin tarihlerinin lisans sözleşmelerinde belirtilmesi 

gerekmektedir. 

Ayrıca global mobil uydu sistem lisanslarının en kısa süreele tamamlanarak, yeni 

teknolojinin mevcut hücresel şebekelerle bütünleştirerek altyapısı olmayan bölgelerde 

kapsama alanının genişletilmesi gerekmektedir. 

1990'da 10 milyon olan abone sayısı 300 milyonun üzerine yükselmiştir. 2010 yılı 

sonunda ımıbil abone sayısının 1 milyarı geçmesi hedeflenmektedir. Dünyada her gün 

yaklaşık 250.000 kişi mobil abonesi olmaktadır. 

2. ve 3. nesil gezgin sistemlerde konuşma ile birlikte artan data trafiğini göz öııiine 

1 51)1'"1. a o c · ~' 7 . ·~· ., S.o ...... 
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alarak, işletmecilerin altyapı yatırımlarını artan telefon ve data trafiğinin durumuna göre 

yönlenclirmel i elir. 

Bununla birlikte; 

• 

• 

Gezgin sistemlerin Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmasıyla geniş 

halk kitleleri tarafından kullanılacaktır. 

Yeni gelecek işletıııecikrle kullanıcıya sunulacak alternatif inıkanlarla 

teknolojidc kullanıcıya son yeniliklerin sunulması ve konuşımı ücretlerinde 

rekabetten dolayı fiyat düşüşleri de olacaktır. 

• Zaman içerisinde GSM işletmecilerin sunacağı hizmetlerin geniş kitlelere 

yaygınlaşması kapsama alanının genişlemesiyle gezgin sistemlerin kendi 

aralarında konuşmaların daha fazla olacağı, bununla birlikte sabit sistemlerde 

gelirin azalacağı tahmin edilmektedir. 

• Gezgin sistemlerelen internete erişim daha kolay ve pratik olacağından yıllar 

içerisinele internet kullanıcılarının sayısı daha hızlı artacaktır. Bununla birlikte 

işletmeciler daha geniş kapasiteele internet şebekeleri kuracaklardır. 

• Gerek gezgin sistemler gerekse beraberinde gelecek yeni teknolojiler 

ülkemizele telekomünikasyon sektörünele yeni iş imkanlarını da getirecektir. 

• 2005 yılında 40 milyona ulaşacağı tahmin eelilen gezgin sistem abanesi, ülke 

ekonomisinele büyük bir finansal boyut oluşturacaktır. 

Gezgin sistemlerdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak kullanıcı terminallerinele 

rekabet şartlarından dolayı olacak teknolojik değişiklikler ve maliyet düşüşleri ele kullanıcı 

sayısının aıtışına elestek verecektir. 16 

16 ıwT. a.g.c., s.R3. 



İkinci Bölüm 

DÜNYADA GSM SEKTÖRÜ 

1. TELEKOMÜNiKASYONDA CENEL DURUM 

Dünyacia son yıllarcia telekomünikasyon sektöründe göze çarpan en önemli gelişme; 

sektörele politika belirleme. idari düzenleme yapma ve işletmecilik faaliyetlerinin 

birbirinelen ayrılınası olmuştur. 

Bu çerçevede, gelişmiş ülkelerele uygulama alanı bulan sektör yapısı; genel olarak 

siyasal sorumluluk taşıyan hükümetin sektör politikaları ile genel esaslar ve hedefleri 

belirlemesi, faaliyetlerinele özerk nitelikteki düzenleyici otoritenin gereken teknik ve idari 

düzenlemeleri yapması ve uygulaması, buna karşılık işletınceilik faaliyetlerinin ele ekonomik 

esaslar içinde ticari kuruluşlar tarafından yerine getirilmesini içermektedir. 

Hızla ilerleyen teknolojik gelişıneler ve aıtan globalleşme eğilimi telekomünikasyon 

sektörünü klasik kalıpların dışına iterek köklü bir geçiş sürecine sokmuştur. Bu süreç 

içerisinde sektörün tekelci yapısı yerini özelleştirme, liberalizasyon ve konsoli~syon 

hareketlerine bırakmıştır_. Sektördeki serbestleşnıe ve özelleştirme akımı sonucunda yüksek 

hacimi i şirket evlilikleri gen;ckleşmiş, hızla ilerleyen teknolojik gelişim ilc sektörel bazda 

sınırlar oıtaclan kalkmıştır. 17 

17Fransa Telekomünikasyon Regülasyon Otoritesi (ART), "Puhlic Consultation on the 

Introduction of UMTS in France··. )ubat 1999. s.6. 
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Hızlı teknolojik geli~me. ürün yelpazesinin giderek genişlemesi ve artan rekabet, 

radikal kurumsal değişimi gerektiren anlayış ve politika değişikliklerini kaçınılmaz kılmıştır. 

B u çerçeveele son on yıl 1 ı k dönemele dünya telekom ün i kasyon sektöründe gözlenen 

değişim üç temel eğilimi yansıtmaktadır. Bunlar: sektörele özelleştirmelerin ivme 

kazanması. ~irket birlqıııe ve satın almalarının artması ve artan rekabetin gerektirdiği 

yüksek teknoloji yatırımları için daha fazla kaynağa ihtiyaç cluyulmasıclır. 

Diğer dliııya iilkcleriııde de gözleııeıı deği~iııı geııel olarak ~u üzellikleri 

i çermektecli r. 

=> Doğal tekel olan sektörün rekabetçi piyasaya dönüştürülmesi, 

=> Kamu kurulu~u olan şirketin özerkle~tirnmc ve özclle~tirilmesi, 

=> Sektörü siyasi etkilenmeclen uzaklaşarak düzenieyecek bir kurumun 

kurulması, 

=> Yüksek teknoloji ve yönetim gücü olan uluslararası şirketlerin tecrübelerinden 

yararlanmak üzere ortaklık kurulması. 1 X 

Yalnızca gelişmiş ülkeler değil doğu bloku ülkelerinde bile yukarıda belirtilen süreç 

yaşanmıştır. Buna göre: 

Yapısal olarak; 

=> Tekelci yapının ortadan kalktığı, sektörlin tam rekabete açıldığı, 

=> !dlusal boyuttaki opcratörlerin yerlerini global clüııya devlerine bıraktığı, 

=> Sektöreleki "politika belirleme, düzenleme yapma ve işletme" işlevlerinin 

birbirinelen ayrıldığı ve her birinin nil~Uğlu~Jı}!.gıuı.k.ıırıımlarca..~ür.i.i.tiiLüL!.ıill~ 

geldiği, 
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=> Düzenleme fonksiyonu için sektöre has bağımsız düzenleyici kurumlar tesis 

eclilcliği görülmektedir. 

Teknolojik olarak ise; 

=> ll ızla ilerleyen teknolojik geli~melcr, sabit hizmetler olarak adlaııdırılaıı klasik 

telekomünikasyon hizmetlerinin değişik platformlarda (mobil telefon, internet 

gibi v.s.) cesitlenerek artmasını sağlamıstır. 
~ > > ~ > 

=> Bu hızlı geli~meler sektör dinamiklerini sabit telefon pazarından mobil telefon 

hizmetlerine doğru kayclırmıştır. 

=> Ancak önümüzdeki yıllarda faaliyete geçirilecek olan 3. nesil mobil telefon 

sistemi, sektörün geleceğini önemli ölçüele etkileyecektir. 

=> İnternet başlı başına bir sektör haline gelmiştir. İnternet teknoloji, medya ve 

telekom sektörleri arasındaki sınırları ortadan kalclırınıştır. 

Telekomünikasyon sektörünele dünya özelleştirme uygulamalarına bakıldığında; 

• Bazı ve Kuzey Avrupa ülkelerinin tamamında ana telekom operatörleri 

özelleştirilıniştir. Bu bölgeele yer alan İrlanda, Danimarka ve Belçika dışındaki tüm 

ülkelerele ana telekom operatörlerinin özelleştirilmesi halka arz yöntenı!Jle 

gerçekleştirilnıekteclir.l9 
··- ·--·~--

• Doğu Avrupa ülkelerinele ise özelleştirme akımı büyük bir hızla devam 

etme ktecl ir. B u li 1 k el er çoğu n lu ki a stratej.!Js..J)!J o.rta.k..bıı 1 ara k ö.:&~.ı:ı-ıı.e-y.a.pı.uak.t.aQu:lar. 

• Telekom özelleştirmesine çok önce başlayan ülkelerelen bir kısmı da Güney 

Amerika'da bulunmaktadır. Bu bölgeele yer alan Meksika, Küba, Venezuella, Peru ve 

Arjantin gibi çoğu ülkeele öncelikle blok satış arkasından da halka arz yönt~ni) 
_ uyg_ulanmıştır. 

19 Aynı, s.7. 
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• Yeni Zellancia ve Avusturalya cia telekom özelleştirmelerini öncelikle 

tamamlayan iii kelerclencli r. 

• Asya 'da başta Japonya olmak iizere Hong Kong, Taytand ve Hindistan gibi 

ülkeler özellqtirınckriııi büyük oranda tamamlamış Çin'de ise diğer ülkelere nazaran daha 

az oranda da olsa özelleştirme başlaınıştır.20 

2. GSM SEKTÖRÜNDE (;ENEL DtJIUJM 

Elektroınanyetik dalgaların telekomünikasyon aracı olarak kullanılabileceği fikrinin 

doğuşu ve bu yöndeki çalışmaların başlangıcı 19. yüzyılın sonlarına rastlaınaktaclır. 

Sözkonusu çalışmalar. mobil telefonların kullanılmaya başlanmasına yönelik ilk meyvesini, 

A.B.D.'ncle 1940'lı yılların sonlarında. Avrupa'da ise 1950'1i yılların başlarında tek hiicreli 

analog araç telefonlarının kullanılınaya başlanması ile vermiştir. Bunu izleyen adını, 

1970'lerin sonlarında hücresel analog mobil telefonların kullanılınaya başlanmasıyla 

atılmıştır. Bu sistemler, birinci nesil (I G) analog teknolojiyi kullanmakta olup, kullanıcıların 

zamanla aıtan ses kalitesi, kapasite, kapsama alanı gibi ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz 

kalması, ikinci nesil (2G) sayısal teknolojiye doğru yol alınmasını zorunlu kılmıştır. Bugün 

kullandığımız GSM standartlarındaki cep telefonları, 2G sayısal teknolojiyi kullanan 

sistemlere bir örnek teşki 1 etmekteeli r. Sözkonusu 2G mo bi 1 telefonlar, 1991 'in ortalarında 

piyasaya sürülmüş ve kullanımı büyük bir hızla yaygınlaşmıştır.21 

GSM 'in avantajlarından başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: 

• Radyo frekansını verimli bir şekilele kullanma, 

• Ses kalitesi açısından analog sistemlere göre daha iyi olma, 

20 Aynı, s.7-8. 

21 ınternational Engineering Resources-Weh Pro Forum, www.icc.org/tutorials/umts/ 

topicOl.html, s.l. 
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• Veri iletimini sistem içinde sağlama . 

• Konuşmayı şifreleyip. abonenin güvenliğini sağlama, 

• Uluslararası dolaşını ile dünyanın eliğer ülkelerinde ele GSM şebekelerinden 

yararlanma. 

Günümüzde GSM şebekeleri üç farklı frekans aralığında hizmet vermektedir. Bunlar; 

CSI\·1 ()()(): İlk olarak hıı frekans aralığını kullanan iilkclcr diinyanııı her 

tarafına clağılmıştır.( 1 G) 

• GSM 1800: Son yıllarda hızla gelişen bu banda Avrupa'nın birçok ülkesinin 

yanısıra Rusya ve çoğu gelişmiş ülke geçnıiştir.(2G) 

Dalga boyu I 800 olan GSM sistemi, dalga boyu 900 olan GSM sisteminden farklı 

olarak, bir ünitenin taşıyabileceği hat kapasitesinin daha fazla olduğu avantajlı bir sistem. 

Sabit yatırımın çok yüksek olduğu GSM 1800 genellikle şehirleşmenin yoğun olduğu 

yerlerele kullanılırken, nüfusun az olduğu yerlerde çok büyük maliyet getiriyor. Avrupa'da 

GSM 900 sistemi ve GSM 1800 sistemi birbirini tamamlayıcı olarak kullanılıyor. Nüfusun 

çok olduğu. GSM 900 yatırımlarının yetişemediği yerlerele GSM 1800 sistemi devreye 

gırıyor. 

• GSM 1900: PCS (Personal Comınunication Serviccs) Kişisel İletişim 

Servisleri diye ele acilandırılan bu frekans aralığı yalnızca ABD ve Kanada'da 

kullanılınaktadır (2G). 

Üçüncü nesil (3G) mobil telekomünikasyon teknolojisi, bu gelişmeleri takip eden bir 

sonraki büyük adımı teşkil etmektedir. 2G ilc kıyaslandığında bu yeni teknolojinin en göze 

çarpan farklılığının, sesten ziyaele data ilctimine odaklanması olduğu görülmektedir. Ne lG, 

ne ele 2G teknolojisi kullanıcılara çoklu ortanı (ınultimeclya)_hizmetler sunulması için 

tasarlanınanııştır. Ancak 3G için durumun farklı olduğu, bu teknolojinin kullanılınaya 

başlanması ile mobil telefonlar vasıtasıyla yüksek hızda internet bağlantıları sağlanabileceği, 
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bu sayede kullanıcıya hareket halinele iken sesin yanısıra data, resim, grafik ve benzeri 

bilgilerin 2Mbit/s hızına varan yüksek hızlarda, başka bir deyişle "geniş bantta" 

iletilebileceği öngörülmektedir. 

!TU tarafından. 3G teknolojisini kullanan terminal cihazının; telefon, bilgisayar, 

televizyon, çağrı cihazı, video konferans merkezi, gazete, günlük, ajanda ve hatta kredi kartı 

olarak işlev göreceği ve günümüzele her yere taşınan cUzdan ya da kimlik gibi kullanıcının 

sürekli yanında bıılııııdııracağı vazgeçilmez bir parçası haline geleceği tahnıiıı 

edi 1 ınektedi r.22 

Son zamanlarda Avrupa'da verilen 3G lisanslarının kişi başına düşen geliri 150-600 

ABD Doları kadar artırdığı da göz önünde bulundunılnıalıdır.23 

Avrupa Birliği'nce hazırlanan bir raporda. 3G teknolojisinin yeni iş imkanlarının 

yaratılması konusunda önemli etkilerinin olacağı vurgulanmaktadır. GSM sektörünün 

Avrupa'da 1996 yılından itibaren 445.000 civarında 3G hizmetlerinin sunulmaya 

başlanmasıyla birlikte, internet içerik sağlayıcılığı, m-ticaret, e-bankacılık, finansal hizmetler 

gibi değişik hizmet alanları da göz öıılinde bulundurulcluğunda, büyük ölçüele yeni ış 

imkanlarının yaratılacağının beklendiği beliıtilmekteclir.24 

Bunların yanısıra. araştırma ve geliştirme çalışmalarının daha önce edinilen 

tecrübelerin birikimi şeklinde birbirini takip eden bir süreç olduğu, 3G teknolojisinin 2G 

teknolojisi ile elele eelilen tecrübelerin üzerine kurulduğu ve ileriele 3G 'yi ele aşan 4G 

teknolojilerinin geliştirileceği ele dikkate alındığında, bu teknolojileri dünya ile eş 

zamanlarda takip eder hale gel i nınesi gerektiği değerlendi ri lmektedi r. 

22rru, Morc About IMT-2000, www.itu.int/imt/more_abt_i2k.htm, s.l. 

23 Ekonomik Danışmanlar Konseyi, Üçüncü Nesil Telsiz Teknolojisinin Ekonomik 

Etkisi, Ekim 2000, s.l. 

24Anupa Birliği Komisyonu, 'The Introduction or Third Gencration Mobilc Comınunications in 

the European U nion: S ta tc or Play and the W ay Forward", 20 Mart 2001. S.COM (200 ı) ı-+ ı. s.8. 
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Mobil telekomünikasyon sektörü, dünyada en hızlı büyüyen sektörlerelen biri olma 

özelliğini taşımaktadır. Günümüzde, tüm dünyada yaklaşık 470 milyon mobil 

telekomünikasyon abonesinin bulunduğu ve bu rakamın 2002'cle 700 milyona ve 

önümüzeleki bq yılın sonunda 1 J milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir.2-'i Diğer bir 

tahmine göre ise, mobil tekfon kullanıcı sayısında 700 milyon rakamına şinıciiden ulaşılınış 

bulunmaktadır. 

Uluslararası Tekkoıniiııikasynıı Birliği (ITU) Genel Sekreteri Y oshio lltsumi 2001 

yılında I milyardan fazla sabit telefon hattından 570 milyar dolarlık telefon görüşmesi 

yapılelığını gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerle aynı başarı oranına kavuşmaları 

durumunda, bu gelirin 1.5 trilyon dolara ulaşacağını belirtmektedir.26 Utsuıni, "2001 

yılında dünyadaki mobil telefon kullanıcılarının 300 milyar dolar gelir oluşturduğunun, 

gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerle aynı başarı oranına kavuşursa, bu gelirin 1.2 

trilyon dolara ulaşacağını söyledi. Utsumi'nin açıklamalarına göre, 2001 yılında sabit ve 

mobil telefon şebekeleri üzerinden yapılan telefon görüşmelerinin yarattığı toplam gelir, 

870 milyar dolara ulaştı. Gelişmektc olan ülkelerin kalkınınası ilc bu rakam yılda 2.7 trilyon 

dolara ulaşabilecektir. 

Utsumi, dünyada zengin ülkelerle, yoksul ülkeler arasındaki dijital açığa işaret 

ederek, bu açığın kapatılmasını istemiştir. Utsumi, "Telekomünikasyon sektöründe acil 

önlemler alınarak. bütün dünya vatandaşlarına temel telekomünikasyon hizmetlerinin 

götürülnıesi gerektiğini belirtmiştir. 

İstanbul'da düzenlenen Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı'nın 

açılışında konuşan U ts u mi, hal~ı! L83 i+I-~LQQ__k.jşj.,ys__Jj)_kLef'Q.ıı.JH.Lş_tüğiLnü., 23 -ül-kede 

l OO-~~~~f2.ıL· 63 ülkeele internetİn yüzde _L'_İJJ._illtJııcla.o.l4uğttı-tu-vttrgtthry<trak hızla 

25·'U.S. Third Gencration Wirclcss Spcctrum Activities" & "'Mcınoranduın For The Hcads or 
E:\ccutİ\"C Dcparlmcnls and Agcncics"·. BT Haber, 18-24 Aralık 2000, s.3. 

26 Hiirriyet Gazetesi, llJ.03.2002. 



değişen dünyada herkesin telckoıııliııikasyoıı lıizıııetlcriııdcn yararlanması gerektiğini 

söylemiştir. 

A.B.D.'ncle. mobil telekomiinikasyon nüfusunun27 bugün itibariyle% 35'i aştığı, 

telsiz sistemler abone sayısının da 100 milyonu ge<;tiği belirtilmektedir. Bu alandaki 

işletmeciler 150.000 kadar personel çalıştırarak. ülkelerine 44nıilyar A.B.D. Doları'nın 

üzerinde bir gelir kazandırmaktaclır.2K 

UIVITS Foruııı 2 '> ıar;ıfından lıa;.ırl;ınan lıir raporda. hınıııı tararından /\ııalysys ve 

Intercai firmalarına UMTS pazarı konusuncia bir tahmin çalışması yaptırılclığından 

bahsedilmekte ve bu çalışmaya göre. Avrupa'da mobil telekomünikasyon nüfusunun 

önümüzeleki 1 O yıl içerisinele r;(, 50 değerine ulaşacağının öngörülclüğii belirtilmektedir. 

