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ÖNSÖZ 
 
 
Bilgi toplumuna giden süreçte telekomünikasyon sektörü anahtar bir görev üstlenmektedir. Bu 

görevin ifasının merkez noktasında telekomünikasyon altyapısının geli�tirilmesi, hizmet 

alternatiflerinin ço�altılması ve tesis edilen rekabet ortamında tüketicilere kaliteli ve makul 

bedelde hizmet sunulması bulunmaktadır.   

 

Bu amaçlara eri�ilmesinde kablo platform hizmeti büyük önem arz etmektedir. Bugün kablo 

platform hizmeti; transmisyon kapasitesi sunumunda kiralık hatların, yayıncılık hizmetlerinde 

uydu platform hizmetinin, geni�bant internet eri�im hizmetinde DSL hizmetinin ve telefon 

hizmetinde PSTN üzerinden sunulan telefon hizmetinin en büyük alternatifi durumundadır.  

 

Bu nedenle, yüksek derecede önemi haiz bir hizmete yönelik Türkiye yetkilendirme 

modelinin �ekillenmesinde dünya uygulamalarını incelemek bir gereklilik olarak 

de�erlendirilmi� ve ciddi bir ara�tırmanın ve itinalı bir çalı�manın sonucu elde edilen 

bulguları kamuoyu ile payla�ma imkanına kavu�ulmu�tur. Kablo platform hizmetinin 

yetkilendirilmesine yönelik kaynakların yetersizli�ine ra�men, “i�neyle kuyu kazarak” da 

olsa proje ekibinin önemli sonuçlara eri�ti�ine inanıyoruz. Bu raporun tüm telekomünikasyon 

sektörüne yararlı olması dile�iyle...  

 
 

 Kablo Platform Hizmetini  
Yetkilendirme Proje Grubu  
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B�R�NC� BÖLÜM 

 

1. G�R�� 

“Kablo TV hizmetinin yetkilendirilmesi ve kablo TV hizmeti ile ili�kili çe�itli hususlarda 

düzenlemelere gidilmesi”ne ili�kin talepler/beklentiler, telekomünikasyon sektörünün 

tartı�ıldı�ı ve ele alındı�ı farklı platformlarda gündemin ilk sıralarını i�gal etmektedir. 

Konunun bu derece önem arz etmesi nedeniyle, Kurumumuz bünyesinde te�kil olunan be� 

ki�ilik bir ekip1 tarafından 2003 yılında tamamlanmak üzere çalı�malara ba�lanmı� ve geçen 

süre zarfında sektöre taze kan niteli�inde yeni i�letmecilerin giri� yapmasını netice verecek 

bir çabanın ilk meyvesi olarak “Kablo Platform Hizmeti: Dünya Ülkeleri Uygulamaları ve 

Türkiye’deki Mevcut Durum ” adlı rapor olu�turulmu�tur. Bundan sonra, söz konusu raporun 

ortaya koydu�u dünya uygulamalarının ı�ı�ında, telekomünikasyon mevzuatının olu�turdu�u 

çerçeve içinde, ülke telekomünikasyon politikaları istikametinde ve amacı alternatif eri�im ve 

hizmet imkanları sa�layacak bir sektörde rekabeti tesis etmek olarak belirlenen çalı�malar 

ba�lamında, i�letmeci adayları ve ilgili kurum ve kurulu�larla i�birli�i içinde örnek bir 

modelin olu�turulmasına çaba gösterilecektir.  

 

Bu rapor toplam sekiz bölümden olu�maktadır. Raporun çe�itli bölümlerinde Ne�et 

Decdeli’nin hazırlamakta oldu�u uzmanlık tez çalı�masından yararlanılmı�tır. Raporun ikinci 

bölümünde KATV �ebekelerine yönelik ayrıntılı bilgilere yer verilmi� ve KATV �ebekesinin 

tarihi süreç içindeki geli�imine ve farklı �ebeke yapılarına ili�kin bilgiler aktarılmı�tır.  

 

Raporun üçüncü bölümünde, kullanıcının KATV �ebekesi üzerinden alabilece�i hizmetlere 

detaylı biçimde yer verilmi�tir.  

 

Dördüncü bölümde ise, farklı dünya ülkelerinde KATV �ebekesi üzerinden sunulan 

yayıncılık, internet ve telefon hizmetlerine yönelik penetrasyon de�erleri gibi  sektörün genel 

yapısına ili�kin bilgiler sunulmu� ve yetkilendirme rejimi, i�letmecilerin hak ve 

                                                 
1 T. Uzm. Erdinç TEKBA� (Koordinatör) E-mail: etekbas@tk.gov.tr    
   T. Uzm. Murat CANDAN E-mail: mcandan@tk.gov.tr   
   T. Uzm. Yrd. Yavuz  �AH�N E-mail: ysahin@tk.gov.tr  
   Müh. Ne�et DECDEL� E-mail: ndecdeli@tk.gov.tr  
   Müh. Ya�ar YEKEBA�CI E-mail: yyekebagci@tk.gov.tr  
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yükümlülükleri, idari kurumların yetki payla�ımları gibi çe�itli hususlarda elde edilen bilgilere 

yer verilmi�tir.    

 

Raporun be�inci bölümünde KATV hizmetlerine yönelik Avrupa Birli�i mevzuatında 

yayınlanmı� direktifler yer almı� ve bu direktiflerin hükümleri ve hükümlere esas te�kil eden 

arka plan açık bir biçimde ortaya konmu�tur.      

 

Raporun altıncı bölümünde KATV hizmetinin Türkiye’deki geli�imi aktarılarak piyasanın 

genel durumunu yansıtan çe�itli verilere yer verilmi�tir.  

 

Raporun yedinci bölümünde yetkilendirme dı�ında düzenleme kapsamına alınabilecek bazı 

konulara de�inilmi�tir. Öncelikle farklı platformlarda “fırtınalara” neden olan “açık eri�im” 

konusu ele alınmı� ve bu konuda çe�itli dünya ülkelerinin uygulamalarına yer verilerek bir 

de�erlendirmeye gidilmi�tir. Bunun yanısıra, AB mevzuatında da yer alan ko�ullu eri�im 

sistemleri üzerine bilgi sunulmu�tur.   

 

Bu rapor ile amaçlanan halihazırdaki dünya uygulamalarını oldu�u gibi aktarmak oldu�undan, 

Türkiye modeline yönelik bir de�erlendirme veya öneri yapma yoluna gidilmemi�tir.    

 

Raporun Ek-1 bölümünde, farklı geni�bant internet eri�im teknolojileri ile bu teknolojilerin 

kablo modem hizmeti ile kar�ıla�tırmalı biçimde analizine yer verilmi�tir.    
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�K�NC� BÖLÜM 

 

2. KABLO TELEV�ZYON (KATV) �EBEKE M�MAR�S�1 

2.1. KATV Nedir? 

KATV hizmeti2; TV ve radyo yayınlarının uydu veya karasal ortamlardan alınıp 

fiberoptik/koaksiyel kablo �ebekesi üzerinden iletilerek, kullanıcıların anten ve benzeri 

cihazlar kullanmasına gerek kalmaksızın kaliteli biçimde izleyebilmesine imkan sa�layan 

hizmeti ifade etmektedir3. KATV yayınları, yerel vericilerin meydana getirdi�i frekans 

kirlenmesinden etkilenmemesi, televizyon yayınlarında yüksek kalitede ses ve görüntü ve 

radyo yayınlarında kaliteli ses iletimi sa�laması nedeniyle dünyanın tercih etti�i bir 

sistemdir4. 

KATV hizmetinin kullanıcılara sunulmasının en basit gösterimi �ekil 2.1’de görülmektedir.

   

�ekil 2.1. KATV hizmetinin sunulması5 

                                                 
1 Bu bölümde, Ne�et Decdeli’nin hazırlamakta oldu�u uzmanlık tez çalı�masından yararlanılmı�tır.   
2 Bu raporda, a�a�ıdaki ibareler birbirinin yerine kullanılanılabilecektir.  
- Kablo TV hizmeti, KATV hizmeti, kablo platform hizmeti ve kablo hizmeti (Bu terimler arasında belirli 
nüanslar oldu�u da gözden ırak tutulmalıdır. Örne�in, kablo platform hizmeti yayıncılık,internet ve telefon 
hizmetlerini kapsar bir anlamı ifade ederken; kablo TV hizmeti (KATV hizmeti) daha çok sadece yayıncılık 
hizmetinin verildi�i bir hizmeti ifade eder görünmektedir) 
- Kablo modem hizmeti, kablo internet hizmeti ve geni�bant kablo hizmeti 
- Kablo platform i�letmecisi, kablo TV i�letmecisi  ve kablo i�letmecisi     
- Kablo �ebekesi, kablo TV �ebekesi, kablo TV sistemi, kablo platform �ebekesi ve kablo platform sistemi     
3 http://www.aktifkablotv.com.tr/1/  
4 http://www.telekom.gov.tr/h-kablo.html  
5 http://www.cablecenter.org/education/how_cable_works.cfm  
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2.1.1. Uplink (Yer-uydu ba�lantısı)1 

Uplink ekipmanları, yayın sinyallerini tekrar dünyaya yönlendirmesi için uydulara 

iletmektedir. Yayın �irketleri yer istasyonlarına benzeyen ancak daha güçlü, büyük uplinklere 

sahiptir. 

 

2.1.2.  Uydu2 

Uplink ekipmanları ile gönderilen sinyaller uydular vasıtasıyla dünya yüzeyine tekrar geri 

dönmektedirler. �leti�im uyduları dünya yüzeyinden 36.000 km (22.300 mil) uzaklıkta sabit 

bir yörüngede, dünya ile e� zamanlı (jeosenkronize) olarak aynı yönde dönen uydulardır. 

Uydunun sinyalleri aldı�ı ve iletti�i kısma uydu alıcı-vericisi (transponder) denilmektedir. 

 

2.1.3. Yer �stasyonu3 

Uydudan gelen sinyaller yer istasyonları ile alınmaktadır. Bu antenler, sadece televizyon alıcı 

antenler TVRO (Television Receive Only) olarak da bilinmektedir. Bir çok yer istasyonu 

MTV, ESPN ve HBO gibi çe�itli TV kanallarını almak için kablo headend’lerinde 

kurulmu�tur. Söz konusu çanak antenlerin çapları 15 metreyi geçebilmektedir. Milyonlarca 

bireysel yada kurumsal kullanıcı da uydulardan yönlendirilen yayınları almak için kendi 

“çanak anten”lerine sahip olabilmektedir.  