Aynı raporda. Batı /\vrupa mobil pazarının 2001 sonu itibariyle 130 milyon kullanıcı 

sayısına sahip olacağı. bu rakamın 2005 sonunda 200 milyona erişeceği 

öngörülnıekteclir.30 Avrupa'da mobil çoklu ortam kullanıcı sayısının ise, 2005 yılı 

itibariyle 32 milyona ulaşacağı ve bumın 34 milyar ECU eleğerinde (hizmetler ve terminal 

cihaziarı ile birlikte) yıllık gelir getireceği. yine aynı raporcia ifade edilmekteclir.31 

Konu ile ilgili olarak, Avrupa "da uzun vadeele oluşacak durum hakkında bir tahmine 

yer vermek gerekirse, UMTS Fonım tarafından, 2015 yılı için Avrupa mobil pazarının 300 

milyon kullanıcı sayısına erişeceği.mobil pazarının cloyumnoktasına ise 2017 yılı civarında 

ulaşılacağı bel i ıti lmektcdi r.32 

27"Nlifuz"". lngilizcc·dcki ··pcnclration·· kelimesinin karşılığı olarak kullanılmış olup. "mobil 

tclckoıııünikasyon nül\v.u"" ımıbiltelefon kullanıcı sayısının toplam nüfusa oranını ifadc clıncktcdir. 
,X 
"'"'Finansal Forum, ı ..ı )ulıal 2001. s.l 6. 

29Tclckoınünikasyon alanında lıcın Anupa"da,lıcm de dünyanın diğcr çeşitli biilüınlcrindc faaliyct 

göstcrcn ,.c UMTS 'izyonunu paylaşan işlctmccilcr. ürclicilcr YC dü;.cnlcyici otorilcler tarafından 1996 "da 

kurulmuş yaklaşık 240 üycli organi1.asyon. 

30lJMTS Forum. Report No.l: A Rcgulatory Framcwork For UMTS, s.l:'i-16. 

3llJMTS. a.g.c., s.l7. 

32 tJM·ı·s. 1 t) a.g.c., s. . 
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Avrupa B i ri i ği tarafından çok yak ın bir tari h te h azı ri anan rapora göre3\ Avrupa 

Birliği telekomünikasyon hizmetleri pazarı güıüimüzde 200 milyar ECU değerinele olup, 

yıllık% I 2,5 civarında bir büyüme göstermektedir. 2000 yılında% 38 değerinele büyüyen 

mobil telekomünikasyon sektöriiniin. Avrupa Birliği telekomiinikasyon hizmetleri 

sektöründen sağlanan toplanı gelir içindeki payının yakla~ık 1/r. _)()civarında olduğu 

belirtilmektedir. Avrupa 'da mobil abone yoğunluğunun. PC kullanıcı yoğunluğuna göre 

d<ıl1a yüksek olduğu bclirlenmi~tir. Bu nedenle, 3G hizmetlerinin sunulmaya ba~lanınasıyla 

lıirliktc ıııulıil tckruııl;ırııı, iııtnııct ni~iıııi ve L' ticırL·t i\·iıı tncilı cdikıı cilıa:r.lar olacağı 

öngörülmektedir. A.B.D.'nde ise. PC kullanıcı yoğunluğu ve internet kullanımının, mobil 

telefon kullanımına göre oldukça yüksek olduğu göz önünde bulunclurulduğunda, internete 

mobil telefonlar vasıtasıyla eri~iıııin sağlanmasının insanları mobil telefon satın alınaya 

yönlendireceği tahmin edilnıektcdir. Ba~ka bir deyi~lc. 3G teknolojisinin kullanılmaya 

başlanması ile, mobil telefon kullanımının PC kullanımına göre daha yaygın olduğu 

Avrupa'da insanların internet eri~iınlcrini de büyük ölçüele mobil telefonlar vasıtasıyla 

yapma eğilimlerinin olması beklenmektedir. İnternet eri~iminin mobil telefon kullanıcı 

sayısına göre daha yaygın olduğu A .B.D."nde ise, internet eri~imiııin gerçeklqtirilebildiği 

mobil telefonların kullanınıının artacağı tahmin edilmektedir. Kısaca. hem A.B.D.'nde, hem 

ele Avnıpa'cla, sunulacak hizmetlerin ücreti. kalitesi, kullanım kolaylığı güveniriirlik gibi 

özelliklerinin kullanıcılar açısından olumsuz yönde geli~memesi dunıınuncla, mobil telefon 

kullanıcı sayısıııııı kolaylıkla artabileceği öngöriilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda, dünyanın çeşitli bölgelerinde mobil telekomünikasyon 

sektöründeki kullanıcı sayısının, yıllara göre (belirtilen yılların sonu itibariyle) 

ula~ılan/ulaşması öngörülen değerleri verilmektedir. 

33Anupa Birliği Komisyonu. 'Tht: lnırmlucıion or Third (iencraıion Mohilc Communicaıions in 

the European Union: Statc or Play and tht: W ay Foıward". 20 Mart 200 ı. S.COM (200 ı) ı ...ı. ı, s ...ı. 



Tablo 2: Mobil Telelwıniinil .. asyon Sektöründe Bölge ve Yıllar İtibariyle 

Kullanıcı Sayıları (Milyon)34 

Biilgl•/Yıl 1995 20()() 2005 2010 2015 
ı-:ıı 15 22 lU 20() 2(ı() 300 
Ktı!.t:\' Amerika .V ı 127 ı<)() no 2.'0 
As\;ı l'asifiJ.. ...,, 1-1') -lO O X50 1..\0() 
Di i:! n Ili ıl !~cin 7 '.7 1~() ..j()() xoo 
Tııpl;ıııı X7 -L~(ı 'J-ı<l 17.'.() 27.10 

Kaynak: European Coınmunications, Ağustos 2000. s.28. 
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!995'tcn 20CHrc kadar 5 kal artarak toplanı 42() ıııilyon adede ula~an abone sayısının 

2000'den 2015'e kadarki 15 yılda ancak 5 kat artabileceğinin !}ngöriilınesi, artış hızının 

ilerki yıllarda biraz yava~layacağını göstermektedir. Bununla birlikte Asya Pasifik 

bölgesinele 1 O kat. geli~mektc olan ülkelerin ağırlıkla yer aldığı eliğer bölgelerde 22 kat aıtış 

öngörülmesi. pazarın dinamik kesiıııinin bu b(ilgelcrde olu~acağının öngörüldüğünü ifade 

etmektedir. 2015'1ere gelindiğinde AB ülkeleri ve ABD'nin yeri eliğer grupların gerisinde 

kalacaktır. (Tablo 2) 

@ DÜNYADAKİ 3G LiSANS UYGULAMALARI 

Dünyadaki pek çok ülke. 3G lisanslarını verme yolunda önemli adınılar atmış 

bulunmaktadır. Çeşitli dünya ülkelerinde. 3G lisansları konusundaki uygulaınaların son 

durumları. izleyen sayfalarda yer alan tabloda özetlenmektedir. 

3.1. Lisans Verme Yöntemi 

Genel olarak diğer ülkeler. lisans verme yöntemi olarak ya "açık arttırına" ya da 

"güzellik llfJ_şınasL..:. yöntemini beniııısemi~tir. Bu yöntemlerin ilkindQ.--@n yüksek fiyatı 
----··--· --..... 

veren, ikincisinde ise i~ planları.ı.ıiliı-p-<-H-t-ı-ıı.k.;ıp~ma alanı.Jiyat. takvim gibi bazı kriJerleri ------ -·--·-------
en iyi sağlayan yarışmacılar lisans alınaya lıak kazanmaktadır. 

Diğer ülkelerin 3G lisans uygulaınalarında dikkati çeken bir husus, yeni katılınıcıların 

34 LJM'l'S · · 1 1 .. a.g.c., s.'" . 
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yanısıra, mevcut GSM işletmecilerine ele lisans verilmiş veya verilmesinin planlanmış 

olmasıclır. 35 Bu durumda, mevcut GSM işletmecilerinin yeni katılımcılara göre bazı 

açılardan avantajlı konuma geçecekleri, örnek olarak bu işletmeciler tarafından kapsama 

alanı açısından daha cazip bir teklif sunulabileceği açıktır. Kapsama alanının, lisans 

verilmesinde dikkate alıııaıı önemli bir kriter olduğu göz öııiiııdc buluııdunılduğuııda, 

sözkonusu ülkelerin seçimin adil bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen bazı önlemler 

almış oldukları düşünülmektedir. Bu önlemlerden biri, yeni katılımcıların, yasal zorunluluğu 

olan işletmecilerin kurmuş oldukları mevcut 2G altyapısından ulusal roaıning yolu ile, adil 

rekabet ortamının sağlanması için gereken belirli bir süre kadar faydalannıalarının, mevcut 

2G işletmecileri açısından zorunlu hale getirilmesidir. Bu, Avrupa Birliği ülkelerinin pek 

çoğu tarafından beni ınsenen bir yaklaşıındır. Örnek olarak İngiltere' de 2009' a kadar, 

İtalya'da ise lisansların verilmesini takip eden 5. senenin sonuna kadar roanııng 

zonın lu lu au (Teti ri Imi st ir. 36 
b b 3 

Mevcut GSM işletmecilerinin 3G lisanslarının verilmesinde sahip olacakları 

avantajların adi 1 olmayan bir se çi ın ortaını yaratmaması içi ıı alı n abi lecek önlemlerden biri 

ele, sözkonusu işletmecilerin kendi altyapılarından iiçiincii tarafların yararlanabilmesini 

taahhüt etmeleri kuralının konulmasıdır. Bu durunıda sözkonusu taahhiitlerin ne kapsaında 

verildiği hususu, teklifierin karşılaştırılmasında bir değerlendirme kriteri olarak 

kullanılabilecektir. Ülkemizele lisanslar, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verileceği için, 3G 

lisans yöntemi ele Ulaştırma Bakanlığı tarafından tespit edilecektir. 

Bununla birlikte, kıt frekans kaynaklarının kullanımına ilişkin yöntemin, diğer 

ülkelerele uygulanan seçim yöntemleri ve yukarıdaki hususlar da göz önünde 

bulunclurulınak suretiyle, lisans verme döneminele oluşacak talep koşulları, ekonomik 

şartlar ve diğer etkenierin değerlenclirilınesi neticesinele belirlenmesinin daha sağlıklı 

olabileceği düşünülmektedir. 

l~·· . 
··Ornek olarak Almanya. Finlandiya. I talya. 

36oıTicc The Di reel or of Tclccnıııımınicalions Rcgulalion (İrlanda), Doc.No.ODTR 00/52, s. I 5. 
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Tablo 3: Dünyada 3G Lisansları Konusunda Bazı Uygulamalar 

Frekans Lisans 

Ülke Li sa ııs V c rili~ Lisans V eriiili Lisans Bantlan 1 Bedeli 
Taı·ihi Yiinteıni SaJısı Lisans Başına (A.B.D. 

Spcktnını Doları) 

llJ00-1 <.>ROM Hz 

;\ 1 ıııanya 17 Ağustos 2000 Açık artırma 
(ı 

2010-2025 Mll1. Toplanı 45.X5 
n;\uclil>n" 2110-2170 Mill. nı ilyar dolar 

6 adet 2.\ 1 O Mill. 
1 .isan s n:rıııe 

Amerika sürecinin U Açık artırma Bilinmiyor (Bu 
Birlqik lla1.i ran 2002\k ni ması Bilinıııiyor konuda çalı~ıııalar B ilinmiyor 
DeYlctlcri başltl)'ttcağı ön gürül iiyor de,·aııı ediyor.) 

()nptlnilii\·(lr 

lliliıııııiyor. 12 
Toplanı (ı 1 O 

A,·usturya (ı Kasını 2000 A<;ık artırma (ı adet 2:ö Mill.. 
5 adet 1.\5 Mill. 

milyon dolar 

llJOO- 1 980 M 1-11 .. 

Belçika Mart 2001 Açık artırma ·' 
201 0-2025 M lll.. Toplanı 405 
2110-2170 Ml-11./ milyon dolar 

Bilinnıil'nr 

1 .isan s Yerıne 1 900- 1 <.>RO M lll.. 

Çek 
siireci ne i\1;ık arlırıııa 4 lisans 20 1 O- 2025 M ll!.. 

Cuııılıuriyeli 
talıminen i\layıs olması \'l:ri 1 nı e sı 2110-2170 Ml-lt./ Bilinıııiyor 

200 ı \k lln~llrliltiyl)r iıngiirıiltiy<ır ."l adet 2x 1 0- 15 
ha~lanacak Mill.+ 5 Ml lt. 
Lisans "'.:rıııc 

llJOO-ilJ80 Mik 
siircci ne /\çık artırma 41isans 

20 1 0-2025 M 1-lt.. 
Danimarka talıminen Ekiııı olması \'l:ri lım: si 

2110-2170 Ml-lt./ Bilinnıiyor 

2001 'de i\ngi)riil iiyor i\ngi\riilliy<ır 
Bilinıııiyor 

haslan;ıc;ık. 

llJ00-1980 MHt.. 

Ciiit.ellik y;ırı~ıııası 
2010-2025 MI-l!., 

Finlandiya 18 Mart 2000 
(lkauty conlcst) 

4 2110-2170 Ml-lt./ Bedelsiz 
4 adet 2x 15 M Hz+ 

5 Ml-lt. 
1 .isan s ,·erıııe 

(iiit.ellik yarı~ıııası 
1 .isans başına 

süreci ne 
\'l: sahil fiyat 

41isans 4.75 milyar 
Fransa talıminen 2001 'in 

olması 
Yerilmesi Bilinıııiyor d ol ;ır ol ara k 

ilk çeyreği 
ön <>öriil ii \'or 

\\ngörUI iiyor sabit bedel 
has i anacı k. "' - belirlenmis 

Biliıııııiyor 1 3 adet 
Toplanı 252 

Hollanda 24 Tcınınut. 2000 Açık artırma 5 2x 10 MHz + 2 adet 
milyar dolar 

2xl5 Ml-lt. 
1900-1980 Mll1 .. 

İngiltere 27 Nisan 2000 Açık artırma 5 
20 1 0-2025 M ll!., Toplanı 15,25 
2110-2170 Ml-Iz/ milyar dolar 

Bilinıııi\or 

Lisans \·erıne 
1900-1980 Ml-Iz. Toplanı 140 

siireci ne Giiz.cll i k yarışınası 4 Lisans 
2010-2025 Ml-Iz. l'vl il yon dolar 

İrlanda tahminen 2001 'in olması Yerilmesi 
2110-2170 Ml-Iz/ olabileceği 

ilk çeyreği öngöriilüyor ön görülüyor. 
Bilinıııiyor öngörül iiyor 

has! anacak. 
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1920-1 0XO Mllz. 
2010-2025 Ml-Iz. 

Toplam 477 
İspanya 1 .-ı Man 2000 (iiizcllik yarışınası ..ı 2110-2170 MHz/ 

..ı auct 2.\15 
milyon dolar 

MH~.+'iMI-!1. 

1900- I9RO rvıı-11.. 

2010-2025 Mll1 .. 1 ,isans başına 
i sn:<; (, ;\r;ılık 2000 ;\~·ık arttırma ..ı 2110-2170 Mil!./ 11.020 

..fadct2x 15Mil;. milyon dolar 
+ 5 Mll1. 

Açık artırınayı Bilinıııiyor/5 adet 
Toplanı 10.07 

İtalya 27 Ekim 2000 ıııiilcakip giizcllik 5 2xiOMHz+5 
vansması Mllz 

milyar Jolar 

J;ıpnnva 1 :ı lla;.iran 2000 llilinıııivnr -' 1\ilinıııi\'or llilinıııivnr 

l.is;ıııs \nıııc· 

siırcci ne Açık arttırma 
" Kanada lalııııiııcıı 2001'in 1ılıııası Bilinıııiyor Bilinmiyor Bilinıııiyor 

ilk yarısı lingöriii iiyor. 
haslanac;ık. 

Toplanı 215 

Non· eç 04 Aralık 2000 Ciiizcllik yarışması ..ı Bilinıııiyor 
milyon dolar 
\'(;yıllık 22 

milvon dolar 

(iii;.cllik yarışması 
1000-1980 Mil!., Lisans başına 

Portekiz 19 Aralık 2000 
n; sahil fiyat 

...ı 2110-2170 Ml-Iz/ X7J2 milyon 
Bilinıııi,·or. dolar 

Lisans \·crınc 
siirccinc Açık arttırıııa 

Singapur tahminen 2001 'in ol ması ..ı B ilinmiyor Bilinıııiyor 

ilk çeyreği öngiiriil iiym 
haslanacak. 
Lisans \'crıııc 3 \·eya 5 
siirccinc 

Yunanistan talıminen 2001 'in Bilinıııiyl)f'. 
lisans 

Bilinıııiyor Bilinıııiyor 
,·eri 1 ın esi 

ilk yarısı 
öııglirii 1 iiyor. 

has! anacak. 

Kaynak: Financial Times, l) Şubat 2001: http://ncws.ft.com/ftlgx.cgi/ftc? 

pagcnamc= V icw & c=A rticlc& cidFTJ BKSY PX BC& livc=truc& tagid= YYY9B 

SINKTM & uscovcrridctcınpla tc= IX LZH N N 1'94C 

4. DÜNYADA CEP TELEFONU SATI~LARI 

GSM sektörünün cleğerlenclirilmesi yapılırken üzerinde durulması gereken bir diğer 

konu da sektöreleki nihai ürün olan cep telefonlarının üretim ve satışlarının ne olduğudur. 

Aşağıda görüldüğü gibi pazar lideri 2001 'ele% 36 pay ile Nokia'clır. İkinci sırada% 7 ile 
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Sanısung, 3. sırada% 7 civarındaki payı ile Siemens ve az bir farkla 4. sırada Ericsson 

gelmektedir. Diğer üreticiler ise pazarın geriye kalan % 43 civarındaki kısmını 

ol uşturınaktad ır. 

Tablo 4:Dünyada Cep Telefonu Satışları (Milyon Adet) 

Firma 2()()() 211111 l>l'ğisinı <;< 

Nnkia ı21\A ı ..ın 9 

rvıntnrnla 5 ı .O sı-;.c, ı..ı.9 

Sanısun~ 2ı .9 21\.(, ."\0 .(, 

Sicıııcııs 2'1.2 2X·I -2.7 

Ericssnıı .. nJ 27.9 -Yi.6 

Dii.!cr ı ..ı 1.2 ı 09.~ -225 

TOPl-AM ..ı ıs W~ . ...ı -5.2 

Kaynak: Para Dergisi, 17-23 Mart 2002. s.7. 

Cep telefonu sektörü 2001 'ele tarihinin en kötü yılını yaşamasına rağmen Nokia, 

Motorola ve Saınsung yılı büyümeyle kapanıayı başarmıştır. Nokia, lideri bulunduğu 

pazardaki payını kriz yılında yüzde 3 I 'den 36'ya çıkarmıştır. Krizele en önemli başarıyı 

gösteren firma ise yüzele 5'lik pazar payını yüzele 7'ye çıkarınayı ve cep telefonu pazarında 

Nokia ve Motorola'nın ardından üçüncü büyük marka konumuna yükselıneyi başaran 

Samsung olmuştur. Daha çok üst düzey cep telefonu pazarını hedefleyerek başarılı olan 

Sanıstıng, N okia tarafmclan uygulanan ve başarısmı kanıtlayan ölçek ekonomi si ne dayalı, 

her alım gücüne farklı telefon stratejisini uygulaın<lYi\n :;;irkçJ.lcriJLd.c..haş.a.r.ı..l.ıola~ğ.j.ni 

~Diğer telefon üreticileri ele işte bu şirketlerin geçen yıl elele ettikleri başarıyı, 

pazar koşullarını ve kendi kaynaklarını dikkate alarak 2002'nin 2001 'e benzemesi için 

yoğun çaba harcamakta olduğu gözlenmektedir. Kötü geçen 200 I 'in ardından cep 

telefonu şirketlerinin 2002'dc pazar paylarını artırmaktan çok satış rakamlarını ve gelirlerini 

artırmaya öncelik verıneleri beklenmektedir. 2002 yılı içerisinde ürün yelpazesini daha da 

genişletecek olan Nokia. zirvedeki pazar payını daha da arttırınayı hecleflenıektedir. Şirketin 

pazar payı 2002 sonunda yüzde 37.5'e ulaşabilir. Kitlesel pazarda Nokia'yla rekabet 

etmekte zorlanan eliğer cep telefonu üreticileri geçen yıl Samsung'un izlediği metodu 
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izleyerek yüksek seviyeli ve pahalı telefonlar üreterek gelirlerini arttırınayı hedefleınekteler. 

İsveçli cep telefonu üreticisi Ericsson ve Japon elektronik devi Sony'nin 2001 yılı 

sonlarında birlqmesiylc kurulan Soııy Ericsson, pahalı telefonlar üretiminele en iyi 

örneklerden birini oluşturmaktadır. Avrupa'da satılan ilk renkli ekranlı cep telefonunu 

üreten Sony Ericsson gibi ~irketlerin katılımıyla cep telefonunda list dlizcy scgmcııtiıı 2002 

yılmda çok kalabalık olacağı tahmin edilmektedir. Bu durunıda Sanısung'un Motorola'nm 

pazar payını yakalayabilmek için ucuz cep telefonu pazarı için ele bir model üretmesi 

gerekecektir. 



Üçüncü Bölüm 

TÜRKİYE'DE GSM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK 

ANALİZİ 

1. GENEL DURUM 

ı .ı. Tarilıçc 

Türkiye'de mobil telefon sistemlerinin kullanılmaya başlandığı son yiliara gelinceye 

kadar haberleşme sektöründe yaşanan önemli gelişıneler kronolojik olarak aşağıdaki gibi 

sıralanabil ir. 

• 23.10.1840 Posta Bakanlığı kuruldu . 

• I 847 Telgraf Paclişah II. Abdülhamit'in huzurunda tanıtıldı. 

• 1854 İlk telgraf hattının İstanbul-Varna-Kırım arasına kurulması işlemlerine 

başlanci ı. 

• 1855 İstanbul-Kırım arasında ilk telgraf çekildi. 

• 1909 Ülkemizele ilk ınanuel telefon santralı 28 hat kapasitesi ile İstanbul'da 

servise veri Idi. 

• 11.10.1926 Balkanların ilk otomatik santralı 2000 hat kapasitesi ile 

Ankara' da servise verileli. 

• 1928 İzmir'in ilk otomatik santralı (2000 hat) servise verildi. 

• 1929 Ülkemizele şehirlerarası görüşme (İstanbul-Ankara) başladı. 

• 193 I İlk milletlerarası görüşme İstanbui-Sofya arasında başladı. 

• I 967 PTT (% 49) ve ~orthern Telekom (% 5 I) ortaklığı ile NET.A.Ş 

k.unılclu. 
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Ülkemizele bu tarihten itibaren haberleşme alanında 70'li yılların sonuna kadar elikkat 

çekici bir gel iş me meydana gel ınemiştir. 

Ancak 80'1i yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye haberleşme teknolojisi ve 

hizmetleri açısından dünyanın önde gelen devletleri arasındaki yerini alnıaya başlamıştır. 

1985'clen sonra mobil telefon, çağrı sistemleri ve telefon hatlarını kullanan faks 

cihazlarıııııı giıtikı.;·c yaygııılaşıııaya lıaşlaıııası ilc birlikte dijital otomatik telefon santralinin 

üretimine başlanınası ve şehirlerarası kablo sisteminin hizmete sokulıı~ası sektördeki önemli 

gelişmeleri oluşturımıştur.:n 

• 1979 Türkiye Uluslararası Uydu Haberleşme Organizasyonunda hisseelar 

üye olarak (INTELSAT)_ ilk yer uydu istasyonunu (AKA-1) hizmete 

so k ımı ş tur. 

• 1984 ilk sayısal telefon santralı Ankara'da kuruldu (DMS I O-M). 

• 1985 Ülkemizin ilk elektronik kırsal alan santralı (ELİF-1) Denizli'de servise 

verileli ve aynı yıl içinele sayısal R/L sistenıleri devreye sokuldu. 

• 1986 İkinci uydu (EUTELSAT) yer istasyonu (AKA-2), Fiber-üptic kablo 

sistemleri. Mobil telefon sistemleri (NMT), Telsiz telefon hizmetleri, Video 

konferans servisi ve Çağrı cihazı (Pager) sistenıleri ülkemizin haberleşme 

alanındaki hızlı gelişiminin ilk göstergelericlir. 

• 1986 İlk analog NMT sistemi Ankara ve İstanbul'da servise verildi. 

• 1988 Üçüncü uydu (INTELSAT) yer istasyonu (AKA-3) hizmete 

sokulmuştur. 

• 1989 INMARSAT uydusu üzerinden çalışan ATA-1 ve ATA-2 yer 

istasyonları hizmete sokuldu. Aynı anda Ulusal Uydu Haberleşme Programı 

37Türkiyc Kalkınına Bankası. ililgi Toplumuna IJoğru Tiirkiyc Bilgi Tcknolojilcri, 

Araştırma Müdürlüğü. Ankara. 1999. s.-1-7. 



• 

• 

• 

• 

• 

1.2. 

üzerinde çalı~ınalar ba~latılclı. Ayrıca ilk sayısal kırsal alan santralı olan Dicle 

üretileli. 

1990 Teletex hizmetleri kullanıma sunuldu . 

1991 Kabiolu TV hizmeti . 

1 99~ Po~_t_<ı_ ve._!_~!~_~ o ıl} _hl~~ı~s_U_eJj_c_ıyı_:!.@rak 'I~ürk Tel ekoınün i kasyon A.Ş . 

k w:.ul cl u . 

GSM haberle~ıııc tckııolojisiııiıı kullaıııınıııa ba~laııdı. 

Cllkeıııiziıı habnk~ıııc alaıııııdaki cıı biiyük adımı bu yıl atıldı: ilku_ydıım!_tz 

TÜRKSAT -1 B yörüngesine oturtulclu. 

1996 Ülkemizele No: 7 işaretleşıne sistemine geçiş süreci başlatıldı, ikinci 

uydumuz TÜRKSAT- 1 C 1997 lSD N uygulaınalarına başlandı. 

1998 Ülkemiz GSM MoU'suna dahil oldu . 

Mobil Telefon Sistemleri 

Ülkemizele mobil telefon sistemlerine geçi~ Analog MTS Sistemi ile 1985'te 

başlamış, daha sonra 1 988'clen itibaren GSM MoU'suna dahil olunmuştur. 

1.2.1. Analog NMT Sistemi 

Türkiye'de mobil telefon hizmetini sunmak üzere yapılan çalışmaların başlangıcı 

1985 yılıdır. Bu sistemin temin ve tesisi ıçın açılan ihaleyi Nokia MobJra firması 

kazanmıştır. 

NMT sistemi ilk olarak 1986 yılında Ankara ve istanbul'da servise verilmiştir. Bu 

sistem, 1999 yılı sonu itibariyle tüm il merkezlerinele ve ana karayollarınıızın% 85'inde ve 

ayrıca KKTC topraklarınm yaklaşık o/o 95'inde çalışıııaktaclır.38 

.lSDPT. "Hab~.:rlcşm~.: ÖİK Raporu··. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.68. 
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Tablo ve şekillerde ele görüldüğü gibi, kanal ve baz istasyonu sayısında liner bir artış 

olmasına rağmen abone sayısında düşüşler gözlenmiştir. 

Ayrıca mevcut abonelere, Voice Mail, No.7 ve vb yeni hizmetlerin verilmesine 

kar~ılık, ülkemizde NMT sistemi için abonelerin kullandığı telefonların GSM telefonianna 

göre aşırı yüksek fiyatlı olması ve işletiminin tekel olması, reklam ve promosyonun 

yapılınaması abone sayısının artmamasında etkin rol oynamı~tır. Gerek bu sebepler, gerekse 

Gsrvı sistcıııiııiıı global bir sistl'ııı olıııası ııcdl'ııiyk iiııiiıııiizdcki yıllarda tüm dünyada 

NMT sistemlerine yatırımların durdurulması ve yatırımların yeoi teknolojilere yapılması 

planlanmaktadır. 

Ayrıca NMT sistemine yatırım yapılmaksızın, abone sayısını korumak maksadıyla, 

mevcut hali ile işletilmesine devam eelilmesi veya özel sektöre devreelilmesi 

düşünülmektecli r _39 

1.2.2. GSM Sistemi 

Ülkemiz 1988 yılında GSM MoU'suna clalıil olmuştur. İlk etapta Turkce!! ve Telsim 

şirketleriyle Temmuz 129ltm:iJı.incle_, 50Q '_~!:__ı_ııiJy_çı_ıı_S_li.s.ruJ.s __ be.deJi.karşılığı ve 1 isan s 

koşulları uygun olclt~fu.ıncla, lisans veri!_!nek üzere gelir paylaşıı~ıı __ ~?_asma dayalı olarak __________ , __ -- . ~-- --------------·~--- -·-·------ .. - - ·-

ıT!Qbil telefon sist_emis.özleşmesi iınzalanmıştır. Gelir paylaşım esasma göre yürütülmekte 

olan projede tüm yatırım masrafları ilgili şirketlerc~ _ _karşılanma_kt,!'lclır. Gelir paylaşım 
- .. ---·· 

üccetleri, konuşma ücreti, aylık sa~it ücret ve tesis ücretinden oluşmaktadır. İlgili 
. -...._ -·-~ . -·------- . ------ --

sözleşmeele elde edilen ~_!) %§7.1 Türk Telekom'<!_ ve %32.9'u firmalara pay 

e~ilmiştir. Lisans ko~ullarının oluşması ilc ~4...1998 tarihinde 500 milyon$ karş~Iığmda 

lisans imtiyaz sözl~~~~~~~i __ i_mz~an~~~ış ve ülkemizde ilk defa telekoı!lüni)s<:ı_ŞYQ.IJ _ __<ıJarmıda 

T~irk Telekom dışında alt~·na~i_!_~~}!~~~-~~-~~car_igl!~ra_k failli,y~tg.ös.terı:u~~ll<.!§l~E~_!ştır.40 

39DPT. a.g.c., s.69. 

40 DPT, a.g.c., s.70. 
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19~ıncla telekomünikasyon sektörünele faaliyete başlayan TuıJcell ye I_dilin 

büyiik~ix.i~~~-~_i_le tüm Türkiye'de geniş biı:cQğrafi alanda hiiyiik.bir ab.G.ne....p.utans..i_yeline ----
ui'!_Ş!Jlıştır. 

Tablo 6: Yıllara Göre GSM Abone Sayıları -

'Yıllar Turkce!! (ISM 900 Telsim GSM 900 Toplam 
---.---'· -;::::;=:-

19'14 (ı3 .<)X9 17.979 KI.96H 

ı <)()5 224.74Cı ı 07.97() :n2 7ır, 

ı <)<)(ı 5.55 .. 51ı2 ın.217 (ı'i2.77'1 

1997 ı . ı .~K.OOO .q.'\ .. H3 ı .:lli ı .323 
ı <i<iK 2 .. '\00.0()() ı . ()(ı() ()()() 3 . Yı O. 000 

ı<N9 5.2.'\0.000 2 .. \.10.000 7.560.000 

2000 9 2 ı() 000 5 . 7 (ı(). ono ı 4.970 000 

Kaynak: DPT. 

Tablo 7: Yıllara Göre Mobil Telefon Abone Sayısı Tahmini 

Yıllar 

Abone Sayısı 

Kaynak: DPT. 

Şekil 2: Yıllara Göre GSM Abone Dağılımı 

ı6000000 

ı4000000 

12000000 
Vl 

;....., 10000000 
"' [/) 

8000000 
~ 

D Ttırkceli GSM 900 

ö 6000000 ..0 
<( 

ı 4000000 

2000000 
ı 

o j 

[!1 Telsim GSM 900 

D Toplam 

--t •r, \D r- 00 0\ o 
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ o 
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ o 

N 

Yıllar 

Kaynak: DPT. 



Şekil 3: Mobil Telefon Tahmini Abone Sayıları 

-HlOOOOOO 

or. _,0000000 
~, 

"' V: 

6 
20()()()()0() 

c 
..c J()()()()()()() 
-ı:: 

() 

2001 2002 200.' 200-1 2005 

Yıllar 

Kaynak DPT. 

Türkiye I G mobil telekomünikasyon teknolojisi ile, "Norclic Mobile Telephone" 

(NMT) sistemlerinin 1986 yılında kullanılınaya ba~lanması ilc tanışmıştır. NMT ile 

günümüzde yaklaşık 114.000 aboneye hizmet verilmektedir. 2G teknolojileri alanında ise, 

T~iye'cle halilınırcia +-wrkcell Tcl;llın ve İştim ve Türk Telekom olmak üzere 4 açlet 

GSM işletmecisi mevcuttur. Bunlardan Turkccll ve Telsiın, Türk Telekom ile yaptıkları 

gel ir pay la ş ı ın ı söz! eş ınci eri i 1 W294 yılı i_tib.ıuj_ylç_ __ Ç_~~9Q~Q_Jıjz:.ın~ti sun maya 

ba_ş_lamıslardır. Mevzuat değişiklikleri neticesinele sözkonusu firmalara lisans verilmesinin 
.._ '" --·~····----

mümkün hale gelınes~ılÜ!.E.!"clınclan, Ulaştırma Bakanlığı ile Turkcell ve Telsim arasında 27 

Nisan I 998 tarihinele imtiyaz sözleşmeleri imzalan mıştır. 

Türkiye 'ele GSM I_ Ş_~O ihalesi Nisan 2000 itibariyle başlatılmış, sözkonusu ihalenin 

sonuçlanmasının ardından Ulaştırma Bakaııl.ığı..iLeJştinLEirmasLaı:asJn<;la 30 E..kim 2.Q.QQ 

tarihinele bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. İştim, 21 Mart 2001 tarihi itibariyle hizmet 

sunmaya başlamıştır. Aria adıyla hizmet sunan bu operatörün dahil olmasıyla 2002 Mart 

ayında 8.Q0_QÜ1 __ clQLayıııch'Lab~e-ukı-ş-a-n-üç-üncii bir işletİcİ firı1ıa_d~~~ye g_ırmış 

olmaktadır. 

Türkiye'nin cliğe_r ÇSM I 800 i_ş_ietı~ı~ci~i__Tüı:k Te..LeJs_..oın olııp_,_siizkonusu GSM_il_OO 



lisansına yönelik GSM görev sözleşmesi I 1 Oc_ak_~Q_QI tarihinde iınzalanmıştır. Daha 

sonra kurulan AyceJLTürk TelekmıL.dan dördlineli operatör lis(lnsını satın almış ve ilk 

etapta 7 ilde abon.Lk.a_)!.Q.ı ve faaliye1eJmşlamıştır. Henüz IQO..DOO dolayında abonesi olan 
,.---

Aycell'in 2002'cle_kapsaına alanını biiylitnıesi}l-l.e_p.az.ar payını aıttırac~~ bek!enmektedir. 
~-------· 

Sözkonusu GSM işletmecilerinden Turkcell ve Telsim'in 3G teknolojisine yönelik 

hazırlık i ci o.ı:Lc ___ olduk.L·m, bu kapsaında Turkcell' in_ Ericsso.n 'a, Telsim 'in ele 

S i eı~~eq<:;>jlyl_otorola_'_ya ~1q_J!!_!_i:a pısını haz ı ri atma k kouıı :;;•ında ad ımi ar attı k ları 

bilin!ııektedir.41 Telsim'in 2000 yılının Ağustos ayında Motorola ile 3G teknolojilerini 

içeren yeni ürünler geliştirilmesine yönelik olarak işbirliği yaptığı; ayrıca UMTS 

platformunun oluşturulması ile ilgili olarak, potansiyel eleğerinin 2 milyar A.B.D. Doları'nı 

aşacağı tahmin edilen bir anlaşma imzaladığı belirtilmektedir.42 Ancak daha sonra 

Motorola ile Telsim arasında yargıya intikal eden anlaşmazlık bu sözleşmenin 

uygulanabilirliğini muhtemelen ortadan kalclırınış bulunmaktadır. Devi~.Pianlama Teşkilatı 

(DPT) tarafından hazırlanan 2001-2005 yıllarını kapsayan Sekü;.i_nç_ij3e_şyıii,ı_kKp.lkınma 

Planı'na göre43 Ttırkceli ve Telsim'in mevcudiyetiyle, mobil telefonda 2000 yılı sonu 

itibariyle abone sayısında 12 milyona, abone yoğunluğunda% 17'ye ulaşıldığı tahmini yer 

almaktadır. 

Sözkonusu Plan'a göre, 2001-2005 döneminde tüketici taleplerinin mobil 

telekomünikasyon hizmetlerine kayması sonucu, bu pazarda yaşanaıı hızlı gelişimin, 

teknolojik ilerlemeler ve maliyette ya;şanan dlişnıelerin ele etkisiyle aıtarak devanı edeceği 

öngörülmektedir. Önümüzeleki dönemele başta internet erişimi ve el.e.k.tronik ticEet 

uxg~ılanıaları olmak iizcre, birçok telekomünikasyon hizmetinde ağırlıklı olarak mobil 

şebekelerin kullanılacağı tahmini yapılmaktadır. 

41 BThubcr, 18-24 Aralık 2000. s.}. 

42 BThabcr, 22-28 Ocak 2001. s.8 . 

._ı 1 i)jYj' 7-· . a.g.c., s. ). 
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DPT tarafından sözkonusu dönemele 3G mobil sistemlerin faaliyete oececeoi 
b , b 

öngörülmüş olup, anılan sistemlerin, telekomünikasyonun mobil ağırlıklı yapısını daha da 

kuvvetlendireceği ifade edilmektedir. Plan'da sözkonusu dönem sonunda, mobil telefon 

abone sayısının _)().5 milyona. abone yoğunluğunun ise (YrA4'e ula~acağı tahmin 

edilmektedir. 

DPl' kaynaklarına göre GSM operatörlerinin 2000 yılı sonuna kadarki abone sayıları 

ve izleyen bq yılda ula~ılması tahmin edilen muhtemel abone sayıl~ırı tablo ve şekillerde 

gösterilıııi~ti. Ancak, GSM operatörlerinin açıklaınalarına dayall olarak elele edilen sayılar 

DPT'nin verilerinelen bir miktar farklılık gösterebilmekteclir. Bu böli.iınün ikinci ayrıınında 

1994'ten günümüze kadar hem ilk iki operatörün hem de son bir yılda faaliyete geçen son 

iki operatörün abone adetlerinin seyri kendi açıklanıaları doğrultusunda verilmiştir. Bu 

durumcia 2_Q02 yılı Mart ayı itiba_rı ile Turkcell'in 12.200.000, Telsim'in 7.250.000, 

Aria 'nın ŞD..ü..-b.in ve Aycell' in 1 OO.OOQ adet aboneye ulaştığı ve toplanı olarak 4 operatörün 

20 milyon 350 bin kişilik abone sayısına sahiR olduğu ortaya cıkmaktadır. Böylece, abone ---------·--·--------------------- --- ... -· -· . - ,. ·-- .. ----·-·· .. _...-....; _________ ::. _____________ _ 

yoğunluğucia daha şimdiden % 28 civarına yükselmiş olmaktadır ki bu AB ve ABD 

dışındaki dünya ülkeleriyle kıyaslandığıncla oldukça yüksek bir oranclır. 