 

2.1.4. Headend  

2.3.1.1 kısmında ayrıntılı biçimde incelenmi�tir. 

2.2. KATV’nin Tarihçesi 

KATV �ebekesinin ilk kurulu� amacı, temel sayılabilecek bir hizmet olarak TV yayınlarının 

tek yönlü olarak koaksiyel kablo üzerinden kullanıcılara sunulmasıydı4.  

Dünyada KATV’nin ilk uygulamaları, 1940’lı yılların sonlarında e�zamanlı olarak ABD’nin 

Pensilvanya ve Oregon eyaletlerinde ba�lamı�tır. O dönemde, TV sektörü henüz ilk 

a�amalarında olup daha çok ekonomik yönden güçlü bölgelere yayın yapmaktaydı. Ancak 

bazı bölgelerde, gerek co�rafi ko�ullar, gerekse aradaki mesafe nedeniyle kullanıcılar karasal 
                                                 
1 http://www.cablecenter.org/education/how_cable_works.cfm?section=Uplink   
2 http://www.cablecenter.org/education/how_cable_works.cfm?section=Satellite%20Transmission 
3 http://www.cablecenter.org/education/how_cable_works.cfm?section=Earth%20Station 
4 Albert Azzam, “High-Speed Cable Modems”,  s.3 
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olarak TV sinyallerini tam olarak alamıyordu. Televizyon yayını yapan �irketler bu duruma 

uygun bir çözüm geli�tirdiler. TV sinyallerini berrak biçimde alabilen yüksek bölgelere (bina, 

tepe gibi) TV antenleri kurdular ve koaksiyel kablo ile bu alınan sinyalleri kullanıcılara 

da�ıttılar. Böylece KATV (Ortak antenli televizyon-Community Antenna Television/CATV1) 

hizmeti ba�lamı� oldu2.  

1970’li yıllarda, uydu yayınlarının KATV sistemlerine adaptasyonuyla, Kablo Platform 

��letmecileri geleneksel olarak karasal biçimde aldıkları TV yayınlarından daha fazla kanalı 

abonelerine sunmaya ba�ladılar. Böylece yayıncılık pazarının oldu�u bölgelerde, KATV 

sektörü kendine önemli bir pazar payı sa�ladı. Bunun en önemli nedeni, co�rafi bölge �artları 

ne olursa olsun kablonun ula�tı�ı her yerde yayınların aynı kalitede izlenebilmesiydi.  

ABD’de ba�layan KATV hizmeti daha sonra Avrupa’da ve di�er dünya ülkelerinde yaygınlık 

kazanmı�tır3. Hizmetin ba�langıç yeri ABD oldu�undan, geli�im ve penetrasyon oranı en 

yüksek olan ülke de burasıdır4.  

KATV i�letmecilerinin giderek artan a�ırlıkları,  sektörde regülasyon gereksinimini ortaya 

çıkarmı�tır5. 

Bu regülasyonlar genellikle hangi i�letmecinin hangi kanalı abonelere iletece�i konusunda 

olmakla beraber, fiyat kontrolü ve tekel olu�turmama yönünde de düzenlemeler 

yapılmı�tır6,7,8.  

 

                                                 
1 Literatürde “CATV” kısaltması hem “Cable TV”  hem “Community Antenna TV”  için kullanılmakta olup, 
kablo TV kısaltmasını ifade etmektedir.  
2 http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-1996/jw-10-connors.html  
3 www.chaltel.com/Technology_Trends/NetworkingTechnologies/ Broadband_Access/Cable_Chaltel_1.pdf  
4 Amerika’da hanelerin yakla�ık % 63’ü KATV hizmetine abonedir  ve kablo hizmetleri tüm Amerikan 
hanelerinin  % 95’ine eri�mektedir. (http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-1996/jw-10-connors.html) 
5Albert Azzam, “High-Speed Cable Modems”,  s.4 
6 ABD’de, Kablo Haberle�me Politikası Kanunu geli�meyi te�vik etmek ve rekabetten do�acak fiyatların 
kontrolünü kolayla�tırmak için 1984’te yürürlü�e girmi�tir. Bu tarihte, K�’ler içerik sa�layıcılı�ı da yapmaya 
ba�lamı�lardır. 
7 ABD’de , 1992’de Amerikan kongresi Kablo Televizyon Tüketici Koruma ve Rekabet Yasasını onaylamı� ve 
fiyat kontrolüne ili�kin bazı maddeleri  yeniden düzenlemi�tir.  
8 ABD’de, 1996 yılındaki telekomünikasyon yasası ile kongre sektörü deregüle etmi�tir: Bunun sonucunda, 
telekomünikasyon sektörü yayın hizmetlerinde rekabet edebilme imkanına kavu�mu� ve K�’ler de yerel telefon 
pazarına girebilme imkanı elde etmi�tir.  
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2.3. KATV Sisteminin Geli�imi 

KATV �ebekesi son yıllarda büyük de�i�imler geçirerek tam kapsamlı hizmet veren bir 

�ebeke haline dönü�mü�tür. Ba�langıçta yalnızca TV yayınlarını ta�ıyan tek yönlü koaksiyel 

kablo �ebekeleri yerlerini büyük ölçüde ana bölümünü fiber optik kabloların, uç bölümünü de 

koaksiyel kabloların olu�turdu�u �ebekelere bırakmı�tır. Ekipman ve teknolojilerin 

geli�tirilmesiyle, internet ve telefon hizmeti gibi çift yönlü iletim gerektiren hizmetler de 

mümkün hale gelmi�tir. Geçen süre zarfında koaksiyel kabloların özellikleri de 

geli�tirilmi�tir. Bunun nedeni, yalnızca artan TV kanallarının gerektirdi�i bant geni�li�i de�il; 

aynı zamanda sinyal alımı için uydu çanaklarının gitgide artan biçimde kullanılmasıdır. Tesis 

edilen kablo uzunlu�unun artmasıyla, ekranlama ve yangın güvenli�i konuları da büyük önem 

kazanmı�tır1.  

 

KATV sektörü ba�lıca üç temel kablo sistemi üzerine geli�mi�tir2: 

 

• Sadece tek yönlü trafik imkanı veren “a�aç-dal” yapısı 

• Fiber optik ve koaksiyel kablonun karma yapısıyla olu�an ve iki yönlü trafi�e imkan 

sa�layan Karma Fiber Koaksiyel (Hybrid Fiber Coaxial/HFC) yapısı 

• Daha büyük kapasiteye, ölçeklenebilirli�e ve güvenilirli�e sahip olan “Soka�a Kadar 

Fiber” (Fiber-to-the-Curb/FTTC) yapısı (Bunun en son a�aması olan ve “end of the 

game” olarak adlandırılan Eve Kadar Fiber (Fiber-to-the-Home/FTTH)  yapısı da bu 

gruba dahil edilebilir) 

 

Bu üç yapıda da “headend” olarak bilinen bir merkez vardır. Headend, yayın sinyallerinin 

alınmasına ve i�lenmesine yönelik tüm teknik i�lemlerin yapıldı�ı birimin adıdır. ��lenen 

sinyaller kablo �ebekesi üzerinden kullanıcılara gönderilmektedir. Headend yapısında video 

modülatörleri, �ebeke yönetim donanımları ve uydu/karasal antenlerden alınan sinyalleri 

almada-i�lemede-�ebekeye göndermede kullanılan donanımlar vardır. Bazı sistemlerde, 

headend’in fonksiyonlarından bazıları “hub”lara verilmi�tir. Bu hublar aboneye daha  yakın  

bir yere yerle�tirilen headend donanımıdır.  

 

                                                 
1 http://www.protelturkey.com/urunler/belden/belden_catv.htm 
2 http://archive.aclu.org/issues/cyber/broadband_report.pdf 
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Genellikle, kablo sisteminin geri kalanı kablo �ebekesi olarak ifade edilmektedir. Kablo 

�ebekesinde sinyallerin üzerinden gönderildi�i koaksiyel ve/veya fiber optik hatlar, sinyalleri 

yükselten ve da�ıtan yükselteçler ve node’ları ve sistemi çalı�tıran/koruyan güç kaynakları yer 

almaktadır.  

 

Headend’den sonraki ilk kısım ana �ebekedir (trunk). Trunk, headend’i ilk köprüleme 

kuvvetlendiricisine veya fiber node’a ba�lamaktadır. Trunklar güç kaynaklarını ve di�er 

elektronik elemanları da kapsamaktadır. Bundan sonraki kısım besleyici sistemdir (feeder 

system). Bu sistem, sinyalleri belli bir bölgedeki evlerin olu�turdu�u ba�ımsız bir kümeye 

iletmektedir. Son kısım, �ebekenin aboneye çıkma hattıdır (drop line). Bu hat, bireysel 

kullanıcıları besleyici sisteme ba�layan koaksiyel kablodur1. 

 

2.3.1. A�aç-Dal Yapısı (Koaksiyel - Geleneksel Kablo �ebekesi ) 

KATV �ebekelerinde kendini gösteren ilk yapı a�aç-dal yapısıdır. 1960’lı yılların teknolojisi 

ile KATV �ebekesi üzerinden TV yayınları bu yapı ile sunulabilmekteydi. KATV �ebekesi 

a�aç-dal yapısı altında, belli bir bölgeye hizmet vermek üzere koaksiyel kablolardan 

kurulmaktaydı. Geleneksel a�aç-dal yapısının �ebeke bölümleri �ekil 2.2’de görülmektedir. 