Tablo 8: Abo.Jl.c_S.a.yl.SJD!!!.._!!_ş_l\1 Opcratörlcrinc Dağılımı (2002 Mart) 

·----Gsm Opcratörii Abone Sayısı YiizdcL 
Avccll ı 00.000 <'/rı ı 

Aria 800.000 '7r 4 
Telsim 7.250.000 lk· 35 
l (ftiiTicll. 12.200.000 <';(, 60 

Kaynak: Taraftınll.ca dcrkııcıı bilgikrc gön; lıa;.ırlaıımışıır. 

2002 yılınm ilk ayları itibarıyla Türkiye'de mevcut her 100 GSM abonesinin 60'ı 

Turkcell'e, 35'i Telsim'e. 4'ü Aria'ya ve 1 'i Aycell'e aittir. Dolayısıyla toplam 20 milyon 

350 bin adet abonenin% 95'i iki operatörün ınüşterisiclir: Turkce!! ve Telsim. Piyasa bu 
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hali ile bir rn.i.k.J:çkabct piyasa türü olan ol~g_?B9..~~ıı_?_z_~l-~-~:~.g}.<.!.~ı ... ~!1!QI?2]J.~4.J'~Pı .!) 

gösternıektccl ir. 

Sahip olun un baz istasyonu sayısının operatörlcre dağılıını i ncclcndiği nde de benzer 

bir durumla kar~ıla~ılıııaktadır. 

Tablo 9: Baz İstasyonu Sahipliğinin GSM Opcratörlcrinc Dağılıını (2002 Mart) 

(;sııı Opl'raliirii Baz lslasvoıı Yiizd(• 
;\'edi l)()() 'Ir 5 
Aria 2150 "k· ı :ı 

Tel si ın 6000 7r 37 
Turkedi 7300 '7r· 45 

Kaynak: Tararıııııl.ea uerleııcıı bilgilere göre hazırlanmıştır. 

2002'nin Mart ayı itibari ilc toplam 16.350 GSM baz istasyonu inşa edilmiş olup 

bunların o/o 82'si sadece iki operatöre (Turkce!! ve Telsiın'c) ait bulunmaktadır. Bu arada 

Turkcell'in her iki tabloda da liderliği sürmektedir. Bununla birlikte, baz istasyonu sayısı 

açısından Telsim'le arasındaki fark nispeten daha az olmasına rağmen abone sayısı 

açısından açık bir farkın bulunması. Turkccll'in Telsiın'e göre daha etkin bir müşteri 

kazanma (satış ve pazarlaıııa)_ı.~_()_~i-~-~~~ı _ _)'_l~·iitn~~~al:ıilec~ğ__i_Qj ve/veya sahip olduğ!thaz 1 
is~~YQ.!_li_<!~~~~.!.Q_~1psaııı~ al~nlcıı~ve kon umları it_ibarı i 1~ cl(!ha_y_ç_ıj ııı.!i. ı_ı()ktalarajn_şn__~çll!.!!!l.§_) ':+-

ojE,bikceği ııi.dü.ş.iindiirl m ektedir. · 

1.3. Öngörüler 

Devlet Planlama Tqkilatı tarafından hazırlanan 2001-2005 yıllarını kapsayan 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'ncla, sözkonusu dönem boyunca Türk mobil 

sektörünele 3G sistemlerinin ele kullanılmaya başlanacağı ve sektörünele büyümeye devam 

eeleceği cleğerlenclirıneleri yap ıl maktaci ır. 
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Amlan Plan'da 2005 yılı sonunda gerçekleşeceği tahmin eelilen 30.5 milyon rakamı, 

yaklaşık olarak %44 eleğerinde bir mobil abone yoğunluğuna karşılık gelmektedir. Mobil 

abo~e yoğunluğunun 2000'cle% 17'lik bir eleğerele olduğu tahmin edilmektedir. Bu değer, 

bugliıı itibariyle A.B.D.'ııde (Ji<J35, Avrupa birliği tilkelerinde ise oıtalama %50 civarındadır. 

Bu durumda A.I3.D.'nin bugün itibariyle sahip olduğu mobil abone yoğunluk değeri, 

Türkiye'nin 2003-2004 yıllarında ulaşacağı tahmin edilen değerlere karşılık gelmektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinin mobil abone yoğunluğuna ise, Türkiye tarafından 2005 yılından 

soııra cri~ilcbilcccği görtilıııckıcdir. 

Türk telekomünikasyon sektörünele mobil abone yoğunluğu ve kullanıcı taleplerine 

ilişkin etkenierin yanısıra, ekonomik yönelen de 3G lisansları için hazır oluntıp olunmadığı 

h us us un un değerlenci i ri Inı esi nde, d ünya tel ckoınüni kasyon sektörünele yaşanan par.asal 

SJkmtı.laruuce--l-<..oşuLlaı:m.yaıısımalaı:ı_da.~özötü.indc.buLundunıimalıclır. Örnek olarak, Avrupa 

Birliği tarafından hazırlanan bir rapora göre-W, işletmeciler 3G yatırımlarıiçin__ı?~1~:a.~:ıı 

kay.JElk_P..!!)!}ı(l amacıyla finans(l_l.Jnarketlere yönelmi.ş; eşzamanlı yapılan dış kaynak 

talepleri ve birçok ~ıuünikas*oııi~letınec:i_süıiıı_bJlyiik miktardaki borçları dillayısıyla 

kredi notlarında dii~iiş ımıyelana gelmiş; bu clunım da sözkonusu işletmeciler tarafından 

yatırımların finanse eelilmesini ol~ınısuz._y_ömle etkilemtştir. Ayrıca, sözkonusu raporda 

veri le n bi lgi le re göre, 3QJ.i.s..<ııısLan pa _ol.<.IJ) __ i lg_[ni.n1.0...Q.Q __ üL.y .. az.ımJanJ.1i bar~n_clüşüş 
--·--...... 

göstercl i ği ve i ş~_tme.cile.ı:... .. veya .. p.'U4ua ... yeni...g.iuııe.yi .. d.üş.üııeJı J.i.um:ı..L<.u:Jfl.!:ilfı .JJQ~~ıı 3 G_jJ e 

bağlantılı riskierin yenideı_ı cLeğ~_ı-l_eJ.ı.<:liriJmekte olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda ------·--·- ----~ -

Fransa'da verilmesi planlanan 4 adet 3G lisansına yalnızca 2 işletmecinin ilgi gösterdiği, 

benzer şekilde Belçika'da da 4 adet 3G lisansı için yalnızca 3 operatörün başvuruda 

bulunduğuna elikkat çckilıııekıcdir. 3G spcktnımun ticari eleğerinin (işletmecilerin 

ödemeye istekli oldukları değerin) İngiltere ve Alnıanya'daki ihalelerin ardından biiyük 

miktarda düştüğü belirtilmektedir. 

++Anupa Birliği Komisyonu. 'The lntroJuction or ThirJ Gencration Mobilc Coınınunications in 

the European Union: Stale or Play anJ the W ay Fon,ard" 20 Mart 2001. S.: COM (200 l) 141, s.6. 
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Yukarıda vurgulanan pazar koşullarının yanısıra, Türkiye'deki ekonomik koşulların 

belirsizliği ve yaklll zamanda bir lisans verilmiş olduğu gibi konuların da Türkiye'de 3G 

lisanslarının ne zaman verilebileceği hususunun değerlendirilmesinde gözönünde 

bulundurulacak konular arasında yeraldığı düşünülmektedir. 

Son zamanlarda Avrupa'da verilen 3G lisanslarının, kişi başına düşen geliri 150-600 

A.B.D. Doları kadar artırdığı da gözönünde bulundurulınalıclır...ı5 

Avrupa Birliği 'ııcc hazırlanan bir rapon.la4<\ 3G teknolojisinin yeni iş imkanlarınlll 

yaratılması konusunda önemli etkilerinin olacağı vurgulanınaktadır. GSM sektörünün 

Avrupa'da 1996 yılından itibaren 445.000 civarında istihdam yarattığı; bugüne kadar 

toplam GSM yatırım hacminin 70 milyar ECU civarında olduğu; benzer şekilde, 

3Ghizınetlerinin sunulmaya başlanmasıyla birlikte, internet içerik sağlayıcılığı, m-ticaret, e

bankacılık, finansal hizmetler gibi değişik hizmet alanları da gözönünde 

bulundurulduğuncla, büyük ölçüde yeni iş imkanlarının yaratılacağınlll beklendiği 

bel iıtilınektedi r. 

Bunların yanısıra araştırma ve geliştirme çalışmalarınlll daha önce edinilen 

tecrübelerin birikimi şeklinde birbirini takip eden bir süreç olduğu, 3G teknolojisinin 2G 

teknolojisi ile elde edilen tecrübelerin üzerine kurulduğu ve ileriele 3G 'yi ele aşan 4G 

teknolojilerinin geliştirileceği ele dikkate alınclığıncla, bu teknolojileri dünya ile eş 

zamanlarda takip eder hale gelinmesi gerektiği cleğerlenclirilmektedir. 

Bu durumda, 1 G mobil tçkk_OJ1J.!inikasyon teknolQlihl_ile 1_2_8fL.cla, 2Ci.teknalojisi ile 

ise !_294 yıl ında tanı'?ılll?--G-4ı-H-:i:~in, 3G teknolojisinin ülkemize kazandırılınası 

hakkında baz.ı..s.G.~:ul ar bel i rmektecli r: 

45 Ekonoınik Danışınalar Konseyi. "Üçüncü Nesil Telsiz Teknolojisinin Ekonomik Etkisi'' Ekim 

2000. s.l. 

46Anupa Birliği Komisyonu. "The Intrmluction or Third Gencration Mobiic Comınunications in 

the European Union: Statc or Play and the W ay Forward" 20 Mart 200 I, S.: COM (200 I) I4I. s.8. 
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• 3G teknolojisi nedir ve ne gibi getirileri bulunmaktadır? 

• 

• 

Avrupa'da ve eliğer dünya ülkelerinele 3G teknolojisine yaklaşımlar nasılclır? 

Türkiye 3G lisanslarını ne zaman ve ne şekilele vermelidir? 

Bu soruların cevapları gözönünde tutulmak suretiyle 3G teknolojisine geçı~ 

konusunda son karar verilmelidir. 

lA. Kamu Yatırımları İ~·indc llahcrlc~mc Scktiiriiniin Yeri 

VII. Plan dönemi boyunca kamu yatırım ödeneklerinden en fazla payı, 1996 yılında 

%28.2, 2000 yılında ise %29.7'yc ula~an payıyla ulaştırma-haberleşme sektörü almıştır. 

Enerji sektörü ise. 1996 yılında <1()22.3 olan ve 2000 yılında %20.3'e gerileyen payıyla 

ulaştırma haberleşme sektörünü izlemiştir. 

Tablo 10: 1995 Yılı ve VII. Plan Dönemi Program Kamu Yatırım Ödeneklerinin 

Scldörler İtibariyle Dağılımı (*) 

P ro~ ra n1 ı'ldcııcklcr 

1995 
Sektörler Cl cı; iş VII. Pl;ııı Di\ncıııi 

Yılı 19% 1997 199X 1999 2000 

Tarını 21.750 -l(ı.l79 115.777 15--1.560 242.340 397.000 
Madencilik 5.32X 9.-178 19 .. ~57 39.950 61.970 91 .000 
imalat 11.275 21.2--15 29.126 %.215 ı xo .400 317.300 
Enerji -1.'-;.262 ı 0--1.202 20--1.971 --103.400 716.500 ı .20 ı .625 
l.llastırıııa-Hahcrlcsıııc ()2.770 131.576 267.761 566.XIO 1.057.140 1.753.473 

Turizm 3.02--1 3.92X X.683 11.750 15.520 27.000 

Konut 5.5--15 2.(}')4 3.955 5.200 60.500 65.075 

Eğitim 25.143 54.498 130.27X --171.595 565.650 936.987 

Sağlık 10.6--12 22.750 56.039 94.900 173.200 293.140 

D.l-lizmctlcr 32.914 70.076 172.153 290.620 486.780 822.400 

TOPI"AM 226 652 466.577 ı.omuoo 2.135.000 3.560.000 .'i .905.000 

(*) Yatırım işçiliği. programlarında toplam dışı tutulan yatırımlar ve mahalli idarelerin yatırımları 

hariçtir. 

2000 yılına gclincliğincle ise haberleşme sektörünün yatırımlarının genel ve kuruluşlar 

itibariyle dağılıını aşağıdaki gibi bir seyir izlemiştir. 
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Tablo ll: 2001 Yılı Yatırımlarının Sektörlere Dağılıını 

!'roje Pro·c Tutarı 
Kurulus SaYısı DIS Toplanı (MilYar Tl,) 
Tarını 513 4.175.274 23.474.R(,_I 
Maclcııcilik ıoo 204.662 .\29.R.\R 
imalat 24ı ı527.(,ı4 2.974.5:\.\ 
bıcrji ı m I:U90.ıı2 22.426.220 
l ila sı ırııı;ı 4-12 ı )/>2X.442 .1)<J42'J.l.''i 
1-lahcrlcsıııc 23 :n.ıxı 153.1(,) 
Tu ri mı 74 R.413 496.97X 
Konu ı .12 - R0.474 
H!.itiııı ı560 19ı.X70 4.055.29X 
Sai!ıık Nı2 'J."l2.R70 .1.244.9.1) 
ı )i!~'n K;ıııııı ı.2'>ı ı 'IO'I.X ı '1 ı2.0:Yı.2-ı'l 

-IH-:11-Ih.tıs;ıdı 211 727.oıx .ı.ıs5.714 

-DK H-SosYal 1 .OXO I.IX2.XOI X.X70 . ."i."\."i 
TOI'J,AM 5.0-17 3S.002.1S2 1 05.205.4SS 

Kaynak: DPT 

Tablo 12: 2001 Yılı 1-Iabcrlc~mc Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Dağılıını 

(Milyar TL) 

2000 Soııu llarcaıııa 2001 Sonu Harcama 

Proje Pnıjc Tutarı DIS DIS 
Kurulus SaYısı DIS T< lPI.i\l'vl Kredi ()zka,·ııak TOPLAM Kredi ÖzkaYnak TOI'I AM 
!Tr Gıı.Md. 7 .1.6.')0 9.1.9.1X - )) 404 - 3.6)0 20.000 

TRT Gn.Mcl. 13 29 . .'131 4X.642 - - 9.220 12.000 

Basın Yavın ı 44) - - - - - 44) 

\JB.Habcr. ı - 140 - - - - 140 

Bashakanlık ı - ı() .000 - - - - - 2.5 ı 5 

TOPLAM 23 .n lXI 153.1 (,) .\)404 12.X70 35.100 

Kaynak: DPT. 

Sektörler itibariyle GSMH'nın revize ödenekiere göre dağılıını incelendiğinde ise, 

ulaştırma ile birlikte haberleşmenin yerinin 1995-2000 arasındaki gelişimi Tablo I 3 'de 

gösterilmiştir. Tablodan tiiın sektörler içinele payı % 1 'i aşan tek grubun yıllardır bu 

ikilielen oluştuğu anlaşılınaktaclır. 
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Tablo 13: Sektör Payları İtibariyle GSMH (*) 

C·ıri Finthrh Ytizdı: 
Rı: vi zı: Ödı:ııı:klı:r 

199) 
Sektörler (i eçiş YIL Plan Döııeıni 

Yılı 199(> 1997 199~ ı <)9<)(**) 200()( * * *) 

Tarıııı o ...ı o ...ı 05 o ...ı OJ <U 
Madencilik ().ı ().ı o.ı o, ı ().ı ().ı 

imalat 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 OJ 
Enerji 0.6 0.7 0.7 0,7 0.9 I ,O 
\ llaştırına-llahcrksıııc 1.2 15 ı .6 2.0 1.7 ı .-ı 

Turinn O .I O .I ().o o .o o .o o .o 
Konut O .I O .O ().() 0.0 o .1 O .I 
ı:t:itiııı ():ı ():ı 0.7 ı .o 0,7 0,7 
Sa!!! ık 0.2 0.2 ()J OJ 0.2 0.2 
D.Hizıııetlı:r 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 

TOPlAM .'\.7 .. u -ı.~ .'iJ 4.~ 4.7 

Kaynak: DPT. 

(*) -Yatırııni~çiliği. yatırım pnıgramlarımla toplam dı~ı tutulan yatırımlar \'C mahalli idarelcriıı 

yatırımları hariçtir. 

-Paylar. gcrçekle~cıı CiSMH'ya giinxlir. 

2. GSM OPERATÖRLERİ 

Türkiye'de ilk GSM operatörli olma hakkma sahip firmalar 1993 yılından itibaren 

Turkcell ve Telsim'clir. Bunlara ilaveten 2000 yılından itibaren Aria, 2001 yılmdan itibaren 

ise Aycell devreye girmiştir. GSM operatörleri çeşitli özellikleri açısından aşağıda 

tanıtılacaktır. 

2.1. Turkccll 

1994 yılında Soncra Corporation, Çukurova Holding, Murat Yargı 

Telekomünikasyon ve Bilka oıtaklığı ile faaliyete geçen GSM operatörü Turkcell en büyük 

pazar paymasahip GSM işletınccisidir. Aynı zamanda 7300 adet baz istasyonuyla en fazla 

baz istasyonuna sahip, en fazla altyapı yatırımı yapmış GSM firınasıdır. 
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Lisans koşullarının oluşması ilc Turkcell, 1998 yılında Ulaştırma Bakanlığı'nelan 

GSM Lisansı almıştır. Aslında faaliyetine 1993 yazında başlayan Ttırkceli, böylece 5 yıl 

sonra yasal bir çerçeveele çalışma imkanına kavuşmuştur. GSM sektöründeki gelişmelerele 

genellikle teknolojik atılım önden, hukuk mevzuat düzenlemeleri ise arkadan gelmektedir. 

1...ıoooooo 

12000000 

ıooooooo 

"' 
"· "' ::->0()()()()() 

(fJ 

"' ı: 6000000 
.c 
-ı: 

...ıoooooo 

2000000 

o 

199) 1996 1997 ı998 1999 2000 2001 

Yıllaı· 

Şekil 4: Turkccll Abone Sayısındaki Gelişmeler 

1995 yılında yalmz 224 bin adet abanesi olan Turkcell, uımılmaclık bir gelişme 

göstererek 2000'e kadar abone sayısını ortak çarpam 2 olan bir geometrik dizi gibi arttırmış 

ve 10.1 milyona ulaştırabilmiştir. Sayı, 2001 'ele daha yavaş bir şekilde artmış ve 12.2 

milyon olmuştur. 2002 yılı sonu itibariyla Ttırkceli abone sayısının 14 milyon kişiyi 

bulacağı tahmin edilmektedir. Ekonomik clurgunluğun yaşandığı son yıllarda bile abone 

sayısındaki artışın sürmesi ilginç bir gelişmedir. Bununla birlikte, 2001 'ele kişi başına 

tüketilen görüşme dakikası sayısında düşüş olmuştur. Bunun nedeni tükeli_ç_İJJ)n 

~!:IJ)~!U1<JJ:ıjJjr_geiirinin azalması _i!~. ~_ii ksek ~ergilerclir. 