 

 

�ekil 2.2. A�aç-dal yapısı �ebeke bölümleri2 

 
 

                                                 
1 http://www.cablecenter.org/education/how_cable_works.cfm?section=Cable%20Distribution%20System 
2 Albert Azzam, “High-Speed Cable Modems”,  s.5 
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2.3.1.1. Headend1 

KATV sisteminin kontrol merkezidir. Ba�lıca görevi, çe�itli kaynaklardan (karasal, 

mikrodalga, yerel vb.) TV sinyallerini toplamaktır. Bu sinyalleri alan headend merkezi; 

bunları yükseltmekte, dönü�türmekte, i�lemekte, birle�tirmekte ve bir kablo �ebekesi boyunca 

abonelerine do�ru göndermektedir. Bu sinyaller, KATV sisteminde kullanılan spektrum 

içindeki belirli bant geni�li�ine2 sahip analog kanal içerisine frekans çoklama tekni�i 

kullanılarak modüle edilir ve kablo spektrumuna yerle�tirilir. Headend merkezi basit bir 

da�ıtım �eması kullanılmak suretiyle binlerce kullanıcıya hizmet verebilir. Headend 

merkezinden çıkan kablo, abonelere ula�mak için bir çok kola bölünür. Kablo fiziksel olarak 

ayrıldı�ı zaman sinyal gücü de bölünür ve dallardaki sinyal zayıflar. Ancak zayıflamaya 

ra�men sinyalin içeri�i bozulmadan kalır.   

Headend’de antenler, ön yükselteçler, frekans dönü�türücüler, demodülatörler, modülatörler, 

i�lemciler, sinyal birle�tirici ve ayırıcı donanımları vardır3. Tüm yapılarda (a�aç-dal, HFC ve 

FTTC) headend yapısının ana fonksiyonları aynı olmakla birlikte, HFC ve FTTC yapılarında 

çift yönlü hizmetler sunulabildi�inden, headend merkezinde internet router, server vb. 

ekipmanlara da yer ayrılabilmektedir.  

2.3.1.2. Trunk (Ana �ebeke)4 

A�aç-dal yapısında, headend ile besleyici �ebeke arasında, yüksek kaliteli, büyük çaplı 

koaksiyel kablolar trunk �ebekeyi olu�turmaktadır. HFC ve FTTC yapılarında ise trunk 

�ebeke kablosu fiber optik kablodur. Bu birimin görevi, sinyallerin headend’den alınıp 

da�ıtım noktalarına ta�ınmasıdır. Trunk �ebekesi boyunca ta�ınan sinyalde zayıflamalar 

oldu�undan, trunk �ebeke üzerinde, belirli aralıklarla (2000 feet) yükselteçler 

kullanılmaktadır. Ancak bu yükselteçlerin de sinyal üzerinde ilave gürültü ve bozulma 

üretece�i göz önüne alındı�ından belirli bir sayıyı (30-40 gibi) geçmemesi sa�lanmaktadır. Bu 

yükselteçler sinyalleri belirli seviyelerde tutmaktadırlar. 

 

 

                                                 
1 Albert Azzam, “High-Speed Cable Modems”,  s.4 
2 Bu bant geni�li�i, ABD’de 6 MHz, Avrupa’da 8 MHz’dir.  Ancak �ngiltere ve Türkiye’de de 6 MHz olarak 
uygulanmaktadır. 
3 http://www.cablecenter.org/education/how_cable_works.cfm?section=Cable%20Headend 
4 http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-1996/jw-10-connors.html 



   10 
  
 
2.3.1.3. Besleyici �ebeke (Feeder)1 

Bu birim, ana �ebekeden aldı�ı sinyalleri hanelerin bulundu�u bölgeye iletmektedir. A�ırı 

zayıflama ve gürültüyü önlemek için, besleyici �ebekenin kesinlikle belirli bir mesafeyi 

a�maması gerekmektedir.  Besleyici �ebeke ba�ına en fazla iki yükselteç kullanılmalıdır. 

Örne�in belirli bir bölgede yer alan hanelerin % 95’ine KATV hizmetlerinin ula�mı� olması, 

o hanelerin bir besleyici �ebekeye çok yakın oldu�unu da göstermektedir.    

 

2.3.1.4. Abone Da�ıtım (Drop) �ebekesi2 

Besleyici �ebekeler, belirli aralıklarla kullanıcıların hanelerine do�rudan giren koaksiyel 

da�ıtım �ebekesine ayrılmaktadırlar. Da�ıtım kabloları da belirli mesafeyle sınırlıdır (150 

feet). Hanelerde bulunan terminal donanımları (TV, kablo modem, set üstü cihaz, video kaset 

kaydediciler, ayrıcılar vb.) da�ıtım �ebekesine ba�lanmaktadırlar. 

 

2.3.1.5. Yükselteçler3 

TV sinyalleri, kullanıcıların hanelerine do�ru giderken zayıflamaya u�rarlar. Bu nedenle, 

yükselteçler zayıflayan sinyalleri tekrar kuvvetlendirirler. Ço�u zaman kablo birden fazla kola 

ayrılır. Kablo uzunlu�u nispetinde ihtiyaç duyulan yükselteç sayısı artmaktadır. Ancak  

�ebeke içerisinde çok fazla yükselteç kullanılması sinyallerde bozulma olu�turmaktadır. 

Yükselteçler hem trunk hem de besleyici �ebekede kullanılmaktadırlar.  

Geleneksel KATV �ebekesinde kullanılan yükselteçler, headend’den aboneye giden sinyalleri 

güçlendiren tek yönlü yükselteçlerdir. Bir KATV �ebekesi çift yönlü ileti�im sa�lamak üzere 

iyile�tirilmesine ihtiyaç duyulması durumunda, bu yükselteçlerin çift yönlü yükselteçlerle 

de�i�tirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu yükselteçler için enerji kayna�ı da gerekmektedir. 

Daha detaylı a�aç-dal yapısı �ekil 2.3’de görülmektedir. 

                                                 
1 http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-1996/jw-10-connors.html 
2 http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-1996/jw-10-connors.html 
3 Albert Azzam, “High-Speed Cable Modems”,  s.6 
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�ekil 2.3. A�aç-dal yapısı1 

 
2.3.2. HFC Yapı 

HFC �ebekesinin geli�mesinde KATV �ebekelerinin sayısalla�ması ihtiyacının önemi oldukça 

fazla oldu�undan, HFC yapısına geçmeden önce sayısal KATV �ebekesi üzerinde durmakta 

yarar olacaktır.  

2.3.2.1. Sayısal Kablo �ebekesi2 

Günümüzde tüm telekomünikasyon hizmetlerinde sayısalla�ma trendi görülmektedir. 

Sayısalla�manın büyük önem kazandı�ı KATV �ebekelerinde de, KP�’ler �ebekelerini 

bütünüyle sayısalla�tırmaları konusunda giderek artan bir rekabet baskısı altındadırlar. Sayısal 

dönü�üm, kullanıcı açısından çok önemli olan daha iyi görüntü kalitesine imkan vermektedir. 

KATV �ebekelerinde, sinyallerin sayısal formatta ta�ınmasını önleyecek herhangi yapısal ve 

özel bir engel bulunmamaktadır. Sayısal iletim, mevcut analog TV sinyalleriyle birlikte 

kullanıcıya sunulabilmektedir. Sayısal sinyallerin iletiminde KATV �ebekesinin kullanılması 

                                                 
1 http://archive.aclu.org/issues/cyber/broadband_report.pdf 
2 Albert Azzam. “Handbook of Emerging Communications Technologies: The Next Decade”, Chapter 5, “Cable 
Modem and HFC” 
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için �ebekedeki analog yükselteçlerin sayısal tekrarlayıcılar ile de�i�tirilmesi gerekmektedir. 

�ebekede sayısalla�maya gidilmesi sinyal kalitesinin yanısıra kablo sistem kapasitesini de 

artırmaktadır. 

2.3.2.2. HFC Yapının Özellikleri  

1980’lerin sonlarında trunk �ebekede kullanılan koaksiyel kablo yerini fiber optik kabloya 

bırakmı�tır. KATV �ebekesinde fiber kablo kullanımıyla, sinyaller daha uzak mesafelere daha 

az yükselteç kullanılarak gönderilmekte, arıza miktarında azalma görülmekte, i�letme 

maliyetinde dü�me ve hizmet kalitesinde yükselme gözlenmekte ve çift yönlü ve daha yüksek 

kapasiteli iletim mümkün olmaktadır. �ebekede çift yönlü (ileri-geri yön) yükselteçler 

kullanılmaktadır. Besleyici �ebeke ve da�ıtım �ebekesinde hâlâ koaksiyel kablo mevcuttur. 

Trunk �ebekede fiber kablo kullanımıyla, kablo TV i�letmecileri ayrı ayrı bölgelere (node 

bölgeleri) farklı hizmetler verebilmektedirler1.  

Normal HFC yapısı �ekil 2.4’de görülmektedir. 

 

�ekil 2.4. Normal HFC yapısı2 

 
�ekil 2.4’te de görüldü�ü üzere, HFC �ebekesi fiber ve koaksiyel kablodan olu�maktadır. 

Headend’den çıkan fiber �ebekesi hub’lardan kom�u node’lara yayılmaktadır. Bu fiber 

node’lar besleyici �ebekedeki (feeder) koaksiyel kablolar vasıtasıyla da�ıtım �ebekesi (drop) 

üzerinden ortalama 500-2000 arasında aboneye hizmet etmektedirler. Bu aboneler aynı 
                                                 
1 http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-1996/jw-10-connors.html 
2 Albert Azzam. “Handbook of Emerging Communications Technologies: The Next Decade”, Chapter 5, “Cable 
Modem and HFC” 
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kabloyu payla�makla mevcut bant geni�li�ini de payla�maktadır. Kullanıcılar ileri ve geri 

yönde aynı bant geni�li�ini payla�tı�ı için, i�letmecilerce veri gizlili�i ve güvenlik gibi özel 

gereksinim önlemleri göz önünde bulundurulmak zorundadır.  

Mevcut KATV �ebekesini modernize etmeyi veya yeni bir KATV �ebekesi tesis etmeyi 

planlayan KP�’ler ço�unlukla HFC yapısını tercih etmektedirler. Ancak HFC yapıda, 

besleyici �ebekenin ve da�ıtım �ebekesinin halâ koaksiyel kablo ile yapıldı�ı vurgulanmalıdır. 

Aslında teknolojinin ucuzlaması neticesinde �ebekenin bu kısımlarında fiber kablo kullanmak 

koaksiyel kablo kadar ucuz hale gelmi�tir. Ancak fiber kabloda kullanılan uç terminaller halâ 

fiberin tercih edilmesini önleyecek derecede pahalıdır. Cablelabs’ın1 tahminine göre, tüm 

�ebekedeki kablonun % 12’si trunk �ebekede, % 38’i besleyici �ebekede ve geri kalanı da  

da�ıtım �ebekesinde bulunmaktadır2.  