Firmalar açısından karlılık ön planda ise, abone sayısının yanısıra oper.atfuün 

~~ı~~~i!:ü.Joplamda kaç dakika konuşturcluğ.u (veya ko_ıgıştt.ır.ab.i-ldiğj) büyük önem 

kazanmaktadır. Buna bağlı olarak da toplam cirodan firmanın alınış olduğu payın önemi ele 

büyüktür. Firın~_l!I_1y_e_ı~~~-e alınası_DJ.ll1laka ba.şa.ı:ı.dır. Ancak bunun da bir ınaJiy~ti 
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olduğunun hesabının iyi yapılması gereklidir. Bu konuda Turkcell'in genel müdürü 

Muzaffer Akpınar şöyle demektedir: 

"Bizi abone yaklaşımımızda ince bir denge vardır. Bu dengenin her zaman iyi 

gözetilmesi belki tekrar sorgulanıp kurgulanması gerekir. Denge şu; yeni abaneyi alına 

maliyeti var. Mevcut aboneyi elde tutma maliyeti var. Bizim de herkesi gibi belli kısıtlı 

kaynaklarımız var. Bu kaynağı bu iki denge arasında optimum bir noktada buluşturmaya 

c,~alışıyoruz. Bu nokta zaman zaman deği~ecektir. Ekonomi iyile~irse daha fazla abone 

alabiliriz. Rekabet artarsa daha fazla mevcut aboııeyi mutlu etmeye çalışabiliriz. Bunu iyi 

yönlenelirmek lazım. Bence en kritik nokta bu."47 

65 milyonluk nüfusunun mobil penetrasyon oranı (mobil hat abone sayısı oranı)% 

29 olan Türkiye' ele 19 mi Iyon clolayınclaki mo bi 1 abone sayısmm 12 mi Iyon clolaymclaki 

kısmını temsil eden Turkcell 'in abone sayısı açısından pazar payı% 63 clolayındaclır ve bu 

pay ile pazar lideri konumundadır. 

Turkcell ayrıca, yurtdışında faaliyet gösteren GEOCELL (Gürcistan), AZERCELL 

(Azerbaycan), KCELL (Kazakistan), KKTCCELL (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ve 

MOLDCELL (Molclova) şebekelerinin ele kurucusu clunıınundaclır. 

Turkcell'in yurt dışındaki GSM abone sayıları ve pazar paylarını gösteren tablo 

aşağıdadır: 

Tablo 14: Turkcell'in Abone Sayıları ve Pazar Payları (2001) 

Operatör U lke Niifus Pazar Payı Abone 

Azerbaycan A1.crha\(:an 7.9 

KKTC Cell 

(MilYon) 

Geocell Ciürcistaıı ..ı.x 

(hi n ki: i~ -; 

Mo ldeeli M ol elma 3.6 

R2 529 .5:-i 
73 447.9 

71 
32 9RA 

-i 
51 95.5::-t 
46 67 _. 

K'cell KM.akistaıı 14.9 

KKTC 0.216 

Kaynak: Milliyet, 1 .5.2002. 

47 Capital Dergisi, Mart 2002. istanbul. s . ..ı 1. 
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Görüldüğü gibi Turkce!!, toplanı 12 milyon dolayında yurtdışı aboneye hitap etmekte 

ve Azerbaycan ile Kazakistan' da nıonopole yakın pazar payiarına sahip bulunmaktadır. 

Türkiye cep telefonu ve telekomünikasyon pazarının gelişmesinele biiyük katkıları 

olan Turkccll, kurulduğu 1994 yılından bu yana sektöre 3,6 milyar dolar yatırım yapmıştır. 

• Bir otomobil asgari 200 milyon dolar, 500 megawatlık bir enerji santraline 

350 milyon dolar lıarcanıııı~ıır. ikinci Boğaz Ktipriisii ise 550 milyon dolara ınal olınu~tur. 

Bütün bunlar göz önüne alındığında Türkiye'nin ilk SJSM op~ı~~.!~ri.i"[~ır~c.ell'Jn yat~ınının 

önemi oı1aJ'_a.çı knıa_~.k'l<l!r. 

• Çalı~anları, iş ortakları ve satı~ dağıtım teşkilatı ile 2_Q__b.i..ı.ı-k:işiye istihdaıf.l 

sağlayan Ttu_-kcell'iu.2001 'ele 1 milyar 787 milyon dolarlık ciro elde eden şirket bunun o/o 

69'_ş_ını yani 1 milyar 186 milyon dolarını devlete vergi olarak ödemiştir. Bu oran ve bu 
-:=::··--~ 

tutar şirketi n adeta clevlçtiı..ı- V€-ı:g.i..tahsildarı gibi çal_!Ş!ığın_ıll ye ne.r~Q.eysc devletleşti ri lı:rı.i_ş__Qi r 

şi0et koımımı.n.il. geJdiğiD_iJJ_gö..stçrg.e.s.i_clir. Ayrıca, bu oran tüketicinin üzerine ne kadar 

yüksek bir yi.ik_bindiğiniıu~_Q_ıj~a k2_ym~_~clır. Avrupa ülkelerinele ortalama o/o 20 olan 

vergi yüküne göre o/o 60'1ardaki vergi yükü çok yüksektir ve tüketimi cjtydırıcıdır. (Tablo 

15) 

• Yeni uygulamayla ise Özel İletişim Vergisi (ÖİV), KDV matrahına dahil 

edildi. Bu uygulama sonucunda ÖİV'clen yüzde 18 oranında KDV alınmasıyla cep 

telefonu abonelerinin ödediği vergi miktarı yüzele 4.5 daha artmış oldu. 

• Vergiler azaltılıı·sa aboneler daha fazla konuşacağı için daha fazla gelir elde 

edilir. Bu da daha fazla istihdam ve sonuçta devlete daha fazla vergi ve hazine payı olarak 

geri döner. 
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Tablo 15: Faturalı Hatlarda Aboneler Üzerindeki Vergi Yükü(%) 

Ülke 
Veri 

Oranı(%) 

lsv!sre 7.) 
Fransa 19.6 
Almanva 20 
ıtalya 20 
Yunanistan IX 
Ispanya 23 
Portekiz 22 
Ingiltere 175 
Türkiye 60 

Tııılccll. 

Faturalı hatlarda abonelerelen devletçe alınan bedeller aşağıdaki tabloda gösteri 1 miştir. 

(Tablo 16) 

Tablo 16: Faturalı Hat Abonesinin Ödeme Yükümlülükleri 

*EKP (Yeni abonelik) 5 milvon 
EKP (Yıllık) sahil ücret/12 av 
**ÖİV (Yeni abonelik) 10 milyon 
ÖİV (Yıllık) sahil ücrct/12 m· 
Damga V ergisi 5.X milvon 
Frekans Ruhsal (Yeni abonelik) 6.X milvon/12 m 
Frekans Kullanım (Yıllık) 6.R/12 av 
KDV Matrah üzeri nden CJr 18 
ÖİV Matrah üzerinden fk· 25 
NOT:(*) Eğitııııc Katkı Payı.(**) Ot:cll~lı:ııı Vı:rgısı 

Turkcell'in yıllara göre devlete katkısı giderek artmış ve 2000'de cirosunun %~~ 

ulaşnııştır. 
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1995 19% 1997 199X 1999 2000 200 1 3 .(eyrek 

Şekil 5: Turkcell'in Devlete Katkısı (1995-2001) 

Turkcell 2001 'de Türkiye'yi ziyaret eden yabancılara mobil iletişim hizmeti sunarak 

ülkeye haberleşme hizmeti ihracatı bedeli karşılığı 1 1 1.5 milyon dolarlık döviz girdisi 

sağlamıştır. Turkcell'in sağladığı döviz girelisinin 35.4 milyar doları Türk Telekom'a 

iletilmiştir. Turkce! I 'in son üç yılda haberleşme hizmeti ilmıcı karşılığı sağlamış olduğu 

döviz girelileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 17: Turkcell'in Haberleşme Hizmetiyle Sağladığı Döviz Girişi 

Yıllar Turkccll'iıı Hizmet İhracı (Milvoıı $) 
1999 5R.7 
2000 95.1 
2001 111.5 

Kaynak: Sabah, 6 Mayıs 2002. 

İMIS!lili_ş_ınclaN~~v Y:_illk.Borsası'na kote olan ilk Türk şirk:ti olan Tuxkce.IJ.a-Y-.JJ.Ça 

hal k._a arz la bi ri i k te yıırtd ışı ndaki yatırııneffian Türki.}'.C.' ye 1 ınilyaı:..do.l.a.ı: ... dö.viz...sağlaı.uıştır. 

Yuı1dışınclan alınan kredi ve tahvil}_~ı:i~l ihra<;.! is~ __ L::Lmilyaı:dola.ı:.ı-.huLı:ı:ıuştur. 

Ayrıca 75 ülkeden 142 operatörle yapılmış roaming anlaşmaları, Turkcell abonelerine 

yuı1d ışında biiyük kolaylıklar sağlamaktadır. 
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Turkcell'in ön ödemeli kart hizmeti hazır kart ve muhabbet hat bazında 

sunu! maktaci ır. Çok çe şi tl i faturalı kart hizmeti, paket tari fe ler, çeşiti i katma değeri i servisler 

sumılıııaktad ır. 

Ttırkceli kartlarından muhabbet kart sahibi kişi sayısı 1999'da 72 bin 2001 'de 

2.500.000 olmuştur. o/o 50 KVK, o/o 50 Medya Holcling'e ait Muhabbet Kartın yanısıra, o/o 

IOOTurkcell Holding'c ait Hazır Kart'ın abone sayısı 1999'da 500 binden 3 milyon kişiye 

ı.:ıkıııı~ lıııltııııııakıadır. Hıııılar da Tıırkccll'iıı \·qiıli snviskriııdcıı yararlaııdırılıııakladır. 

2.2. Telsim 

Türkiye'de ilk cep telefonu ihalesi 5 Nisan 1993'te yapıldı. Dört konsorsiyumtın 

başvurduğu ihaleyi Teletaş (Teletaş AlcatelSeL Sinko, Siemens ve Detojen- daha sonra 

Rumeli Holding'te katıldı) ve Ericsson (Ericsson, Kavala, Fin Telecom, Penta, Çukurova) 

önderliğindeki iki konsorsiyum kazandı. Bu gruplar şartnameye göre işletme lisansını 15 

yıl elinele tutacak ve PTT'ye ilk 300 bin abone için yüzde 67.1 kfır payı ödeyecekti. Daha 

sonra ortaklık yapıları değişerek Turkcell (Çukurova Grubu yüzde 50. Soı)era Group yiizde 

41, Murat Yargı yü~, Bil ka yüzde..2) ve Telsim (Rumeli }1olding~üzd~ ~.~ eliğerleri 

yiizc!f_ 1) adını alan her iki işletmeci firma 1 998'de SOO'e~y{))!_dolar ödeyerek 25__yıl 

süre ile işletme nıhsa.lU!klı. İş Bankası Telecom İtalia'nın ödediği tutar olan 2.5 ~ilyar 

dolar ise bu bed_eiuı .Q~Ş katıdır. 

Telsim'in abone sayısının yıllara göre gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 18: Telsim'in Abone Sayısının Gelişimi (1994-2001) 

Yıllar Abone Savısı 
19l)..J. 16.500 
199) 97.200 
ll)l)() 13o.OOO 
llJl)7 3-l-S.SlJO 
I 1J9X ı .OSO.OOO 
199l) 2 .SOO .000 
2000 s .700.000 
2001 7 .2SO .000 

Kaynak: Power, Nisaıı 2002. 

Telsim Türkiye'nin en büyük ikinci GSM operatörüclür. Serbest dolaşım anlaşması 

yapılan ülke sayısı IQ3_,_operatör sayı_sj_2_5_Q_:_clir. Telsim'in halihazırdaki ortaklık yapısında 

% 99 oranında Rumeli Holding yer almaktadır. 

Tel si nı' i n fatural ı ve faturasız hatları var d ır. i ndi ri ıni i görüşme o0-!ıağı olan saatler ve 

güııleı:....beli.r.Le.ıımi.ştir. Çok çeşitli interaktif ve norıı~(ll_şer~_ş __ türleri vardır. Kart hizm~!~ri 

Fix Kart, Pratik Hat, O~Ka!t gibi servisieric sürdürülmekteclir. Bunların abone sayıları 

587.000 ile 1.750.000 arasıncla.cle.ğişınektedir. 

2000'e yakın personel istihdam eden firmanın Türkiye çapında toplam 6 hizmet 

merkezi, 10 satış bölge müdürlüğü bulunuyor. Satış ağını CepShop ve CepPoint'lerle 

oluşturan Telsim bugün, 628 CepShop'a ve 823 CepPoint'e sahiptir. Ayrıca 9 teknik 

bölge müdürlüğü, 3 I santralı, 4333 radyo baz istasyonu ve 156 baz istasyonu ara birimi 

bulunuyor. Telsiın, lisans sözleşmesinele taahhüt ettiği süreelen çok daha önce, Türkiye'nin 

IO.OOO'in üzerinde olan ycrlcşıın birinılerinin tümünü kapsama alanına alarak, abonelirenc 

kesintisiz iletişim olanağı sağladı. CepRoam servisi ile Telsim aboneleri, dünyanın 104 

ülkesinele 231 GSM operatörü ile yapılmış olan anlaşmalar sayesinde, mobil telefonlarıyla 

tüm GSM hizmetlerini alabilnıektedirler. Telsiın, kurulduğu günelen bu yana 

gerçekleştirdiği yaklaşık 3 milyar ABD D~! tutarıncl~yatırınıını teknik altya)llsına, ~ni 



teknik platformlara, satış ve pazarlama faaliyetlerine yönlendirdi. Ülkemizde yaşanan 

deprem sırasında ve sonrasında hi.zmetin tekrar caulandırılması sürecinde gösterdiği 

peıformanstan_ö.türü Telsim, 2000 yılmda GSM sektörünün dünya çapındaki bidiğ.Lolan 

GSM Associatiaıuarafınclan "GSM'in T5:_l_P~~ım~1_1__Yararları" kategorisinde büyük ğdüle 

layık görüldü. Telsim bu i~lıu:liğiyJçJ<ılm!Ltahsilat n_i>ktalarıı!ı_gç.u_i_~[.G.tir.k.cn; başt~ı zincir 

ımu:.ketler, g~-~~ayileri. bilet giş~l~riııiı_:ı dahil olduğu yaklaşık 13.QQQj:ln ödemcli.Jıat 
( 

kontör yükleyicileri satış nokta adedini ele önemil ölçüde arttırıııaktadır.-"1{ 

162 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü kuruluşları aı~asıı1da olan PTT ile, 1994 

senesinden bu yana telekomünikasyon sektörünele hizmet veren ve tamamı yerli 

sermayeelen oluşan Telsim. PTT'nin özel sektörle gerçekleştirdiği en kapsamlı ticari 

anlaşmanmaltına Nisan 2002'de imza attılar. 

Bu anlaşmaya göre Telsim aboneleri, PTT'nin yurt çapındaki 706 otomasyana açık 

şubesinele fatura bilgilerini takip edip, ödemelerini yapabiliyorlar. Aynı zamanda Telsim'in 

ön ödemeli hatlarının kontör yükleyicilerini, ıo Nisan 2002'clen itibaren PTT'nin 

Türkiye' deki 1095 merkez ve 2 ı 26 şube veznelerinden satın alabil iyorlar. 

2.3. Aria 

Üçüncü cep telefonu lisansı (GSM- ı 800) için 2000 yılında açılan ihaleyi 2 milyar 

525 milyon dolar ile en yüksek teklifi veren İş Bankası-Telecom İtalia konsorsiyumunun 

kazanması ile üçüncü operatör (Aria) devreye girmiş oldu. Bu rakam o y~Iki 25 milyar 

doJ~ıJ~.çJğlJJJJLQ!!.da bi ri ne _deıık.gçJmekteydi. 

ihale komisyonu, basın mensupları ve ihaleye giren şirketlerin temsilcileri ile noter 

huzurunda gerçekleştirilen teklif zarflarının açılınası işlemi sonunda en yüksek teklif veren 

48Telckoın, Ma\ıs 2002. s.I03. -- . 
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beş adet konsorsiyumun tekliflerinin sıralanmasında en yüksek ikinci teklifi 1.350 milyon 

dolar olarak veren Doğan-Doğuş-Sabancı-Telefonica açık artırmaya girmeme kararı alınca, 

ihaleyi iş Bankası-T elecom İtalia kazanmış oldu. Konsorsiyumcia iş Bankası yüzele 51, 

Telecom italia yüzele 49 paya sahipti. 

İş Bankası-Telecom İtalia'nın 2 milyar 525 milyon dolarlık tekiifte bulunduğu 

GSM- 1800 lisans ihalesi, sadece bu tutar ile değil, yüzele ı 7'lik KDV'si ile ele bütçenin 

ylizliııli giildiirdii. (iiııkii koıısorsiyıım devlete 2 milyar 525 milyon dolar kar~ılığıııda..429 

milyon 250 bin dolar da (255 trilyon lira) ı< oy ödemek dıırıımııncla kaldı. 

Türkiye'nin ilk GSM 1800 operatörü olarak 21 Mart 200ı 'de servise çıkan Aria, 

2001 yılında GSM pazarındaki satışlar ve~a.ı?~<una alanı açısından tiiın hedefl.e.ıiu_ç_ul~ırak 

700 hi u ahone._pl.<.ınınııı. bj!e iizerineçı~;ıxak..SDO bin aboneye hizıne.t..Y..eii.cçhırunJa.~l!niştir. 

Özellikle Avrupa genelinde, sektöre üçüncü operatör olarak girenler arasında en hızlı 

büyüyenşirket ol ı_ı~~ştur :+9 

Aria Mart 2002 itibarıyla toplam 2150 adet baz istasyonu kurmuş, böylece alt yapı 

için 900 milyon ABD dolarlık yatırım yapmıştır. 

Ayrıca Türkiye nüfusunun yüzele SO'sinden fazlasını, hedeflenenden bir yıl önce 

kapsama alanı içine almış, 350'nin üzerinde satış noktasına ulaşmış, yakl~ık 1000 kişiye 

i sti hclam __ sağlamış ve 56 ülke ele, ı 00 ulus lararası dolaşım (roami ng) ortaklığına i mza ----
atmıştır. 

49 Aktüel Para, 3 1 Mart-6 Nisan 2002. Sayı: 396. s.63. 
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Şekil6: Aria'nın Abone Sayısının Gelişimi (2001-2002) 

Hizmet çeşitliliği konusunda iddialı bir çıkış yapan Aria, fiyatlar konusunda da 

aboneleri kendisi ne çekmeye çal ı şmaktaci ır. Fi r!!@_yetki 1 i leri ni n abonelerden sa bit ik[~ 

tahsil etmeme karar!J!!ınasıyla talep aıtışı sağlamışlardır. 

Bu arada, Aria aboneler için fatura tahsilatını da kolaylaştırmıştır. Bu kapsamda, 

Türkiye'nin en yaygın şube ağına sahip İş Bankası şubeleri dışında banka ATM'lerinelen 

24 saat fatura ödemesi yapılabileceği gibi, bankamatiklerelen kontör yükleme gibi servisler 

ele verilebilmektedir. 

Ayrıca, Aria'nın siuı.kartL~uı:..ti_çiıl~QJcluğıı gibi ;y~.md~Le_..d_e açıktır. 

Dolayısıyla Aria aboneleri Turkcell ve Telsim'de olduğu gibi telefonlarını yurtdışı >~

görüşmelere açtırabilınek için çeşitli proşecliirleri ııygıılainak...durumuı!Q~k<U~aktadır. 

Aria sim kartını taşıyan cep telefonları bugüne kadar ilk kez kredi kartı yerine de 

!!ecebilmektedir. Türkiye ve dünyanın herhangi bir yerinde alışveriş yapanlar, ellerindeki \ 
~ > ~ ~ 

cep telefonlarından hesap öcleyebilınekteclir. Bu durumda da, cep telefonları aynı zamanda 

"cüzdan" işlevi görnıe.k!.~dir. 
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Aria aboneleri, kredi kartı dışında cep telefonlarından mobil internet erişimi, avuçiçi 

bi lgisayar gibi standart hale gelen hizmetleri de al abi lmektecli r. 

Aria aboneleri 2002 yılından itibaren Aria GPRS+ ile GPRS uyumlu GSM 

telefonları kullanarak, mevcut mobil veri servislerinden çok daha hızlı bilgi aktarırnma sahip 

olmaya başlamışlardır. 

W i\P servislerinde \·ok dalıalı ızlı siirf yapabilme avantajı da sunan AriaGPRS+ ilc 

kullanıcılar, AriaMania W AP oyunlarının keyfini çıkarıp. logo ve melocli yükleyip mobil 

aracılığıyla güncel bilgilere ve daha fazlasına anında ulaşabilmekteclir. 

İş Bankası'yla işbirliği halinele hizmete sokulan "MobilBanka" servisi ile bankacılık 

işlemlerinin cep telefonlarından yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. interaktif mobil 

banka servisi MobilBanka'dan İş Bankası interaktif müşterileri ve Aria'nın SIM kartına 

sahip olanlar yararalanabilınektedir. MobilBanka sayesinele borsa hisse seneeli alım satınıı, 

kredi kartı borç ve fatura ödemeleri, EFr ve havale gibi bankacılık işlemleri, cep telefonu 

üzerinden sadece tek bir ınımara tuşlanarak, kolay ve güvenli bir şekilele yapılabilmektedir. 

Ayrıca yeni nesilmesaj servisi MMS, gerçek zamanlı görüntü sunulmasını sağlayan Packet 

Video, yeni bir haber servisi Mecliabricks ve G PRS teknolojisini İş Bankası ATM' lerine 

taşıyan KablosuzATM, Aria' nın yeni katınacleğerli hizmetleri arasında sayılabilir. 

Aria'nın faturasız hat aboneleri 100 ile 1000 kontörlük kontör yükleme kartları ile 

fax/data servisi hariç tüm faturalı hat servislerinden yararlanabilmektedir. 

2.4. Ayccll 

Aycell % 100 Türk Telekom A.Ş.'ye ait olup 26 Aralık 200I'deki Genel 

Kurul 'uncla 20 milyar TL.'Iik kuruluş sermayesini 2 milyar 525 milyon dolara ( 1 

katrilyon 805 trilyon TL.) çıkaran 4. GSM operatörüdür. 
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Aycell lisans için 3 milyar dolar civarında, 2001-2002 yılları arasındaki bir yıllık 

süredeki yatırımları için ele 130 milyon dolar kadar bir harcama yapmış bulunmaktadır. 

Gerçi lisans harcaması bir kamu kuruluşundan eliğerine kaynak aktarmak gibi görUlüp 

devlete ek bir gelir sağlamadığı şeklincle_eleştirile.bil.ıuektQ.Qir. Aycell'in GSM 1800 lisans 
;----..__ --- -----·- -

devir işleminin tamamlanabilmesi için Türk Telekom sermaye arttırımına gitmek amacıyla 

olağanüstü genel kurul toplantısı yapmıştır. Bu paranın borç olarak değerlendirildiği ifade 

edilmiştir. Ancak yapılan harcamalar sonucunda kurulmuş bulunan baz istasyon sayısı 

llliQ_~dlir ve 7 ilde.'i0 Türkiye ııiifıısıııııııı 1/i1 40'ı kapsama alaıııııa alıııabilmiştir. Ulaşılan 

abone sayısı 2002 yılı Nisan ayı itibariyle l.QQ.QOO dol~ymclad.!r. 2002'de her ay l.ş_Q_.Qin 

yeni abone hedefleyen Aycell şimelilik bu hedeflerin g~risi.nde kalnııştır.5 1 
-- -

Şirket faaliyete geçerken abonelere sağlanan sübvansiyonlar ve yoğun sayılabilecek 

reklam kampanyasmm yönetinıle yönetim kurulu arasındaki görüş farklılığı nedeniyle 

durma noktasına gelmesi abone sayısının artmasını engellemiştir. Üstelik hem kapsama 

alanının fazla genişletilenıemesi. hem ele tüketicinin, hizmetin sürekliliği konusunda 

şi.iphs:;yecli.iş.m~_si.ııe_deni_yl.e_.aktif abone sayısı 2 binle sınırlı kalmıştır. 

Gelişmeler nedeniyle altı ayda 1 milyon aboneye ulaşıp finansman ihtiyacmı "başarılı 

şirket" imajını kullanarak uluslararası piyasalardan yapmayı hedefleyen Aycell yönetiminin 

bu planları da bozulınuştur. 

I Kasım 2001 tarihinele Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. tarafından 

açılmış olan GSM 1800 Şebekesi altyapısının genişletilmesi ihalesinde gerçekleştirilen açık 

eksiltınede en iyi fiyatın Alcatel Teletaş tarafından verilmesi üzerine Aycell ile sözleşme 

görüşmelerine başlanmış. sözleşme görüşmeleri tamamlanarak Alcatel Teletaş ve Aycell 

arasında 161 milyon Euro bedelinele bir sözleşme imzalanmıştır. 

50Ankara, İstanbul. Adana. İ1.11ıir. Antalya. Bursa, Muğla. 
51 Radikal Gazetesi, 13.02.2002. s.l2. 
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Sözkonusu sözleşme, 3 yıl süreli bir çerçeve sözleşmesi niteliğinde olup, Aycell'in, 

sözleşme miktarını% lOO'e kadar arttırma seçeneği bulunmaktadır. Kurulacak şebeke 

üzerinden ileri teknoloji bazlı mobil veri hizmetleri verilecektir. İlk etapta toplam 2000 baz 

istasyonu kurulacak, daha sonra ilave bir 2000 baz istasyonunun daha kurulması talep 

edilebilecektir. 

Yiııc sii1.konıısıı siizlqıııc (,;cn;cVL'siııdc i\lcatd Tckta~; CISM IXOO altyapısı için 

gerekli şebeke planlaması ve tasarııııını, kurulumu, elektronik donanımları, saha testleri ve 

kiralama çalışmaları dahil "anahtar teslim" olarak verecektir. 

Alcatel'in bu proje kapsamında i\ycell'e Evolium çöztimünü sunarak, GPRS de 

dahil olmak üzere Radyo Erişim Sisten~leri'ni (Baz istasyonları ve baz istasyonu kontrol 

üniteleri), Alcatel'in mikrodalga radyo sistemlerini kuracaktır. Geleceğin teknolojilerine ve 

hizmetlerine kolay geçiş imkanı sağlayabilen GPRS şebekesi, EDGE ve UMTS gibi 3G 

(3.Nesil) teknolojilerine entegre olabilecektir:'i2 

Lisans anlaşmasına göre önce yüzele SO'nin sonra 3 yıl içerisinele o/o 96'nın 

kapsanması gerekmektedir. Bunlar için şirketin gerekli yatırımları yapması şarttır. Aycell 

yöneticilerine göre Aycell'in 2002'deki yatırımları 300 milyon doları bulacaktır.53 

Şebekenin çok hızlı gelişınesini planlaclıklarını söyleyen yetkililer, hem santral kapasitesinin 

hem ele baz istasyonu sayısının hızla arttırılması gerektiğini ifade etmektedir. Bu durumda 

2002'cle 161 milyon Euro'ya Alcatel'in yapmayı taahhüt ettiği 2000 istasyona ilaveten 

önemli sayıda istasyon açılınası gerektiği sonucu çıkarılabilir. Büün bunlar öngörüldüğii 

gibi gerçekleştirilirse, Aycell'in tliın ilieri kapsama alanı içine alması sözkonusu olabilir. 

Halen 100 kişinin istihdam edildiği Aycell'de 50 kişi Telekom'dan geçici görevle gelmiş 

52Tclckom, Şuhaı 2002. s.7R. 

53 Powcr Dergisi, Şubat 2002. s.l23. 
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durumdadır. 50'cle özel sektörelen gelen personel varclır.54 İleriele çekirdek ekibin en fazla 

400-500 kişi olması planlanmaktadır. Çünkü katmadeğerli hizmetleri call center'da olduğu 

gibi out souı-ce etmek istemekteclirler. 

Aycell fiyatlama politikası gereği hat tesis ve aylık sabit ücretinin olmadığı yurt 

içindeki standart tarifclere göre konuşma ücretlerinin faturalı hatlardaki dakikasını 

Aycell'clen Aycell'e 150 bin lira, Aycell'den sabit telefona 300 bin lira ve Aycell'den diğer 

operatörlcre ise 449 bin lira olarak belirledi. Kısa mesaj servis ücretinin dakikası ise 75 bin 

lira oldu. Faturasız hatlardaki konuşma ücretlerinin dakikası da Aycell'clen Aycell'e 4 

kontör, Aycell'clen sabit telefona 10 kontör, Aycell'den eliğer operatörlere 12 kontör ve 

kısa mesaj servis ücreti de 2 kontör olarak belirlencli.:'i:'i 

Öte yandan, Aycell sabit telefonlardan aramalarda kontör ücretini düşürdü ve kontör 

atma süresini ele uzattı. Sabit telefonlardan Aycell'i aramalarda kontör ücreti 500 bin 

liradan 300 bin liraya indirildi. (Şubat 2002) 

Aycell'in bayii çalışmalarını şu anda Türk Telekom yürütüyor. Aycell kurumsal 

kimliği ile çalışan 10 civarında ana bayi oluşmuş durumda. Ama bu sayı yeterli değildir. 

Ana bayiter büyük bir hızla ait bayilerini oluşturması, ana bayiler oluştuktan sonra, 

yüzlerce alt bayide, aynı anda Aycell'in satılmaya başlaması öngörülmektedir. 

Aycell'in faturalı ve faturasız hatlar için 100-750 arasında değişen kontör yükleme 

kartları vardır. Çeşitli katmadeğerli hizmetlerde operatör tarafından sağlanmaktadır. 

Kaliteli hizmeti cazip fiyatlarla sunma ilkesi çerçevesinde ilk uygulama olarak 

s ...ı Aynı. 
55Tclckom, Şubat 2002. s.2?l. 
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"Saniye Ücretlenclirme" kampanyasını yürürlüğe sokan Aycell GSM sektörünele ilk defa 

tüketicilerin sadece konuştukları süre için ücret ödemelerini ve "kontör" uygulaması ile 

ödemek zorunda kaldı k ları "konuşma karşılığı olmayan" ücretleri ödememelerini mümkün 

kılmıştır. 

3. GSM TEKNOLOJİSİ ÜRETİCİLERİ VE TEDARİKÇİLERİ 

GSM sckt(iriiııde kııllaııılaıı altyapıya ili~kiıı malzeme ve ekipmanlar ilc tiikcticiyc 

yönelik nihai ürünlerin yanısıra bunlarla ilgili ve bunların ayrılnıaz bir parçası olan servis, 

montaj, bakım vb. işleri üstlenen ve ayrıca ar-ge faaliyetlerinele bulunarak teknoloji ele 

üreten başlıca firmalar arasıncia Ericssoıı, Alcatel, Nokia, Siemens, Motorola ve Nortel 

Networks bulunmaktadır. Bunlara Fransızca bir tcrim olan Vcnclocur'da denilmektedir. 

Herbiri dünyada birçok ülkeele telekomünikasyon alanıncia çok sayıda katınacleğerli hizmet 

ve ınal üretiminele bulunan bu firmaların Türkiye'de kurulan şirketlerinden GSM sektörü 

açısından önemli olan bazıları aşağıda tanıtılacaktır. 

3.1. Ericsson-Türldyc 

Dünyada 140 ülkeele 100 bini aşkın çalışanı olan ve 120 yılı aşkın bir geçmişi olan 

Ericsson, 100 yılı aşkın bir süredir de Türkiye'de faaliyet göstermektedir. 1876'da Lars 

Magnus Ericsson'un İsveç'te açtığı küçük bir tamirci clükkanıyla iş dünyasına açılan 

Ericsson gün üm üzde 140 iii k e ele faaliyet göstermekteeli r. 1986 yıl ında Ericsson grubu mı 

Türkiye'de temsil etmek için Ericsson Telekomünikasyon A.Ş. kurulmuştur. Ericsson 

bireysel ve genel kullanım alanlarında, kabiolu ve mobil iletişim için geliştirdiği sistemler ve 

ürünlerle telekom alanında hizmet vermektedir. Tüm dünyadaki mobil sistemlerin% 40'ını 

kuran Ericsson; alt yapı çözümleri ve son kullanıcıya yönelik ürünlerle telekomun her 

alanında çözümler ve uygulamalar sunmaya devanı etmekteclir.56 

56w w w .cr icsso n .c om. tr 
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Aslında Ericsson yüzyılı aşan bir süredirTürkiye'de faaliyet göstermektedir. 1890'1ı 

yıllarda Dolınabahçc Sarayı'na ilk telefon altyapısını kuran Ericsson, Cumhuriyet'in ilk 

yıllarında İzmir ve çevresinin telefon şebekesini kurarak, o günlerde 2.400'ün üzerinde 

abone ye hizmet verdi. Şirket daha sonra Ericsson Türk adını alarak, 1 950'1i ve 1960'1ı 

yıllarda PTT'nin önde gelen destekçisi oldu.57 

(C)X5 yılında Tiirkiyc'dc ilk l"ibcr-optik kablo ağını kuran Ericsson, 1986 yılında 

Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'nin kurulması ile yeni bir clön.eme girdi ve 1993 yılında 

Turkce!! 'in kurucu ortağı ve destekçisi olarak mobil şebeke altyapı ve yeni servis altyapı 

çözümleri ve mobil destek hizmetleri verınckteclir. 

1999 yılında Ericsson Superonline işbirliği anlaşması imzalanmış ve Ericsson 

Telekomünikasyon A.Ş. Superonline'a veri iletişimi ve ilctim çözümleri, donanım, tedarik, 

bakım, şebeke operasyonları ile ilgili altyapı. elestek ve danışmanlık hizmeti verıneye 

başlamıştır. 

Supcronline, Ericsson ile imzalamış olduğu işbirliği anlaşmasına göre veri iletişimi ve 

çoklu hizmet şebekeleri hakkında Ericsson 'dan tam destek sağlamaktadır. 1999 yılında 

yapılan anlaşma sonrasındaki bir sene içerisinele Superonline'ın müşteri sayısı sekiz katına 

ulaşmış ve 2001 yılı sonuna kadar 800.000'c ulaşınası beklenen üye sayısı ile Superonline 

Türkiye'nin en büyük ISP'si olmuştur. 

Ericsson Türkiye'nin 2000 yılmda 1,5 milyar dolar civarındaki cirosu 2001 'de 

yarıyarıya düşerek 750 milyon dolar civarına gerilemiştir. Ericsson Türkiye' de halen 700 

civarında çalışan istihdam edilmektedir. 

57 www .cr icsso n.com. tr/a bo u t/cri csson_turki)'c .sh tml 
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Ericsson Türkiye'nin faaliyet alanlarını dört ana grupta toplayabiliriz. 

3.1.1. Network Operatörleri 

Sahil .)'chckdcr-Tiirk Tdcko111 
·' 

Ericsson, Türk Tclckom'a teknik uygulamalar ve farklı çözümler sunmaktadır. 

Giinüınüzdc 2 milyon ki~idcn daha fazla Tiirk Telekom aboncsi Ericsson tarafından 

kurulan telefon altyapısı üzerinden telefon görii~mclcrini yapmaktadır. Ericsson ayrıca 

kurmuş olduğu Kabiolu TV şebekesi ile Kablo TV yayınlarını 500.000'den fazla haneye 

ulaştırmaktadır. Ericsson Türkiye bunun dışında Türk Telekom'a radyo link hatları 

sunmaktadır. 

Mobil GSM Operalörleri- Turkce ll, Aria, Aycell 

1994 yılında Türkiye'nin ilk GSI'vl operatörii Turkcell, Ericsson ortaklığıyla ilk cep 

telefonunu Türkiye pazarına sundu. Turkcell, Türkiye'de hizmet verdiği 12 milyon 

abanesiyle Türkiye'nin en büyük GSI'vl operatöriiclür. Altyapısının malzeme ve montaj 

işlerinde büyük ölçüele Ericsson ve taşaronları hizmet vermiştir. Ericsson ve Siemens 

teknolojileri ilc kurulımı~ olan GSI'vl 1800 operatürlerinden Aria yeni girmiş olduğu 

telekom pazarında baz istasyonlarının malzeme ve montaj işlerinde Ericsson'la işbirliği 

yapmıştır. Aycell'de Ericsson'dan tedarikele yararlanabilecektir. 

3.1.2. Kurumsal Çözümler 

Ericsson, kurumsal verimliliği en üst düzeye çıkaracak bütünleşik ses ve veri iletişimi 

çözümleriyle dünya çapında hizmet vermektedir. Ericsson kurumsal iletişim çözümleri, 

danışmanlık, sistem entegrasyonu ve yönetim servisleri de dahil olmak üzere uçtan uca 

ürün ve hizmetlerelen oluşur. 



74 

3.1.3. Son Kullanıcıya Yönelik Ürünler 

Bu grupta Ericsson' un son kullanıcıya yönelik son teknolojilere uygun cep 

telefonları ve aksesuarları, cv tirlinleri ve mobil data tirlinleri yer almaktadır. 

3.1.4. Mobil İnternet 

Mobil interııet ve kahlosıı;. ikti~iıııde yeni <,;iiJ.iiıııler, uygulamalar ve lıizınctlcr üreten 

güçlü bir endüstrinin doğmasına yönelik bir ortaını Ericsson C.rea-World sağlamaktadır. 

Burada aynı amaçlı yazılımcılar, içerik sağlayıcılar ve girişimciler bir araya gelmektedir. 

3.2. Motorola-Türkiye 

Motorola, ileri teknik sistem ve hizmetler alanında dünyada lider konuma sahiptir. 

Müşterilerine sunduğu entegre çözümler ve internet erişimini telsiz ve uydu aracılığıyla 

gerçekleştirmeye olanak veren teknolojik güce dayalı yazılım destekli ürünler; bilgi işlem, 

networking ve otomotiv elektroniği alanlarında da kullanılmaktadır. Motorola, ayrıca yarı 

iletkenler, kontrol ve sistemler gibi sayısal yapı taşlarını da üretmektedir. 2000 yılındaki 

satışları 37.6 milyar dolara ulaşmıştır. 

Türkiye pazarında 1994 yılına kadar distribütörleri aracılığıyla varlık gösteren 

Motorola, 1995 yılında, Motorola Türkiye "Motorola Ltd." adı altında doğrudan 

operasyonlarına başladı. Şirket, 1999 yılından bu yana, "Motorola Komunikasyon Ticaret 

ve Servis Ltd. Şti." adı altında hizmet vermektedir.5X 

Motorola, GSM'in ve GPRS'in Türkiye'deki gelişimine yön vermektedir. 2000 

yılında Motorola, diinyaııın en biiyük GSM anlaşmasını Telsim'le iınzalamıştır. Binlerce 

.'i 8www .mo toro la .com.tr/ınotorola tu rk iye .asp 

'l•., 

>·:·:;:," 
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baz istasyonunun anahtar teslim teçhizat ve taşaronluk işleri Motorola Türkiye tarafından 

gerçekleşti ri Imiştİr. 

• Türkiye pazarının gelecek vaad etmesi nedeniyle, Motorola, Kişisel İletişim 

Sektörü (PCS-Personal Coınımıııications Sector) i~ birimini geni~letıni~tir. 