Modern HFC yapısı �ekil 2.5’de görülmektedir.        

 

                                                 
1 Cable Television Laboratories, Mayıs 1988’de ABD’de kurulmu� olup, K�’lerin üye oldu�u ve bu �irketler için 
ara�tırma ve geli�tirme yapan bir �irkettir. Üretilen kablo modemlere uygunluk sertifikası bu �irket tarafından 
verilmektedir.  
2 Albert Azzam, “High-Speed Cable Modems”,  s.8 



   14 
  
 

 

�ekil 2.5. Modern HFC yapısı1 

 

�ekil 2.6 ve �ekil 2.7’de bölgesel headend ve hub yapıları gösterilmektedir.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://archive.aclu.org/issues/cyber/broadband_report.pdf 
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�ekil 2.6. Bölgesel headend yapısı1 

 

 
 

�ekil 2.7. Da�ıtım hub’ı yapısı2 

 
 

                                                 
1 http://www.cabledatacomnews.com/cmic/headend.html 
2 http://www.cabledatacomnews.com/cmic/hub.html 
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KP�’ler, HFC yapıyı hem teknolojik hem de ekonomik avantajları nedeniyle 

benimsemektedirler1.  

• Teknik Avantajlar: Fiber kablo yükselteç kullanılmasını gerektirmemektedir; bu kablo 

daha az gürültü oranına sahip olup sinyal bozulması olu�turmamaktadır. Az sayıda da olsa 

(3-4 adet), �ebekenin besleyici ve da�ıtıcı kısımlarında hala yükselteç kullanılmaktadır. 

Yükselteç sayısının azlı�ı, güvenirli�i artıran önemli bir avantaj te�kil etmektedir. Zira bir 

yükselteç de arıza meydana geldi�inde, sadece o yükseltecin bulundu�u yerle�im bölgesi 

etkilenmektedir. HFC �ebeke, kullanıcı ve servis sa�layıcı arasında çift yönlü ileti�imi 

kolayca sa�layabilmektedir. Çift yönlü ileti�im sa�layan kablo sistemlerinde çift yönlü 

çalı�an amplifikatörler (yükselteçler) kullanılmaktadır. 

• Ekonomik Avantajlar: Trunk �ebekede kullanılan fiberlerin yükselteç i�letme maliyetini 

ortadan kaldırmasıyla, KP�’lerin büyük mali kazancı olmu�tur. Fiber kabloların 

yaygınla�ması kullanıcıya daha fazla bant geni�li�i sunulması anlamına da gelmektedir.  

2.3.3. FTTC Yapısı 

FTTC olarak bilinen üçüncü yapı, fiberin �ebekeye girmesiyle geli�meye ba�lamı�tır. 

Node’lar daha küçük alanlara bölündü�ü için, bir node’daki kullanıcı sayısı azalmakta ve 

mevcut bant geni�li�i ve sistem kapasitesi artmaktadır. FTTC’nin de�i�ik bir �ekli olan FTTH  

sistemlerinde ise fiber kablolar hanelere kadar ula�mı�tır. ABD’de halihazırda birkaç FTTC 

sistemi bulunmaktadır. 

FTTC sistemlerinin temeli, geli�mi� headend ve hub dü�üncesine dayanmaktadır. Bu yapı 

kablo tabanlı ya da fiber tabanlı hizmetleri sunmada esneklik sa�ladı�ından, kablo 

�ebekesinde yeni nesil yapıyı temsil etmektedir. Bu yapı, kullanıcıların çoklu servis 

sa�layıcılara do�rudan ula�masına imkan vermekte, i�letmede kolaylıklar sa�lamakta ve 

abonelere sınırsız denebilecek kapasite sunmaktadır. Tüm bu nedenlerle, bu yapının ideal 

KATV �ebekesi yapısı için temel olu�turdu�u söylenebilir.  

FTTC yapısı �ekil 2.8’de görülmektedir. 

                                                 
1 Albert Azzam, “High-Speed Cable Modems”,  s.8 
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�ekil 2.8. FTTC yapısı1 

 
 FTTC sistemlerinde, HFC sistemlerinde oldu�undan daha geli�mi� yüksek hızlı interaktif 

hizmetler sunulmaktadır. Bir FTTC sistemi üzerinden e�zamanlı olarak interaktif TV, VoD ve 

yüksek kapasiteli data ve internet eri�imi sunulabilmektedir. Fiber kabloların soka�a kadar 

girmesiyle, servis sa�layıcının HFC sistemindeki tüm uygulamaları sunmasına ek olarak artan 

güvenilirlik ve kapasite söz konusudur. Güvenilirlik; aktif elektronik bile�enlerin ve koaksiyel 

kablonun, sıcaklık ve RF dirençli fiber optik �ebekeler ile de�i�mesiyle arttırılmı�tır. Ayrıca, 

kullanıcılar, 10/100/1000 Mbps Ethernet, ATM ve tahsisli fiber optikler içeren bir servis 

alanına ba�lanma yetene�ine sahiptir. Fiberlerin ve node’lerin yüksek yo�unlu�u nedeniyle, 

ölçeklenebilirlik yüksek seviyededir. Bir kere kurulan FTTC yapısı, özellikle kurumsal 

kullanıcılar gibi ilave bant geni�li�i talebi olan kullanıcılara do�rudan fiber çekmeyi çok daha 

ekonomik hale getirmektedir. Tahsisli fiber optikler ile ba�ımsız kullanıcıları ba�lama 

yetene�ine sahip sistem neredeyse sınırsız kapasite sunmaktadır.  
                                                 
1 http://archive.aclu.org/issues/cyber/broadband_report.pdf 



   18 
  
 
Böylece bu model, HFC teknolojisinin ço�u sınırlamalarını çözmekte ve yeni kablo 

i�letmecileri ile kampüslerde ve apartman binalarında �ebeke kuran i�letmecilerin ilgisini 

çekmektedir. Gelecekte, teknolojinin geli�mesi ve yatırım maliyetlerin daha da azalmasıyla, 

FTTC sisteminin yeni bir �ebeke kurulurken en iyi seçim olması olasılı�ı yüksek 

gözükmektedir. 

2.3.4. KATV Yapıları Kar�ıla�tırması 

Yukarıda anlatılan üç yapının1 kar�ıla�tırılması a�a�ıdaki Tablo 2.1’de yapılmı�tır. Buna göre;  

 

 

 

 

 

                                                 
1 A�aç-dal, HFC ve FTTC 
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Tablo 2.1. KATV �ebeke yapılarının kar�ıla�tırılması 
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*    �ebeke kapasitesinin yeterlili�ine ve seviyesine ba�lıdır. 
**  Yapıya ba�lı olarak, kullanıcının aldı�ı telefon hizmeti kullanıcı yerle�kesinde yedek enerji 
ihtiyacı gerektirebilmektedir. 
*** Headend ve hub’lardaki sunucuların kapasitesine ve e�zamanlı kullanıcı sayısına ba�lıdır. 

 
2.4. Kablo �nternet / Data Ekipmanları 

Günümüz teknolojilerinin kullanımında internet servisleri önemli bir yer tutmakta ve her geçen 

gün bu yöndeki ihtiyaçlar giderek artmaktadır. Bu servislere eri�im hızının, güvenli ve 

ekonomik olması kaçınılmazdır. KATV sistemleri bu konuda önemli rol oynayabilmektedir. 

Koaksiyel ve/veya fiber optik kabloların ve yüksek hızlarda bilgi aktarımı yapabilen kablo 

modemlerin kullanımı geleneksel eri�im hızlarından çok daha hızlı bir �ekilde internet 



   20 
  
 
servislerine eri�me imkanı sa�lamaktadır. Bu sistemde, internet eri�imi abone ba�ına 10-30 

Mbps hızlarında yapılabilmektedir.  

Sistemin temel ekipmanları, headend’de bulunan Kablo Modem Terminasyon Sistemi (KMTS) 

(Cable Modem Termination System/CMTS), kullanıcı tarafındaki kablo modem ve arada 

bulunan �ebekedir. KMTS, abonelerde bulunan kablo modemlere alt frekans bantları ile 

ba�lanmaktadır. Abonelere ait kablo modemlerin ki�isel bilgisayarlara ba�lantısı standart 10 

base-T Ethernet kartları ile sa�lanmaktadır. Bu yapıda, tek bir kablo üzerinden birden fazla 

kullanıcının alt frekans bantlarını kullanmak suretiyle aynı anda bilgi aktarımı yapabilmesi 

sa�lanmaktadır. Bir TV kanalının KATV üzerinden aktarımı için 6 MHz'lik1 (Avrupa’da 8 MHz) 

bir bant gereklidir. Bu nedenle,  koaksiyel kablonun frekans bandı 6 MHz'lik alt bantlara 

ayrılmı�tır. Bu sayede aynı kablodan, mevcut TV yayınlarına ilave olarak her abonenin 

internet eri�imi için bir alt bandı bilgi gönderme, bir alt bandı da bilgi alma için 

kullanılmaktadır. 

Kablo internetin genel yapısı �ekil 2.9’da görülmektedir. 

 

�ekil 2.9. Kablo internet genel yapısı2 

 

 

                                                 
1 Amerikan standardı 
2 http://www.csc.calpoly.edu/~husmith/CSC564-Winter02/cable-modems_paper.pdf 



   21 
  
 
2.4.1. Kablo Modem / Kablo Router (Yönlendirici)(KM/KR) 

Kablo modem, bilgisayarları telefon hatları yerine KATV �ebekesi üzerinden internete 

ba�layabilen, HFC interaktif �ebekesi ile bilgisayar arasına kurulan ve çok hızlı veri ileti�imi 

için tasarlanmı� geni�bantlı bir modem türüdür. Bu modemler 10 Mbps hızlarına kadar 

çalı�abilmekte olup, telefon hattına ba�lı bir modemden yüz kata kadar hızlı olabilmektedir1.   

HFC �ebeke üzerinde iki yönlü veri transferi, veri tabanlı ses ve görüntü iletimine olanak 

sa�lar. Kablo yönlendirici (router) ise; KATV �ebekesi üzerinden çok hızlı veri ileti�imi için 

tasarlanmı� geni�bantlı bir kablo modemi içinde barındıran ve aynı zamanda bir 

yönlendiricide bulunması gereken IP routing, IP firewalling, NAT (Network Adress 

Translation), IP Tunneling gibi temel networking yetenekleri olan �ebeke ürünleridir. KATV 

�ebekesi ile yerel a� arasına kurulan bir a� geçididir. Bu cihazlar kablo internet 

uygulamalarında statik IP kullanımına imkan vermekte, KATV �ebekesi üzerinde çift yönlü 

veri transferi, veri tabanlı ses ve görüntü iletimine imkan sa�lamakta ve VOIP, VPN 

uygulamalarında kullanılmaktadır. �ki nokta arasında yapılan kablo modem ba�lantısında 

normal hız 3 – 50 Mbps arasında de�i�mekte, aradaki mesafe 100 km’yi a�abilmektedir. 

KMTS kablo modemlerin tümüyle ileti�im kurarken, kablo modemler sadece KMTS ile 

ileti�im kurabilmektedir. �ki kablo modem arasında ba�lantı kurulması, KMTS mesajlarının  

anahtarlanmasını gerektirecektir. KMTS’den ba�ımsız olarak �ebeke üzerinde yer alan iki 

kablo modemin ba�lantı kurması mümkün de�ildir2. 

2.4.1.1. Kablo Modem Standartları 

Dünyada kablo modem için geli�tirilen iki standart vardır. Bu standartlardan birincisi3, Kuzey 

Amerika’da geli�tirilen DOCSIS (1.0, 1.1, 2.0) (Data Over Cable Service Interface 

Specification) standardıdır. �kincisi ise, Avrupadaki sayısal yayıncılık standardı DVB/DAVIC 

(Digital Video Broadcasting/Digital Audio Video Council) �artlarına uygun olarak üretilmi� 

kablo modemlere ait standarttır. Bu standart daha sonra EuroDOCSIS (1.0, 1.1, 2.0) standardı 

haline geli�tirilmi�tir.   

Kuzey Amerika’daki KATV i�letmecileri 1995 yılında birle�erek MCNS (Multimedia Cable 

Network System) adını verdikleri birli�i olu�turmu�lar ve akabinde bu �irketler kablo internet 

için bir sistem geli�tirmeye ba�lamı�lardır. Geli�tirilen bu standarda DOCSIS adı verilmi�tir. 

                                                 
1 AKSEL, Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu, Dogu Akdeniz Üniversitesi 
2 http://www.cable-modems.org/tutorial/index.htm 
3 Ülkemizde kullanılan standart 
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Söz konusu Birlik içerisinde yer alan Kuzey Amerika �irketleri �unlardır: Comcast, Cox, TCI, 

Time Warner, MediaOne, Rogers Cable ve CableLabs. DOCSIS standardında üretilen 

cihazların CableLabs firmasından standardı destekledi�ine dair sertifika almaları 

gerekmektedir. Aksi takdirde DOCSIS standardındaki cihazlarla uyumlu 

çalı�amayacaklarından KATV �ebekelerinde kullanılmaları mümkün olmamaktadır.   

MCNS/DOCSIS'in ilk geli�tirdi�i standart olan DOCSIS 1.01 1997'de geli�tirilmi� ve Mart 

1998'de ITU tarafından da onaylanmı�tır. DOCSIS 1.1 1999'da tamamlanmı� ve kablo 

üzerinden IP Multicast, IP telefon, IP televizyon gibi IP servislerinin ve dolayısıyla çoklu 

servis sa�layıcıların (Multi-Service Operator - MSO) önünü açmı�tır. Hizmet Kalitesi (QoS) 

tanımları ve güvenlik unsurları barındıran DOCSIS 1.1 ile geri dönü� kapasitesi 5 Mbps'den 

10 Mbps'ye çıkmı�tır. CableLabs, beklenen DOCSIS 2.0 standardını tamamladı�ını 16 Ocak 

2002'de açıklamı�tır. Temel özelli�i geri dönü� hattını 30 Mbps'ye kadar çıkarıp, gürültülere 

de daha dayanıklı hale getirmesi olan DOCSIS 2.0 sayesinde artık videokonferans gibi 

simetrik servisler de mümkün hale gelmi�tir. DOCSIS 1.0 modemlerin tanesi 250$ iken, 

DOCSIS 2.0 modemlerin 2004'de 50$'a dü�ece�i öngörülmektedir2. 

2.4.1.2. Spektrum Yapısı 

HFC ve FTTC yapısındaki DOCSIS spektrum da�ılımı �ekil 2.10’da gösterilmektedir.   

 

�ekil 2.10. DOCSIS spektrum da�ılımı3 

 
42 – 860 MHz arası (Avrupa’da 65-860 MHz) ileri yön (headend’den kullanıcıya do�ru-

downstream) ve 5 – 42 MHz arası (Avrupa’da 5-65 MHz) geri yön (kullanıcıdan headend’e 

                                                 
1 http://kablointernet.superturks.org/standartcm.html 
2 http://www.garantiteknoloji.com.tr/asd/asd16-22-02-2002.html 
3 http://archive.aclu.org/issues/cyber/broadband_report.pdf 
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do�ru-upstream) kapasitesidir. Kullanılan bant geni�li�i 6 MHz (Avrupa da 8 MHz) dir1. Her 

bir kanalda bir analog veya be� sayısal yayın ta�ınabilmektedir2. 

2.4.1.3.  Kablo Modem Türleri3 

Hizmet türlerine göre 4 tip kablo modem mevcuttur. Birçok firma tarafından bu tiplerin farklı 

modelleri üretilmektedir.  

 

• PCI Dahili Kablo Modem: Bu modemlere dahili kablo modem de denmektedir. 

Bunlar adından da anla�ılaca�ı gibi herhangi bir PCI kartı (Ethernet, TV kartı vb.) gibi 

bilgisayarların içine takılmaktadır. Bu tip bir modemin kullanılabilmesi için KATV 

�ebekesinde bütün sinyal seviyelerinin ideal standartlarda olması gerekmektedir.  Bu 

kablo modemler pek yaygın de�ildir. 

 

• Harici Kablo Modem: Bu tip modemler, bilgisayarlardaki 10Base-T Ethernet kartına 

veya USB (Universal Serial Bort)'ye ba�lanırlar. Bunlar PCI kablo modemlerden daha 

güçlü modemlerdir. Bir hub tarafından payla�tırıldı�ı takdirde 32 kullanıcıya kadar 

eri�im sa�layacak tipleri vardır.    

 

• Kablo Modem Router: Bunlar harici modemlerdir. Bu modemlerin özelli�i çoklu 

kullanıcıya hizmet sa�lamalarıdır. Bir hub tarafından payla�tırılarak 1000 ki�iye kadar 

kullanıcıyı destekleyen modelleri vardır.  

 

• �nteraktif Set Üstü Cihazlar (�SÜC): �SÜC’ler bir modem görünümündedir. Ba�lıca 

fonksiyonu, sınırlı sayıda olmak üzere aynı frekanslarda daha fazla TV kanalı sa�lar. 

Bir �SÜC, kullanıcının internete ula�masını, e-mail hizmeti almasını sa�layan POTS 

(Ordinary Plain Old Telephone System ) üzerinden bir dönü� kanalı sa�lar4.  

 

2.4.1.4. Kablo Modem Ekipmanlarının Pazarlanmasında Uygulama Yöntemleri 

Ba�langıçta KP�’ler farklı standartta modemler üzerinden hizmet sunmaktaydılar. Bunun 

sonucu olarak, kullanıcıların ba�ka bir KP�’den hizmet almayı tercih etmesi durumunda 

                                                 
1 http://www.cable-modems.org/tutorial/index.htm  
2 http://www.byte.com/art/9609/img/096csg2.htm 
3 http://kablointernet.superturks.org/introcm.html 
4 http://www.cable-modems.org/tutorial/index.htm 
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önceki modemini kullanamama riski ortaya çıkmaktaydı. Ancak kablo modem standartlarının 

geli�mesiyle birlikte, aynı KATV �ebekesi üzerinde farklı modemler kullanılmaya 

ba�lanmı�tır. Esas itibarıyla, kablo modemler kullanıcılar açısından ISDN modemler veya 

analog modemler olarak de�erlendirilebilir. Kullanıcılara modem tedarikinde genel olarak iki 

farklı model takip edilmektedir1:  

 

• Model 1: Kablo modem satıcısı, hem Kablo Modem Terminasyon Sistemini (KMTS) 

hem de kablo modem cihazını sistem entegratörüne satmaktadır. Sistem entegratörü 

KP�’ye altyapı sa�layan ve/veya kuran ayrı bir �irket olabilece�i gibi KP�’nin bir 

�irketi de olabilir. Bu modelde kablo modem abonesi, kablo modemi KP�’den satın 

almakta veya kiralamak yoluyla temin etmektedir. Birçok KP�, kira ücretlerini paket 

halinde sundukları hizmetlerin içerisine dahil etmektedir. KP�’ler, abonelerine 

sattıkları modemlerin hizmet sundukları �ebekeye uygun bir donanım oldu�unu 

garanti etmekte ve modemin kurulmasından ve i�letilmesinden de sorumlu 

bulunmaktadır. Herhangi bir arıza durumunda modeme gerekli müdahaleyi KP�’ler 

yapmaktadır. Bu model set üstü cihazlara yönelik olarak da uygulanmaktadır.  

 

• Model 2: Kablo modem ekipmanları konusunda belirli standartların olu�turulmasıyla 

birlikte, aynı KATV �ebekesi üzerinde farklı üreticilerin modemleri çalı�tırılabilir 

duruma gelmi�tir. Bu model ile, abonelerin KP�’den farklı bir satıcıdan daha ucuza 

alma imkanı bulunmakta ve KP� sadece servis sa�layıcılı�ı yapmaktadır. Ancak 

modem tedariki yapan �irketler, mü�terilerin KP�’den alaca�ı hizmete yönelik özel 

ihtiyaçlarını bilememe durumu ortaya çıkmaktadır. Bu model, 1999 yılında ABD’nin 

bazı bölgelerinde ba�lamı� ve halen devam etmektedir.  