• 2000 Ocak ayında dünyanın GPRS özelliğine sahip ilk üç bantlı (GSM 

90061 ROO/ 1 900) lelcfoıııı olan ·ri ıneporl P73X9i 'ni n lan ılıını i\·i n New York 'ta bir tanıtım 

toplantısı gerçekleştirmiştir. Avrupa'daki tanıtımı ise Temmuz ayında lnvisix'cle organize 

edilmiş ve ilk elenemeler katılımcılara aktarılmıştır. Motorola, Türkiye'nin ilk GPRS 

telefonu olan Timeport 260'ı Bili~im a CeBIT Event 2000 Fuarına katılarak ilk kez 

tanıtmı~tır. 

Son yıllarda Telsim'le hukuki sorunlar yaşayan Motorola'nın üçüncü kuşak 

(UMTS) görüntüiii cep telefonları için Türkiye'de yatırım yapmayı planladığı 

bilinmektedir. Bu konuda Direktör Jerry Charcl, Türkiye pazarında cep telefonu kullanım 

alışkanlığının yaygın olmasının ve teknolojinin yakından izlenmesinin böyle bir karar 

almalarını sağlaclığmı ifade etmektedir.59 

3.3. Netaş 

Nortel Networks servis sağlayıcılar ve şirketler için ağ ve iletişim çözümleri ile 

altyapı alanında bir dünya lidericlir. Şirket Uzak Mesafe Optik Ağlar, Kablosuz Ağlar ile 

Metropol ve Kurumsal Ağlııı·'a kadar uzanan çözümleri ile iletişim kurma, bilgi 

alışverişinde bulunma ve yüksek peıforınanslı internet üzerinden kar sağlama alanlarında 

dünyanın en ön saflarında yer almaktadır. Telekomünikasyon alanındaki 35 yıllık eleneyimi 

ve güçlü ar-ge kadrosuyla geliştirdiği yerli teknolojisini Nortel Networks çözünıleriyle 

59Milliyet Gazetesi, 5 Mart 2002. 
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bütünleyen Nortel NetworksiNetaş, ses haberleşmesindeki liderlik ve deneyimi internet ve 

veri i !eti şi mi nde slird lirmektedi r. Şirket yurtiçi nde başta Türk Si lah lı Kuvvetleri ol mak 

üzere, servis sağlayıcılar ve şirketler için ağ ve iletişim çözümleri ile modern iletişim 

altyapıları kurınaktadır. Nortel NetworksiNetaş yurtdışında Avrupa, Ortadoğu, Bağımsız 

Devletler Topluluğu ve Afrika ülkelerindeki müşterilerine iletişim şebekelerinin tasarımı, 

işletilmesi ve pazarlanması konusunda destek verip teknik yardım hizmetleri sağlamaktadır. 

(1), 31 .X7'si istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (iMKB) işlem gören şirketin iki 

büyük ortağı Nortel Networks International Finance and Holdings B.V. (% 53.13) ve Türk 

Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı(% 15)'dır. 

Bugüne kadar GSM baz istasyonu alt yapısı için çeşitli nedenlerle Türkiye'de 

tedarikçilik ve/veya montaj işi yapmamış olan Netaş' m yeni dönemde ve 2002 yılı içinele 

Aycell projesinele önemli sayıda istasyon için böyle bir servis sağlanıasma ilişkin anlaşma 

yapmış olduğu bilinmektedir. 

Türkiye'nin en büyük özel ar-ge birimine sahip olan Nortel NetworksiNetaş, yıllık 

cirosunun % 6-9'unu ar-ge harcamalarına ayırmaktadır. 2000 yılında optik iletimie 15 

milyon dolar, IP'ye 20 milyon dolar ve GSM teknolojisi alanma 6 milyon dolar olmak 

üzere önemli ölçüele yatırım yapılmıştır. 2001 yılmda ise optik internet için yapılan yatırım 

sonucu Nortel NetworksiNetaş Ar-Ge, Nortel Networks'ün optik alanında araştırma 

geliştirme yaptığı dünya çapındaki 41aboratuvardan biri olınuştur.60 

3.4. Alcatel Teletaş 

Telekom sistemlerini araştırma ve geliştirme şirketi olan Alcatel Teletaş her tür ses ve 

data iletişim çözüm ve servis hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır. Alcatel'in ürünleri 

60 www .n eta s .coın.tr/a bo u t.h tml 
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arasında telefon santralleri, transmisyon ve fiberoptik sistemleri, sayısal raclyolink 

sistemleri, kablosuz telefon sistemleri, kartlı telefon makineleri veri iletişim sistemleri, geniş 

bancl ve dar bancluygulamaları ve daha birçok telekom hizmeti yeralmaktadır. Üretim, satış, 

montaj ve montaj sonrası eğitim konularında faaliyet gösteren şirket bireylere, bankalara, 

GSM operatörlerine, medya kuruluşlarına ve iletişim alanındaki birçok kuruluşa hizmet 

vermektedir. Alcatel Teletaş, 130 iii k eel e faaliyet gösteren Alcatel grubuna baği ı olup 

ülkemizele 1965 yılında Türk PTT'sine bağlı bir araştırma ve geliştirme laboratuvarı olarak 

kıırıılmıı~t ur.() 1 

1983 yılında organizasyon Teletaş adı altında bir anonim şirkete dönüştürülmüş ve 

1985 yılında imzalanan çerçeve lisans anlaşmasına uygun olarak Alcatel Grubu bünyesine 

Beli, şirketin hisselerinin% 39'ıınıı satın almıştır. 1987'cle dönemin Türk PTTS'sinin 

sahip olduğu % 40 oranındaki hisseler Kamu Ortaklığına aktarıldı. 1988'de firma 

hisselerinin% 22'si halka satılarak, Alcatel halka açık birfirma haline geldi. 1993 yılında 

Alcatel dönemin Türk PTT'sinin sahip olduğu% 26 hisseyi devir alarak şirket ortağı oldu. 

2001 yılındaki 9 aylık bilançosunda 22 trilyon civarında zarar açıklayan Alcatel 

Teletaş 2000'cle 180 milyon euro civarında ciro gerçekleştirdi. İhracat ise üretimin% IS'i 

civarında gerçekleşti. Alcatel telekomünikasyon alt yapısında; fiber optik sistemler, 

anahtarlama sistemleri (internet altyapısı) ve mobil sistemlerelen ilk ikisinde Türkiye'de 

pazar lideri konumunda bulunmaktadır. Ancak mobil sistemlerele bugüne kadar oldukça 

zayıftı. Ancak 2001 yılında Aycell'in 2000 baz istasyonluk tedarik ve montajdan oluşan 

altyapı ihalesini kazanan Alcatel-Teletaş'ın GSM sektörünele ele önemli bir paya sahip 

olması beklenmektedir. Bu k0nuda Genel Müdür LütfiYenal şunları söylemektedir: 

"Mobil altyapısında çok zayıftık. Rakiplerimiz bizim öıüimüzcleycli. Aycell ihalesiyle 

birlikte 2002'de bu konuda da pazar lideri konumuna geleceğimizi umuyoruz. Şubat 

61 www .alcatcl.com.tr 
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ayından itibaren bu projeye başlıyoruz. 2002 yılının en önemli satışları Aycell işinden 

gelecek. 161 milyon euro'luk kontrat yaptık. Bu anlaşmaya göre, Aycell'in yüzde 100 

ilave sipariş verıne opsiyonu var. Önümüzdeki yıllarda Aycell'in bu opsiyonu kullanacağını 

düşünüyoruz. 

Telekomünikasyon sektörü yatırımlarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 

bir geriye gidiş yaşanıyor. Ancak burada küçülen sektörlerin yanısıra büyüyen sektörlerde 

yer alıyor. Biiyiiycıı scktôrlcriıı başında ise halen mobil iletişim geliyor. Dolayısıyla 

stratejik açıdan büyüyen bu sektörde bizim de pay almamız çok önemli. Aycell, satışlarıınız 

içinde çok önemli bir yer teşkil edecek. Bu yıl mobil altyapısının ciromuz içindeki payı 

yüzde 40 civarında olacaktır."62 

Ayrıca Yenal, 2003 yılında Türkiye'de yapılacak üçüncü kuşak mobil sistemlerin 

ihalesine girmeye hazırlandıklarını ifade etmektedir. 

4. GSM'DEKİ DİGER FAALİYETLER 

Baz istasyonları, cep telefonunuzun "kapsama alanında" olmasını sağlayan 

ekipmana verilen isimdir. Baz istasyonlarının son zamanlarda basında sıkça yer alan 

taıtışnıalı konumları, zannedildiği gibi keyfe göre değil, mühendislerin bilgisayar üzerinde 

yaptığı milimetrik hesaplarla, uydudan alınan sinyalierin en etkin şekilele dağıtılınasını 

sağlayacak şekilele belirlenir. GSM Operatörleri, baz istasyonu alt yapısını kurma işini 

kendileri yapabilecekleri gibi, bir inşaat firmasına anlaşmalı olarak yaptırabilirler. 

Bunun yanısıra, bazı firmalar, kurdukları baz istasyonu alt yapısının yönetimini ele 

üstlenebiliyorlar. Örneğin Türkiye'de ilk defa Nokia ile Kurdoğlu Holdinge bağlı olan Ata 

Net'in yaptığı anlaşmaya göre, Ata Net bu şebekenin inşaatının yanısıra kurulacak alt 

yapının yönetimini de proje bazında üstlenmiştir. 

62"Borsa Market Eki··. Para Dergisi, Mart 2002. s. I 9. 



79 

Ayrıca telekomlini kasyon fi rınaları, her tlirl li veri i letişi ın i için çözümler tireti r. Ancak 

teknoloji, konuyla ilgili kalifiye elemanların yetişmesinden daha hızlı ileriediği için 

problemler yaşanabiliyor. Bu karmaşanın sadece Türkiye'de yaşanmadığını söylememiz 

doğnıdur. 

5. SEKTÖRÜN EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi 

Giiııiiıııii:~.dc Tiirkiyc'dc c;sl\,1 sl'ktiiriiııiiıı (;qitli ckoııoıııik sorunları vardır. 

Bunların güncel olanlarından bir kısmı aşağıda ele alınmış .buıilara yönelik çözüm 

önerilerine yer verilmiştir. 

5.1. GSM Operatörlerinde Atıl Kapasitelerin Varlığı ve GSM 

Sektörünün Rekabetçi Olmayan Yapısı 

Bilindiği gibi GSM operatörlüğü sisteminde, şirketler devletle bir lisans anlaşması 

yapıp uzun süreliğine GSM işletmeciliği yapma hakkı kazanıyorlar. Ancak GSM 

operatörlerinin çeşitli nedenlerle tanı olarak kullanamadıkları atıl kapasiteleri 

bulunmaktadır. Bu durum ise işletme giderleri ile abone başı maliyetleri arttırmakta ve 

şirketlerin geleeckle ilgili sağlıklı planlama yapınalarını engellemektedir. Diğer taraftan bu 

işleri daha verinıli yapabilecek birçok firma da eksik rekabet şartları nedeniyle piyasaya 
- --·--·-·--~~~----__._...-~.....__.... _______ ~-- ~-~='"'"'"·-~--~·--- ~--------~·- '"· - ·--~--~- -

girme şansına sahip olamamaktadır. Böylece tüketiciler açısından da daha az hizmet 

kalitesine sahip sınırlı sayıda operatörlerin belirlediği şartlara uymaktan başka çare 

kalınamaktadır. Bu dunım ise tüketici refahını azaltınakta ve daha az satış sonucu daha az 

vergi geliri tahsil edilmesine yol açtığı için devlet açısından da olumsuz bir nitelik 

taşımaktadır. 

Bu soruna MVNO Modelinin uygulamaya konulmasıyla çözüm bulunabilir. MVNO 

(Mobile Virtual Network Operators) sanal mobil ağ operatörlüğü anlamına gelmektedir. 
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Bu ınoclelcle MVNO şirketleri Telekomünikasyon Kurumu'nelan MVNO lisansı alırken 

bunlara tahsis edilmiş bir frekans aralığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla belli bir frekanstan 

bağımsız olarak yayın yapma hakları da yoktur. Ancak pazarda faaliyet gösteren GSM 

operatörlerinin devletten elele ettiği haklardan yararlanarak onların frekans bancllarını, baz 

istasyonlarını ve antenierini kullanarak tüketicilere servis vermek mümkündür. 

GSM operatörleri mobil ağlarının işletme giderlerini bu yolla düşürmektc ve kapasite 

kullanım oranlarını yani vcriııılilikkrini arttırınaktadırlar. Biiylccc abone ba~ıııa maliyet 

azalmakta, MVNO abonelerinin ele eklenmesiyle toplam abone sayısı artmakta, şirketler 

abone sayıları ve pazar payları da arttığı için pazarta ilgili öngörülerini daha iyi ve doğru 

yapma şansına sahip olmaktadırlar. 

MVNO modeli yolu ile yapılabilecek uzun vadeli anlaşmalarla GSM operatörü 

firmalar için garantili ve sürekli bir gelir kaynağı yaratılmış olmaktadır. Belki de yıllarca 

paraya çevrilemeyecek atıl ağ kapasiteleri değerlendirilmiş olmaktadır. Böylece mobil 

GSM operatörünün marka ve piyasa değeri önemli ölçüde artmış olmaktadır. Zaten lisans 

alabilmek için büyük yatırımlar yapmış olan operatör şirketlerin bir ele alt yapı ve işletme 

masrafları için yeni kaynak ayırmalarındaki zorluklar, böylelikle önemli ölçüde aşılmış 

olmaktadır. 

MVNO, dünyada hızla yayılan ve gelişen bir modelin adıdır. MVNO modelinin özü, 

halen pazarda faaliyet gösteren GSM operatörlerinin sahip oldukları fakat dünyadaki ve 

dolayısıyla ülkemizdeki olumsuz ekonomik gelişmeler sonucu atıl kalan fazla kapasitelerini 

başka kuruluşlara kiralamaianna veya birlikte çalıştırılınaları esasına dayanmaktadır. Halen 

Türkiye'de bu alanda atılmış bir adım yoktur. Ancak Telekomünikasyon Kuruımı 

yetkilileri bu konuda yasal bir sıkıntı olmadığını beliıtmekte ve 4 Şubat 2002'cle yayınlanan 

te bl iğclen sonra bu alandaki gerçek başvuruları kabul etmeye başladıklarını ve ne tlir 

belgeler isteeliklerini açıkladıklarını ifade etmektedirler. 
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MVNO modelinde şirket, mobil network operatörünelen kapasite kiraladığı gibi bir 

"joint venture" modelinele onunla birlikte de MVNO oluştunılabilir. Kullanılan modele 

göre ele GSM operatörünelen bağımsız olarak network kodu belirlenebilir, yeni numaralama 

yapılabilir, uluslararası veya ulusal dolaşını anlaşmaları yapılabilir, servisler ve ücretler 

belirlenebilir, bağımsız pazarlama ve satış faaliyetleri yapılabilir, kısaca tamamen yeııi bir 

marka doğmuş olur. 

llalcıı bu ıııodcliıı ııygıılayıcıları arasında İııgilterc'dc Virginc Mobilc (llong Koııg, 

Güney Kore, Singapur, Avustralya'da faaliyet gösteriyor); Energis; RSL.Conı (iki ayrı 

GSM operatörünelen ağ kiralayarak işe girdi, Alınanya'da da faaliyet gösteriyor); 

Fransa'da Future Telekom; Danimarka'da Tcle-2; Norveç'te Scns Communication 

sayılabilir.63 

Yurtdışındaki telefon operatörlerinin sözleşıııelerincle, kapasitelerinin belli bir oranını 

başka şirketlere belirli iş modelleri çerçevesinele tahsis etmeyi zorunlu kılan bir uygulama 

bulunmakta ve şirketler zaten zorunlu olarak bu modele uyınaktadırlar. Devletin bu 

anlamda tüketici adına, sektör adına bu modelelen sağlayacağı en önemli fayda, rekabetin 

geliştirilmesi, servis kalitesinin daha yüksek düzeylere çıkaıtılnıası ve son kullanıcılar için 

fiyat avantajlarının sağlanması olmaktadır. Kalite açısından tüketiciye servis çeşitliliği 

sağlamaktadır. Servisler ucuzlayıp, rekabet artmaktadır. Mobil telefon operatörleri de, bu 

model sayesinele hizmet kalitelerini zorunlu olarak bile olsa arttırarak abanelerin rakip 

operatörlere geçişlerini önlemekteclir. Bu model tam rekabete doğru atılmış önemli bir adım 

olmaktadır. 

Model, yeni istihdam olanakları yaratınası açısından da önemlidir. Devletin bu 

modelle birlikte sorumluluk alanları genişlemektc ve piyasanın düzenlenmesi yönünde 

önemli bir adım atılmış olmaktadır. 

63 Para Dergisi, 2--1--30 Mart 2002. s. ıR- ı 9. 
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Sonuç olarak MVNO modeli opcratörli, devleti ve tüketiciyi olumlu yönde 

etkilemektedir. Onun için Telekoıiıünikasyon Kurumu'nun bünyesinde MVNO'Iara 

yönelik yeni bir birim kurulup kurallar ve düzeniemelerin net olarak ortaya konulması 

gereklidir. 

5.2. GSM Firmalarının Tüketici lleklentilcrini Tam Olarak 

Karşılayahileccl\: Sayıda ve Niteliktc Katmadeğerli Servisler 

Ü rctcıneıncsi 

GSM operatörleri geçmişte her işi kendilerinin yapacağı mantığı içindeydiler. Ancak 

mobil internetin gelişmesiyle firmaların yapabilecekleri işlerin sayısı o kadar arttı ki bir 

operatörün bunların hepsini düşiiniip tasariayıp uygulamaya koyabitmesi mümkün 

olmaktan çıkmıştır. Mobil ortaında içeriğin önem kazanınası ile artan tüketici beklentileri 

firmaların rakiplerinden önce yeni servisler tasariayıp hizmete sunmalarını şaıt kıldı. Ancak 

bu servisler oparetör firına bünyesi nde yeteri nce gelişti rileınemişti r. 

Bu soruna GSM operatörlerinin üçüncü parti şirketieric çalışmasıya çözüm 

bulunabilir. Telekom sektörünlin liberalizasyonu ile çok daha fazla önem kazanacak olan 

üçüncü parti servis sağlayıcılarakarşı GSM operatörleri ana platformları oluşturup servis 

sağlayıcıların bu platformlar üzerinden hizmet sunınalarına imkan tanınınası etkinliği ve 

karlılığı aıttırabilecektir. 

Örneğin Avrupa'da SMS üzerinden katına değerli servisierin sayısında son yıllarda 

çok hızlı bir artış görülmektedir. İngiltere'de, otobüs ve tren saatlerini mobil ortaında veren 

bir site çok i lgi görmektedir. Avrupa' da otopark ücretleri cep telefonu üzeri nden 

ödenmektedir. Otoparka girildiğinde çekilen mesaj sayesinele giriş çıkış ücreti kredi 

kartından kesilmekteclir. Türkiye'de SMS üzerinden melodi ve grafik satan Ankaralı bir 
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şirket, dört ayda 55 milyar TL ciro yapabilmiştir. OECD ülkeleri içinele yüksek cep 

telefonu sahipliği oranı ile Türkiye'de 5 yıl içinele cep telefonu satışlarının GPRS uyumlu 

telefonlara geçilmesi ile daha da artacağı beklenmektedir. Bu da içerik hizmetinin 

gelişeceği anlamına gelmektedir. 

Türkiye'de bir operatörün altyapısını kullanarak servis sunan şirketlerin sayısının 

artması ilc özellikle eğlence ve oyun, multimedya c,~öziimlcr mobil ortamda çok daha fazla 

ilgi gürccckıir. Biiykcc giri~iıııcikrc tck ha~larıııa ııla~aıııayacakları bir ıııii~lcri portf(iyü 

sunulmuş olmakta ve elde eelilen ilave gelir paylaşılmaktaclır. Buna karşılık tüketici 

beklentilerini karşılamak için GSM operatörleri de servis sağlayıcıların clinamizminclen 

yararianına fırsatmı elele etmiş olmaktadır.64 

5.3. Geçmişte Düopolcü Bir Yapıya Sahip Olan GSM Piyasasının İki 

Yeni Operatörün Devreye Girmesine Karşın Aynı Özelliğini 

Büyük Ölçüde Sürdürmesi 

1 994'ten 2000 yılına kadar mobil telefon servisi sağlayan iki operatör firma 

piyasanın tamamını kontrol etmekteycli. GSM 900 işletınceisi olan bu iki operatör 4 yılı 

gelir paylaşımı 3 yılı aşkın kısmı lisanslı olarak toplam 7yıJ.ı aşkııı.bicsJiı:eJJe~kaQ.~ten -·-
uzak faaliyetgG&tG-Ftl-ikr. Hatta Ttırkceli erelsim'in Türk Telekom tarafından işletildiği bir 

dönemde) 8 ~ı:ek.abetol nıadan çalıştı. 

Bu 7 yılı aşkın süreele GSM 900 işletmecileri cep telefonu piyasasının en değerli 

müşterilerini (cep telefonunu çok kullanan ve yüksek harcama yapanların çoğu abone 

olımış clurunıclaclır) kazandılar. Özellikle son 1 yıl içinele (servis kalitesinin lisans 

sözleşmesindeki taahhi.itlerin çok altına eliişınesi pahasına) abone sayısını arttırmak için 

ellerinden geleni yaptılar. 

64Powcr Dergisi, Aralık 2001. s.l21. 



Bilindiği gibi oligopol piyasaların özel bir hali olan clüopol piyasada sımrlı sayıda (iki 

adet) satıcı, çok sayıda alıcı vardır. Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlama ve satış 

politikalarının belirlenmesinde üç ihtimalelen herhangi birisi belli bir dönem için geçerli 

olabilir: 

Ya bu firmalar birbirleriyle gizli veya açık bir anlaşma içinde olup adeta tek bir firma 

(monopol) gibi davranırlar. Bunun sonucunda ınal ve fiyat farklılaştırnıasma gidip tüketici 

raııtıııı kcııdikriııc aktarırlar. /\yııı ıııalı (lıi1.ıııcti) farklı gelir gruplarına ve sosyal gruplara 

farklı fiyatlardan satarlar veya malı (hizmeti) biraz farklılaştırıp yüksek veya düşük fiyatlarla 

satış yaparak tam rekabet piyasasındaki gibi tek tip fiyat uygulamaktan uzaklaşırlar. 

Böylece karlarını aşırı kar alanlarına girerek maksimum kılmaya çalışırlar. Bu sırada 

rekabetten uzak şartlarda çalıştıkları içiıı tüketici aleyhine bazı bedeller talep edip tahsil 

edebilirler. Bu konularda birbirleriyle açık olmasa da örtülü (zımni) bir politika beraberliği 

içinde olabilirler. 

İkinci bir ihtimal firmaların birbirleriyle kıyasıya ve hatta belli bir süre için öldürücü 

bir rekabet içerisine girıneleridir. Firmalardan birisinin diğerini ya da diğerlerini piyasadan 

çekilmeye zorlayacak kadar şiddetli bir düşük fiyatlama (damping) veya satış politikası 

sürdürmesi sözkon us u cl ur. B u dönem son u nda ya gerçekten fi rınalardan bi ri piyasaya 

iyice egemen olur ya da anlaşma sağlanarak ilk ihtimaldeki gibi oıtaklaşa tavır içine girilir. 

Rekabetçi dönem ne kadar uzun sürerse o kadar tüketici lehine bir durum ortaya çıkar. 

Üçüncü ihtimal ise oligopolde firmalardan birinin piyasa lideri konumunda olması ve 

eliğer firmaların önce o firmamn adım atmasını beklemeleridir. Domino taşlarına benzer 

şekilele birbirini izleyen davranışlar gösteren firmalardan dolayı bu olasılığa ilişkin olarak 

"oyun teorisi" kavramı kullanılmaktadır. Duopol şartlarında iki firmadan birinin pazar payı 

diğerinelen epeyce yüksekse böyle bir ihtimal diğer tek bir firma için söz konusu olabilir. 

Aksi taktirde ise düşünülemez. 
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Turkcell ve Telsim'in clüopol şartlarda GSM servisi sağladığı 7 yıllık dönemele 

zaman zaman bu üç olasılıktan herhangi birinin ağır bastığı dönem olmuştur. Ancak, sabit 

ücret gibi yasal dayanağı tartışmalı bedelleri alına, yeni operatörlerin piyasaya girmesini 

geciktirici politikalar uygulama, roaming imkanını yeni operatörlere verıneme sabit 

telefonlarlayapılan mobil hat görüşmelerinde aşırı yüksek fiyat uygulama gibi pek çok 

konuda ortak tavır içinele olmaları rekabet ediyor gözükselerde birinci ve üçüncü 

ihtimalierin daha fazla gerçekleştiğini düşünclürtınektedir. Buna göre bu firmalar temelele 

benzer satı~ politikalarını hcıncıı veya gecikıııcli ııygıılaınaktadırlar dcııilebilir. Üçündi 

ihtimalin zaman zaman abone pazar payı% 60'ı bulan Turkcell'in peşinelen% 35'1ik pazar 

payı Telsim'in gelmesi şeklinele örneklenebilecek çok sayıda tecrübe vardır. 

Piyasaya yeni giren şirketlerin 1 yıllık varlığı da piyasadaki mevcut yapıyı fazla 

değişti rmemi ştir. 

Piyasaya yeni giren şirketlerin adil bir rekabet ortaını bulmaları ve gelişebilıneleri için 

biıtakım önlemlerin alınınası bu sorullllll çözümünü sağlayabilir. 

Daha fazla lisans, zorunlu olarak daha fazla rekabet cloğurmaz. Cep telefonu 

şebekesi gibi yüksek yatırım gerektiren bir altyapı işinde gelirin daha fazla bölünmesi 

İngiltere gibi daha gelişmiş piyasalarda bile 4'ten fazla ulusal işletmeci bulunmamaktadır. 

AyrıcaAvrupa pazarlarında GSM 1800 lisansları GSM 900 lisanslarından genellikle birkaç 

yıl sonra verilmiş ve aradaki farkın fazlaca açılmasına izin verilmemiştir. Ancak Türkiye'de 

bu konuda yeterince gecikme olmuştur. Hiç değilse bundan sonra Aycell ve Aria'nın 

faaliyetlerine işlerlik kazandırmayı engelleyen konuların bir an önce çözümü sağlanmalı ve 

3G telefonianna geçiş sırasında yeni operatör lisansı tahsisinde benzer hatalar 

yapılınamalıclır. 

Ayrıca GSM 1800 ve eski GSM 900 şebekeleri arasında ulusal dolaşım (national 
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roaming) sağlanmalıdır. Bu sayede yeni i~letmeciler kısa zamanda çok geniş kapsama alanı 

sağlamak amacıyla büyük yatırımlara gitmek zorunda kalmayacaklar, yatırımlarını GSM 900 

işletmecilerinde olduğu gibi 3-4 yıla yayabileceklerdir. Bu çözüm, çoğu ithal olan altyapı 

ekipmanları için kısa zamanda milyonlarca doların yurtdışıııa gitmesini de engelleyecektir. 

Ulusal dolaşım anlaşması Telekom(inikasyon Kurum'unun denetiminde ve haklı ticari 

şartlarda zorunlu olmalıdır. 

Tekkoıııiiııikasyoıı Kıırııııııı i~lctıııecikriıı (kalitc, kapsaıııa alanı gibi) lıizıııet 

taahhütlerini yerine getirmelerini denetlcmeli ve uymayanlar için gerekli önlemleri 

alnıalıci ır. 

Ş ebekeler arasında ıııohil telefon nıııııarası tasınabilirlii!i (Mobile Number ' ~ 

Portability) sağlanmalıdır. Genelde. bir şebekeye kayıtlı abone, hizmetten memnun olması 

bile "nunıaram değişınesin" kaygısıyla başka şebekeye geçmekten çekinir. Bu önlem 

abonenin yeni şebekeele ele eski numarasını kullanabilmesini nıiimkiin kılar. Sonuçta 

rekabette en iyi hizmeti veren kazanır. 

Telekomünikasyon Kuruımı'nun hakemliğinele yapılacak düzenlemeler ile GSM 

piyasasında şeffaflığı azaltıcı, piyasaya eliğer yeni firmaların girişini zorlaştırıcı diğer her 

türiii hukuki, idari, fiili ve teknik engeller oıtaclan kaldırılmalıdır. 

GSM şebeke işleticileri, abonelerinin kendi kapsama alanları dışına çıkması 

durumunda iletişimlerinin kesilnıemesi için eliğer şebekelerle serbest dolaşım anlaşmaları 

yapmaktadırlar. Bu tür anlaşmalara roaming anlaşması denilmektedir. Çoğunlukla yurtdışı 

şebekelerle uygulanan bu yöntem yurtiçinele operatörler arasında kullanılabileceği gibi 

otomatik veya SIM kart temelli olabilir. SIM kart'ın geçici bir süreyle gidilen ülkedeki bir 

başka işleticinin SIM kartı ile değiştirilmesi uygulaması ise giderek oıtadan kalkmaktadır. 

Genellikle yurtdışı görüşmelere açık ve roaming yapabilen bir şebeke abonesi, yurtdışına 

çıktığında otomatik olarak anlaşmalı şebeke üzerinden haberleşebilmekteclir. 
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5.4. Mobil Cihaz ve Hat Satışlarında Düşme 

Yıllardır hem cihaz hem görüşmelerelen alınan yüksek vergiler ve son iki yıldaki 

ekonomik krizin etkisiyle mobil iletişim firmaları tck tck kapanınaya başlamışlardır. Sayıları 

6 binden 4 bine inen ınobil cilıaz ve hat satan firmalar her iki kalemde de şiddetli bir talep 

daralması ile karşı karşıya olduklarını ifade etmektedirler. 

Aşağıdaki tabloda da glirlildiiğli gilıi cep tckfoııları satışında 2001 yılında bir önceki 

yıla göre yüzele 75 oranında daralma meydana gelmiştir. 2000 yılında 8 milyon cep 

telefonunun satılclığı pazarda, rakam 2001 'de 2.5 milyona düşmüştür. 

Daralınacla, devalüasyon nedeniyle artan fiyatlar, tüketicinin alım gücünün düşmesi 

ve dünya telekom pazarında da yaşanan kriz nedeniyle cep telefonu firmalarının pazarı 

sübvanse edememesi etki 1 i olmuştur. 

Tablo 19: Yıllar İtibariyle Cep Telefonu Satışı (Adet) 

Yıllar Satıs 

199-+ 8-'i.OOO 
199-'i 2-'iO.OOO 
ll)% :no.ooo 
1997 780.000 
I<J9X ı .900.000 
Jl)l)l) 'i.OOO.OOO 
1000 8.2-'iO.OOO 
2001 2.-'iOO.OOO 
2002 (Talııııiıı) 3.-'iOO.OOO 

Kaynak: Ericsson. 

Ayrıca cihaziarda% 26 olan KDV oranının, görüşmelerde% 45'i geçen vergilerin, 

satışlarda firmaların fedakarlık yapması ve% 5'1ere inen kar maıjları ilc aşılmaya çalışıldığı 

ancak bu konuda da artık sınır değerlere gelindiği belirtilmektedir. 



Vergilerin yükseldiği ve eliğer nedenlerle cep telefonu satışlarının % 75 oranında 

düşmesi ve kaçak telefon girişlerinin artması sonucu devlet kağıt üzerinde yüksek vergi 

alıyor gözüksede fiilen vergi gelirleri artınamaktadır. Buna rağmen talep esnekliği yüksek 

olan bu malda ısrarla mevcut uygulanıalar sürdürülınek istenmektedir. Aynı dmıını hat 

satı~ı ve görii~melcrde de ge<;·crlidir. Ayrıca henüz oranları belli olmayan özel tüketim 

vergisinin sektörü iyice zor duruma düşürcceği endişesi vardır. 

Vergi oraııl;ırı ve \'l'~itkriııiıı azaltılması ve kredi kartı komisyon oranlarının 

indirilmesi bu sonıniarın çözümü için yapılabilir. Katma Değer Vergisi'nin% 26'dan (/'o 

18'1ere indirilerck cep telefonundakaçak ve yasal telefon arasındaki fiyat farkı azaltılıp 

garantili olduğu için tüketicinin yasal telcfona yönelmesi sağlanmalıdır. Böylece devletin 

vergi geliri tahsilatıııı arttırınakda nıünıkiin olabilecektir. Gürü~nıelerden alıııaıı tUrili isimler 

altındaki bedeller eıı aza inclirilmeliclir. Kredi kartıyla yapılan ve toplaının % 70'ini 

oluşturan satı~larda bankaların aldığı yüksek komisyon oranlarını azaltıcı tedbirler 

alınmalıdır. 
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SONUÇ 

20. yüzyılın son on yılında adeta patlama yaparak gelişen iletişim teknolojileri 

içerisinele müstesna bir yere sahip olan GSM sektörünün pazara girecek yeni ürün 

versiyonları ilc internelin yaygınla~ınasının sağladığı imkanlar sonucu ve hepsinden daha da 

önemlisi tüm katına değerli mal ve lıizınetlcrin tedariki açısıııdan pazarın liberallqmesinin 

bir moda gibi dünyanın her tarafında yaygınlaşması ile 2 I. yüzyılın ilk iki yılında yaşadığı 

clurgunluğu aşarak özellikle 2003 yılından itibaren yenielen dinamik bir sürece gireceği 

anlaşılınaktaclı r. 

Dünya üretim ve ticaretinde dörtte üç dolayında bir paya sahip 30'a yakın gelişmiş 

ülkenin içine girilecek bu yeni süreçte ele 20. yüzyılııı sonlarındaki dönemde olduğu gibi 

başı çekmesi muhtemel görülmekteeli r. 

İletişimele cligital teknolojiye geçiş sürecine birçok gelişmiş ülke ile birlikte giren, 

GSM sektöründeki gelişmeleri ise biraz gecikmeli ele olsa çok da geri kalmadan yakalayan 

ve kısa sürede beklenmedik bir müşteri portföyü ve potansiyeline sahip olduğunu ortaya 

koyan Türkiye'de 2003 yılı sonundan itibaren liberalleşecek telekomünikasyon iç 

pazarında daha ucuza daha kaliteli ve daha çok çeşit ınal ve hizmet satın almak mümkün 

olabilecek gibi gözükınektedir. Yeni yeri i ve yabancı oyuncuların devreye girmesi nin de bu 

gelişınelerclc etkisi olacaktır. 

İlgili yasal düzeniemelerin gecikme! i ele olsa gerçekleştirilmeye başlandığı ülkemizele 

kurumsal alt yapıda tek elden koordinasyonu sağlayacak bir yeni kuruma duyulan ihtiyaç, 

Telekomünikasyon Kunıınu'nun 1 yıl önce kurulması ile giderilmeye başlanmıştır. 

_ _j 



l)() 

Kurum, piyasayı regiile edici. haksız rekabeti önleyici, rakip operatörler arasında 

koordinasyonu sağlayıcı. tüketicilerin ~ikayetlerini giderici, pek çok düzenleme yapınasının 

yanı sıra: izleme, öl\·me. değerlendirme ve denetleme fonksiyonlarını yerine getirici 

politikalar da üretmeye ba~lamı~tır. 

Türkiye'de GSM sektöründe fiziki alt yapı iki yeni operatör hariç önemli ölçüde 

hitıııi~ olsa da verimli bir ~d;il(k ~:;ılı~tırıııa ha~arısı lıcııiiz giistcrileıııı.:ıııi~tir. llala ı.:ıı 

kalabalık şehirlerinele bile kapsama alanı sorunu tam olarak çözülememiş. operatörler arası 

rekabet tiiketici lehine imkanlar yaratmaktan çok firmalar arası suçlamalar yarışına sebep 

olmaktan öteye geçememiştir. Şeffaflıktan uzak, fiyat rekabetine girmeyen az sayıdaki 

operatör firmanın 2003 yılında piyasanın serbest rekabete açılması ile tutumlarını 

değiştirmeye zorlanacakları tahmin edilmektedir. Yıllarca Kamu tekelinde yürütiilen 

telekomünikasyon hizmetlerinele söz sahibi özel sektör firma sayısı henüz yeterli sayıda 

değildir. Diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda cia özel sektör yatırımcıları teşvik edilmeli, 

özeneliri lmelidir. 

Türk ekonomisinele gerek cep telefonu ve aksesuarları üretici, İthalatçı dağıtıcıları ve 

teknik servis veren firmalarıyla birlikte bunların ekipman, harnmaelde ve yardırncı 

malzemelerini üreten. sataıı. ithal eden firmalar gerekse ele cep telefonlarının 

çalıştırılabilmesi için gerekli istasyonların kurulması için kullanılan malzemeleri imal, ithal 

ve ihraç eden firmalar ile bunların servis sağlayıcılarının yanısıra taşaronları GSM sektörü 

ile doğrudan ilgili taraflardan birini oluşturmaktadır. Bunların ülke ekonomisi içinele 

giderek artan bir yeri ve önemi olduğu a~ikardır. 

Çalışınam ız da bu sektörele cl ört temel sorumın var olduğu bel i ri en miştir. Şüphesiz 

tüm sorunlar bu dört sorunla sınırlı değildir. 
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Bununla birlikte. birçok sorun da bu sorunların türevi olan sorunlar olma niteliğine 

sahip olduğu için bunların çözüınüııiiıı çoğu eliğer sorumın da ortadan kalkmasına yol 

açabilecektir. Mevcut sorunlardan GSM operatörlerinde atıl kapasitelerin varlığı ve GSM 

sektörünün rekabetçi olmayan yapısının çöziimü ıçın MVNO modelinin uygulamaya 

konması önerilmektedir. 

GSM firınalarıııın tliketici beklentilerini tanı olarak karşılayabilecek sayıda ve nitelikte 

katına değerli servisler iircteıııcıııesi sorıııııııı <;özüıııü i<;in GSM operatörlerinin iiçiindi 

parti şirketieric çalışması önerilebilir. 

Geçmişte clüopolcü bir yapıya sahip olan GSM pıyasasının iki yeni operatörün 

devreye girmesine karşın aynı özelliğini büyük ölçüde sürdürmesinin öııiine geçebilınek 

için ise piyasada adil rekabet koşullarının sağlanınası doğrultusunda Türk 

Telekoınüni kasyon K uru mu· ıı un gözeti m ve eleneti mi al tıııcla gereki i önlemleri n alııııııası 

yoluna giclilnıelidir. 

Mobil cihaz ve hat satışlarında 2001 'de yaşamlll dramatik düşme ve daralnıayı 

aşınanın yolu ise vergi oranları ve çeşitlerinin azaltılması ve kredi kaıtı komisyon oranlarının 

indi ril ın esi nden geçmekteeli r. 

Ayrıca, piyasayı düzenlemeye yönelik pek çok karar Telekomünikasyon Kurumu 

tarafından kısa süreele alınmış olsa da bunların uygulamaya tam olarak geçirilemeınesinden 

kaynaklanan sorunlar sürmektedir. Bunun yanısıra Kurumun piyasa yapıcılığı amacını 

gerçcklcştirebilıııek i~·iıı alması gereken epeyce çok sayıda karar, çıkarınası gereken tebliğ 

ve/veya yönetmelik vb. vardır. Bunlar ise bu Kurunnın kolayca düzenli ve sağlıklı işleyişi 

ile kolayca aşılabilir nitelikte sorunlardır. 
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