 

2.4.2. Kablo Modem Terminasyon Sistemi (KMTS) 

KATV �ebekesini internet omurgasına ba�layan ve genellikle KATV �ebekesinin 

headend’inde veya da�ıtım hub’ında bulunan bir sistemdir2. Bu sistem, veri �ebekesinden 

aldı�ı bilgileri kablo modemlere, kablo modemlerden aldı�ı bilgileri de veri �ebekesine 

göndermektedir. 

                                                 
1 http://www.cable-modems.org/tutorial/index.htm 
2 http://www.cable-modems.org/tutorial/index.htm 
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KMTS, güçlü bir haberle�me platform sa�layıcısı olup, ayarlanabilir ve geni�letilebilir bir 

yapıdadır. Bu platform, modüler yapısı ile 1 GHz'lik bantlarda servis verebilmektedir. KMTS, 

�nternet Servis Sa�layıcılarının (�SS) temel donanımıdır. KMTS üzerinde RF çıkı�, router ve 

güç modül setleri bulunmaktadır. �nternet ve RF �ebeke arasındaki tüm ba�lantılar KMTS 

üzerinden yapılmaktadır. Sa�lıklı bir �SS yapılandırması için gerekli ayarların yapılması ve 

izleme birimlerinin olması kaçınılmazdır. KMTS bu i�lemleri yürütecek gerekli modülleri 

ta�ımaktadır1.  �ekil 2.11’de KMTS ba�lantısı görülmektedir. KMTS, 6 MHz’lik (30-40 

Mbps) bir kanal üzerinden yakla�ık 1000 kullanıcıya internet hizmeti verebilmektedir. 

 

 

�ekil 2.11. KMTS ba�lantısı2 

                                                 
1 AKSEL, Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu, Dogu Akdeniz Üniversitesi 
2 http://computer.howstuffworks.com/cable-modem3.htm 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

3. KATV �EBEKES� ÜZER�NDEN VER�LEN H�ZMETLER 

3.1. Analog Yayınlar 

Kablo TV �ebekesi üzerinden yerel, ulusal ve yabancı kaynaklı çe�itli TV kanallarının analog 

biçimde iletilmesidir.  

3.2. Sayısal Yayınlar1 

20. yy.’ın son çeyre�inde haberle�me, ileti�im ve yayıncılık alanında kullanılan tekniklerde 

hızlı ve önemli geli�meler ya�anmı�tır. Özellikle sayısal ileti�im tekni�i kullanılarak yapılan 

radyo ve televizyon yayıncılık hizmetlerinde analog yayın sistemlerine göre ses ve resim 

kalitesinin üstünlük olu�turması ve çe�itli bilgilerin e� zamanlı olarak ve daha ekonomik 

ko�ullarla iletilmesi, ülkelerin bu konudaki ara�tırmalarını derinle�tirmesini sa�lamı�tır. Ba�ta 

ABD, Almanya ve �ngiltere olmak üzere bir çok ülkede yapılan fizibilite çalı�maları ve saha 

denemeleri sonuçları 21.yy’ın yeni yayın sisteminin sayısal yayın sistemleri olaca�ını 

göstermi�tir. 

Sayısal teknoloji kullanılarak gerçekle�tirilen sayısal yayıncılık yöntemi ba�ta karasal 

(terrestrial) olmak üzere uydu, kablo TV, LMDS, MMDS ve MVDS ortamlarında 

kullanılmaktadır. 

Önceleri bir-iki ülkenin bir araya gelerek yürüttükleri bu çalı�malar bilahare ITU’nun 

gündemine alınmı� ve nihayet ilk milletlerarası toplantı 1995 yılında Almanya’da 

(Wiesbaden) ve ikincisi �ngiltere’de (Chester) yapılmı�tır. Bu toplantılarda, ülkelere sayısal 

radyo ve TV yayınları için ayrılan frekans ve kanallar belirlenmi�tir. 

3.2.1. Sayısal Yayıncılı�ın Avantajları 

Sayısal yayıncılı�ın KATV’de kullanılmasının getirmi� oldu�u avantajlardan bazıları 

�unlardır: 

• Sayısal televizyon yayınında 4-6 arası kanalın, sayısal radyo yayınında 5-8 arası 

kanalın tek bir analog yayının ta�ınması için gereken band geni�li�inden iletilebilmesi, 
                                                 
1 http://www.rtuk.org.tr 
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• Analog teknikten daha üstün görüntü kalitesine sahip olunması, 

• Radyo yayıncılı�ında mono AM, mono FM, stereo FM ve CD kalitesinde yayın 

seçeneklerini haiz olunması, 

• Programla birlikte veya programdan ba�ımsız veri iletiminin sa�lanması, 

• �nteraktif (etkile�imli ) TV yayıncılı�ına  imkan tanınması  

• Radyo alıcı ekranında istasyon adı, program adı, içeri�i, süresi, gelecek program, 

deprem, yangın, sel felaketi gibi acil güvenlik bilgileri, trafik anonsları, hava ve yol 

durumu, turizm bilgileri, borsa ve döviz bilgileri, vs. görünebilecek olmasıdır. 

Gerek aynı verici ile daha fazla sayıda yayın imkanı ve gerekse yayın kalitesi ve vericilerin 

ortak kullanımı ve güçlerinin dü�ürülmesi ile sa�lanan ekonomik kazanç,  sayısal sistemleri 

analog  sistemlere oranla avantajlı konuma getirmektedir. 

3.2.2. Sayısal Yayıncılıkta Sıkı�tırma (MPEG-2) ve Modülasyon Teknikleri1 

Sayısal TV tekni�i, tek bir analog yayının ta�ınması için gereken band geni�li�inden, 

sıkı�tırma tekni�i kullanılarak 4-6 arası yayının iletilmesine izin veren yeni ve çok etkili bir 

iletim metodudur. 

TV görüntüsü saniyede 50 kez de�i�en ardı�ık resim alanlarından olu�ur. E�er analog sinyal 

do�rudan sayısala dönü�türülürse, saniyede 216 milyon bit bilgi gönderilmesi gerekir. Bu 

bilginin ço�u çerçeveden çerçeveye tekrardır. Bu tekrar bilgilerinin gönderilmemesi ve sadece 

tahmin edilemeyen kısımların kodlanarak gönderilmesi ile bir resim bilgisi sayısalda 3 ile 6 

Mb/s’lik yer i�gal eder. Burada 1/50 oranında bir sıkı�tırma söz konusudur. Bu sıkı�tırma 

tekni�ine MPEG-2 denilmektedir. 

Bir analog yayının yapıldı�ı kanaldan seçilen modülasyon tipi, kodlama hızı (1/2, 2/3, 3/4, 

5/6, 7/8) ve güvenlik aralı�ına (1/4, 1/8, 1/16, 1/32) ba�lı olarak 4.98 Mbit/s ile 31.67 

Mbit/s'lik arasında bilgi gönderilebilmektedir. Kritik olmayan (Tekrarlamanın çok oldu�u) 

programlar 4 Mbit/s’de, kritik programlar da (spor programları gibi) 6 Mbit/s’de sıkı�tırılarak 

                                                 
1 http://www.rtuk.org.tr 
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gönderilmektedir. Sayısal teknolojide, bir verici ile bir kanaldan çoklayıcı vasıtasıyla 6 servise 

kadar yayın gönderilebilmektedir. 

3.3. Video on Demand  (VoD) (Ismarlama yayın) 

Bir VoD uygulaması, herhangi bir filmi elektronik yöntemle seçerek alma, bunu evde 

izleme ve tüm VCR (video cassette recorder) kontrol yetene�ine sahip olma imkanı olarak 

tanımlanmaktadır. 

3.4. Near Video on Demand (NVoD) 

NVoD uygulaması, VCR kontrol imkanı olmaksızın VoD ile aynıdır. NVoD’da, sadece 

seçilen filmler izlenir ve periyodik olarak tekrarlanır. Hem DAVIC hem de ATM Forum, 

VoD/NVoD uygulamalarını ifade eden tanımlamalar geli�tirmi�lerdir. Ço�u pazar çalı�maları 

da VoD pazarının ve bu çerçevedeki uygulamaların büyük bir önemle dikkate alınması 

gerekti�ini belirtmektedir. ADSL ve kablo modemler ile internet eri�imi yaygınla�tıkça, 

VoD/NVoD  uygulamaları büyük önem kazanmı�tır.  

3.5. Pay TV (Ödemeli TV) 

Bu hizmette abone daha önceden duyurusu yapılmı� olan TV programlarından izlemek 

istediklerinin abonelik ko�ullarını yerine getirir ve yayın saatinde ilgili programları izler. 

Kanalların gruplandırılarak her türden zevke hitap edebilecek farklı yayın paketlerinin 

olu�turulması ve aylık/yıllık periyotlarda abonelik seçene�inin sunulması sa�lanır. 

3.6. Pay Per View (PPV) (�zledi�in kadar öde) 

Sadece izlenen program için ödeme yapılması gerekmektedir.   

3.7. Di�er �nteraktif Hizmetler 

KATV �ebekeleri üzerindeki uygulamalar, kablo modem konusunda geli�meler oldukça  ve 

standartla�malar sa�landıkça geli�mektedir. Bu uygulamaların ticari açıdan daha da önemli 

oldu�u bir gerçektir. Rekabet ortamının oldu�u bir pazarda mücadele etmenin temel �artı 

farklılık arz etmektir. ��letmecilerin sundukları hizmetlerde ve kullandıkları teknolojilerde bir 

yakınsama görülmektedir. Temel hizmetlerin haricinde i�letmecilere büyük gelir sa�layacak 

birçok katma-de�erli hizmet bulunmaktadır. Bunların en önemlileri, uzaktan ö�renim, 
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görüntülü telefon, evden alı�veri� / sanal ma�aza, bankacılık, bilgi hattı, bölgesel reklamcılık, 

do�rudan pazarlama, elektronik oyunlar, uzaktan ölçüm olarak sıralanabilir.  

• Uzaktan Ö�renim 

Lise, üniversite kursları, yabancı dil e�itimi ve di�er e�itim faaliyetleriyle ilgili olarak 

geni�bantlı eri�im üzerinden kursiyere kendi evinde etkile�imli e�itim olanakları sa�lanabilir. 

 

• Görüntülü Telefon   

Görüntülü telefon, görsel biçimde haberle�ebilmek için bir TV ya da PC ekranının 

kullanımıdır.  

 

• Evden Alı�veri�/ Sanal Ma�aza  

�lgi alanlarına göre organize edilmi� olan alı�veri� katalogu ile birlikte, sipari� formu ve 

fiyatlar gibi bilgiler de aynı anda KATV �ebekesi üzerinden aboneye iletilir.  

 

• Bankacılık  

Tüm bankacılık i�lemleri evden yapılabilir. 

 

• Bilgi Hattı  

 Uçak tarifeleri, oteller, hava durumu, sinemalarda hangi filmlerin oynadı�ı vb. bilgiler 

ö�renilebilir. 

 

• Bölgesel Reklamcılık ve Do�rudan Pazarlama 

KATV üzerinden bölgesel reklamcılık uygulaması devreye sokuldu�unda üretici ve tüketici 

arasında sanal bir pazar olu�turulmu� olur. 

 

• Bilgisayar / Video oyunları  

KATV aboneli�i kapsamında bilgisayar oyunlarından yararlanmak isteyenlere hizmet 

verilebilir. 

 

• Uzaktan Algılama / Ölçüm (Telemetri Uygulamaları)  

KATV �ebekesi çe�itli sektörlerde (gaz, elektrik, su) uzaktan algılama ve uzaktan ölçüm 

uygulamalarında kullanılabilir. 
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• IPPV(Impulse pay per view) / Pay TV (Ödemeli TV)  

Bu uygulama, "Seyretti�in Kanalı Öde" veya "Seyretti�in Kadar Öde" olmak üzere iki �ekilde 

de�erlendirilebilir. Abone, kendisine standart olarak sunulan yayın paketi dı�ında seyretmek 

istedi�i kanallar için, kanal ba�ına ya da kanalları seyretme süresine göre ücret öder. Bu 

hizmet için abonenin bir �ifre çözücüye (decoder) ihtiyacı vardır. 

 

3.8. �nternet 

Yüksek hızlı internet eri�imi, i�letmecilerin önem verdikleri temel bir uygulamadır. 

Toplumda ya�anan sosyal de�i�imin hızlanmasıyla, telekomünikasyon altyapısının 

güçlendirilmesiyle ve hanelerde/i� yerlerinde bilgisayar sayısının artmasıyla internet önem 

kazanmı� ve sürekli alınabilen bir hizmet �ekline gelmi�tir. Ancak kullanıcıların çoklu 

ortam (multimedya) uygulamalarını yo�un olarak kullanmaları ve internet üzerinden 

yüksek bant geni�li�i gerektiren uygulamaları talep etmeleri üzerine zamanla internet 

ba�lantı hızı yeterli olmamaya ba�lamı�tır. Bunun sonucu olarak geni�bant internet eri�im 

teknolojileri popüler hale gelmi� ve bu alanda büyük geli�meler ya�anmı�tır. Günümüzde 

geni�bant internet eri�imi sa�layan temel üç teknoloji mevcuttur: Geni�bant Sabit Kablosuz 

Eri�im, DSL ve KATV. 

Birçok ülkede kablo modemler vasıtasıyla KATV �ebekeleri üzerinden sunulan geni�bant 

internet eri�iminde çevirmeli eri�ime göre çok daha yüksek hızlara eri�ilmektedir. Kablo 

internet hizmetinde sayısal ses, görüntünün ve veri iletimine olanak sa�lanmasıyla özellikle 

i�yerleri, okullar, firmalar vb. kurulu�lar için oldukça ekonomik dahili bilgisayar a�ı 

olu�turabilmekte ve ticari kurulu�lara yüksek kapasiteli data hattı sa�lanabilmektedir. 

3.9. Telefon Hizmeti 

KATV �ebekesinde telefon hizmeti, ses sinyallerinin sıkı�tırılıp internet protokolü (IP) 

paketlerine dönü�türülerek internet üzerinden gönderilmesi olarak tanımlanabilen VoIP 

hizmetinin KATV �ebekesi üzerinden yapılması olarak tanımlanabilmektedir. KATV 

aboneleri KATV �ebekesi üzerinden di�er KATV abonelerine veya yapılacak araba�lantılarla 

di�er sabit veya mobil �ebekelerin abonelerine eri�ebilme imkanına sahiptir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

4. DÜNYA ÜLKELER� UYGULAMALARININ �NCELENMES� 

4.1. Giri� 

Telekomünikasyon sektöründe liberalizasyon süreci 1960’larda kullanıcıların PSTN 

�ebekesine ba�lanabilecekleri terminal ekipmanlarında ba�lamı�tır. Bu geli�me 1970’lerde 

ivme kazanmı� ve bu geli�meye paralel olarak katma de�erli hizmetlerin farklı gerçek veya 

tüzel ki�ilerce PSTN üzerinden sunulmaya ba�lanmasıyla ya�anmı�tır. Her iki konuda ya�anan 

rekabet ile görülen olumlu sonuçlar, PSTN �ebekesinin uzak mesafe haberle�mesine yönelik 

kullanımının serbestle�mesini sa�lamı�tır. 1980’li yıllarda ABD, �ngiltere ve Japonya bu 

liberalle�me dalgasına öncülük yapmı�lardır. 1990’lı yıllar rekabetin yerel a�a ta�ınması 

çabalarına sahne olmu�tur1. AB’de de liberalle�me süreci katma de�erli hizmetler, veri 

hizmetleri, uydu  hizmetleri, KATV hizmetleri, mobil hizmetler ve sabit telefon hizmetlerine 

yönelik düzenlemelerle gerçekle�tirilmi�tir2.   

 

Bugün KATV hizmeti, transmisyon kapasitesi sunumunda kiralık hatların, yayıncılık 

hizmetlerinde uydu platform hizmetinin, geni�bant internet eri�im hizmetinde DSL hizmetinin 

ve telefon hizmetinde PSTN üzerinden sunulan telefon hizmetinin en büyük alternatifi 

durumundadır. Bu yönüyle, telekomünikasyon sektöründe geli�me trendi gösteren ve politika 

belirleyiciler tarafından kendisine büyük önem atfedilen bir hizmet türü durumundadır.  

 

KATV �ebekesinin yaygınlı�ı ülkelere göre de�i�kenlik göstermektedir. Yunanistan’da bu 

hizmet verilmezken, Belçika’da % 100’e yakın bir kapsama söz konusudur3. OECD 

ülkelerinde KATV abonelerinin sayısı 2001 sonunda 163 milyona yükselmi�tir. Bu rakam 

1992 yılında 103 milyon civarındaydı. 2001 yılında OECD’ye üye olmayan ülkelerdeki 

abonelerin sayısı toplam sayının % 50’den fazlasını olu�turmaktaydı4. 

 

                                                 
1 Current Status of Communication Infrastructure  Regulation, Cable Television, OECD, 1996. 
2 Comparative Overview of Current Regulatory Environment in Telecommunications and Broadcasting Sectors 
3 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.5.  
4 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.5.   
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Yayıncılık sektöründe sayısal teknolojiye do�ru bir yönelim gözlenmektedir. Avrupa’da TV 

yayıncılı�ı konusunda 1999-2004 yıllarına yönelik yapılan bir projeksiyona a�a�ıda yer 

verilmi�tir1.  

 
�ekil 4.1. Avrupa’da TV yayıncılı�ının 2004’teki durumuna yönelik bir projeksiyon 

 

Farklı platformlarda hizmet sunan i�letmecilerin olu�turdu�u rekabet ile 2002 yılı içerisinde 

geni�bant internet eri�iminde % 67’lik bir artı� sa�lanmı�tır. 1999 sonunda OECD ülkelerinde 

geni�bant eri�ime sahip abone sayısı 3 milyon civarında iken, bu rakam 2002 sonunda 56 

milyona yükselmi�tir. Farklı ülkelerde geni�bant eri�imin hızı pazarda olu�an rekabete göre 

�ekillenmekte ve �irketler 8 Mbps’ye kadar hizmet sunabilmektedir2. 

 

OECD ülkelerinde kablo modem abonelerinin sayısı 2002 yılı sonunda 23 milyona ula�mı�tır. 

Aynı tarihte DSL abonelerinin sayısı 30 milyon civarındaydı. Bu veriler de geni�bant eri�im 

piyasasının % 41’ini kablo modem hizmetinin olu�turdu�unu göstermektedir. AB ülkeleri 

co�rafyasında DSL hizmeti kablo modeme göre daha hızlı yaygınla�ırken; Avusturya, ABD, 

Hollanda, Kanada ve Portekiz’de ibre halen kablo modem hizmetinin lehine bir durum 

göstermektedir. 2002 yılı sonunda 29 OECD ülkesinden 12’sinde kablo modem hizmeti daha 

yaygınken, 17’sinde DSL hizmeti daha geni� yer bulmu�tur3.  

                                                 
1 Swisscable 2000 
2 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.3.  
3 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.10.  
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DSL hizmetinin daha hızlı yaygınla�masının birinci nedeni bu hizmete ili�kin altyapının daha 

yaygın olmasıdır. �kinci neden ise yasal yükümlü i�letmecilerin birçok yerde KATV 

altyapısına da sahip olmalarının kablo modem hizmetinin geli�mesine yaptı�ı olumsuz 

etkidir1. 

 

2002 yılı sonunda 9,2 milyondan fazla kablo telefon abonesi oldu�u tahmin edilmektedir. 

2001 yılında OECD ülkelerindeki kablo telefon aboneleri toplam telefon abonelerinin % 

1,3’ünü olu�turmaktaydı. Bununla birlikte, bu oran Avustralya’da % 5,6’ya, �ngiltere’de ise % 

15,1’e ula�mı� durumdadır2.  

 

Kablo telefon pazarının iki farklı platform ile büyümesi ve geni�lemesi beklenmektedir. 

Bugüne kadar kablo telefon hizmeti büyük ölçüde kablo �irketlerinin koaksiyel kablonun 

yanına tesis ettikleri bakır kablolar ile verilmekteydi. Ancak kablo modem ba�lantılarının 

büyük bir hızla artıyor olmasıyla beraber VoIP’in daha ön plana çıkaca�ı tahmin 

edilmektedir3. 

 

Tablo 4.1’de OECD ülkelerinde KATV abonelerinin sayısı, KATV �ebekesi geçen hanelerin 

oranı ve kablo telefon hizmeti abonelerinin sayısı yer almaktadır4. Tablo 4.2.’de 2002 yılında 

OECD ülkelerinde geni�bant hizmetlerine ili�kin duruma yer verilmektedir5.

                                                 
1 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.10.  
2 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.8. 
3 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.8.  
4 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.6-7.  
5 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.11.  
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Tablo 4.1. OECD ülkelerinde KATV hizmetine ili�kin veriler 
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Tablo 4.2. OECD ülkelerinde geni�bant hizmetlere ili�kin durum (2002) 
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�ekil 4.2’de Avrupa’da yasal yükümlü i�letmeci dı�ında kablo telefon hizmeti sunan kablo 

TV i�letmecileri görülmektedir1.  

 

 
�ekil 4.2. Yasal yükümlü i�letmeci dı�ında kablo telefon 

hizmeti sunan KP�’ler (2001) 

 

 

OECD tarafından 1995 yılında yapılan analize göre, yasal yükümlü i�letmecilerin KATV 

hizmetindeki payları hızlı bir �ekilde artı� göstermekteydi. Bu geli�me, mevcut �ebekelerin 

satın alınmasının veya �ebeke olmayan bölgelerde �ebeke tesisinin bir sonucu olarak ortaya 

çıkmı�tır. Piyasaların liberalize olması sırasında, birçok ülke yaygın rekabetin olu�masını 

tehdit eden bu geli�meye kar�ı tedbir alma yoluna gitmi�tir. Bazı ülkelerde yasal yükümlü 

i�letmecilerin KATV �ebekelerini bırakması istenmi�, bazı ülkelerde de yasal yükümlü 

i�letmecilerin piyasaya girmeleri engellenerek yeni i�letmecilere kablo �ebekelerini in�a 

etmelerinde belirli bir süre kazandıracak uygulamalara gidilmi�tir. Bunlara ra�men, 1998 

yılında OECD ülkelerindeki her be� KATV abonesinden biri yasal yükümlü i�letmecilerin 

abonesi durumundaydı. Hatta ABD, Japonya, Kanada ve Kore bu tasnifin dı�ında 

tutuldu�unda bu oran % 70’leri buluyordu. Bu neticeye bazı durumlarda devlete ait olmanın 

                                                 
1 Annexes to the Seventh report on the implementation of the telecommunications regulatory package, s.77. 
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/annual_report/7report/documents/finala
nnex1.pdf  
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getirdi�i bir tabii sonuç olarak ula�ılmı�, bazı durumlarda da söz konusu �irketlerin bu alanda 

belirli bölgelerde “franchise” almalarından kaynaklanmı�tır1,2. 

 

AB, 1999 yılında önemli bir adım atarak kabul edilen direktif ile üye ülkelere, 

telekomünikasyon i�letmecilerinin KATV ve telekomünikasyon hizmetlerini yasal olarak 

ayırmalarını temin etmekle yükümlülü�ü getirmi�tir. Direktifin yürürlü�e girmesini müteakip, 

çok sayıda i�letmeci kablo faaliyetlerini yasal olarak ayırmaya ba�lamı�, bazı �irketler ise 

kablo �ebekelerini yapısal olarak ayırma ve satma yönünde kararlar almı�tır. Almanya, 

Hollanda, �ngiltere, �rlanda, Meksika, �sviçre gibi çe�itli ülkelerde yasal yükümlü 

i�letmecilerin elindeki �ebekelerin satı�ları gerçekle�meye ba�lamı�tır3,4.  

 

KATV �ebekelerinin yasal yükümlü i�letmecilerin elinde olmasının kablo telefon hizmetinin 

sunulmasındaki etkisi çok açık biçimde gözlenmi�tir. KATV �ebekesine sahip olan yasal 

yükümlü i�letmeciler tarafından PSTN üzerinden verilen telefon hizmetinden elde edilen kâr 

yüksek oldu�undan, KATV �ebekesi üzerinden telefon hizmeti sunulmamaktadır. Kablo 

modem hizmetine yönelik etkisi konusunda ise farklı yakla�ımlar bulunmaktadır. Her ne 

kadar yasal yükümlü i�letmecilerin geni�bant internet eri�im pazarında telefon hizmeti 

pazarındaki gibi bir etkinli�i olmadı�ı için bu pazarda DSL, kablo modem veya her iki 

platform üzerinde a�ırlık kazanma stratejisini izledi�ine yer verilse de, bazı kaynaklara göre 

ana telekomünikasyon �ebekesine sahip i�letmecinin KATV �ebekesine de sahip oldu�u 

ülkelerde kablo modem hizmeti geli�ememi�; ancak kablo modem hizmetindeki geli�me yasal 

yükümlü i�letmecinin elindeki DSL hizmetinin geli�mesini sa�lamı�tır5,6,7.  

 

Nitekim aynı dökümana göre, KATV �ebekesinin yasal yükümlü i�letmecinin elinde oldu�u 

yerlerde kablo modem hizmetinin yaygınlık oranı % 2,6 iken, aynı oran �ebekenin di�er 
                                                 
1 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, Dsti/Iccp/Tisp(2001)2/Final, s.19. 
http://www.oecd.org/pdf/M00020000/M00020255.pdf     
2 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.13.  
3 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, Dsti/Iccp/Tisp(2001)2/Final, s.19. 
http://www.oecd.org/pdf/M00020000/M00020255.pdf     
4 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.13.  
5 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, Dsti/Iccp/Tisp(2001)2/Final, s.9. 
http://www.oecd.org/pdf/M00020000/M00020255.pdf     
6 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, Dsti/Iccp/Tisp(2001)2/Final, s.44. 
http://www.oecd.org/pdf/M00020000/M00020255.pdf     
7 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.14.  
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�irketlere ait oldu�u durumda % 10,7 civarındadır. Bir ba�ka ifadeyle, KATV i�letmecisi 

yasal yükümlü olmayan i�letmeci oldu�unda, kullanıcıların kablo modem hizmetini alma 

e�ilimleri dört kat artmaktadır1.  

 

Almanya’da da KATV �ebekesinin geli�ememesinin ve modernize edilememesinin 

nedenlerinden biri olarak da geçmi� dönemde Deutsche Telekom’un KATV �ebekelerinin ve 

ana telekomünikasyon �ebekesinin “ortak-sahibi” olması gösterilmi�tir2. 

 

Tablo 4.3’te yasal yükümlü i�letmecilerin KATV pazarında önemli bir yere sahip olması ile 

kablo modem hizmetinin geli�imi arasındaki ba�ıntı irdelenmeye çalı�ılmı�tır3.   

 
Telekomünikasyon �ebekelerinde oldu�u gibi KATV �ebekelerinde de yapısal bir ayrıma 

gitmenin (�ebeke birimlerini ayırmanın veya �ebeke sa�layıcı-servis sa�layıcı ayrımı 

yapmanın) olumlu sonuçlar vermedi�i gözlenmi�tir (Almanya ve Fransa örneklerinde oldu�u 

gibi)4. 

                                                 
1 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.19.  
2 Wettbewerbspotenziale der deutschen Kabel-TV-Infrastruktur May 2000, Nr. 203 Martin Distelkamp WIK. 
3 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.21.  
4 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, May 2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD, s.20.  
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Tablo 4.3. Kablo modem hizmetinde yasal yükümlü i�letmecilerin etkinlik durumları1   

                (2002 yılı verileri) 
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1 Gri �ekilde boyanmı� ülkeler, 2002 yılında yasal yükümlü i�letmecilerin KATV pazarında önemli bir yere 
sahip oldukları ülkeleri göstermektedir.    
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Avrupa Birli�i ülkelerinde KATV �ebekelerine çe�itli alanlarda yatırım yapılması zorunlulu�u 

mevcuttur1. Bunlar; 

 

� �ebeke tesisi: �spanya ve �talya gibi bazı ülkelerde �ebeke yatırımlarına gidilmesi 

beklenmektedir. 

 

� Çift-yönlü modernizasyon: �nteraktif hizmetlerin sunulabilmesi için �ebekeler çift-

yönlü haberle�meye imkan verecek biçimde geli�tirilmelidir. Böylece ses ve internet 

hizmetleri de verilebilecektir.  

 

� Sayısalla�tırma: Analog �ebekelerin sayısal �ebekelere dönü�türülmesi ço�u ülkede 

ba�lıca yatırım gereklili�idir. Tüm �ebekelerin önümüzdeki yıllarda geli�tirilece�i ön 

görülmektedir.  

 

� Kapasite artırımı: Orta vadede, kablo üzerinden ta�ınan trafik miktarı arttıkça, �ebeke 

kapasitesini mü�teri taleplerine göre artırmak gerekli hale gelecektir. Bu artırım, fiber 

kabloları aboneye daha yakın hale getirmeyi içermektedir. Bu yükseltim, DWDM (Dense 

Wavelentgh Division Multiplexing) gibi yüksek hızlı teknolojilerin ana �ebekede 

kullanılmasına imkan verecektir. 

 

olarak sınıflandırılabilir.  

 

 

                                                 
1 Local Authorities Cable Divestiture, s. 4-7. http:\\www.ecca.be 
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Tablo 4.4. Çe�itli AB ülkelerinde KATV �ebekesine yapılması gereken yatırımlar  
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Analysys �irketinin tahminine göre, AB’de 1999-2009 arasındaki döneme yönelik 45 milyar 

EURO’yu a�an yatırım ihtiyacı bulunmaktadır.  

 

• �ebeke tesisine yönelik 18 milyar EURO’luk bir yatırım ön görülmektedir. Burada 

abone ba�ına maliyet 800 EURO olarak de�erlendirilmi� ve 1999 sonu ile 2009 sonu 

arasında eklenmesi beklenen abone sayısı esas alınmı�tır. Bunun dı�ında 

modernizasyon ihtiyacının olmayaca�ı varsayılmı�tır. 

 

• Çift yönlü modernizasyona yönelik 8 milyar EURO’luk yatırım olaca�ı tahmin 

edilmektedir. 

 

• Sayısala dönü�türmeye yönelik 8 milyar EURO’luk bir yatırım yapılması 

beklenmektedir. Bu rakamın elde edilmesinde abone ba�ına 200 EURO’luk bir yatırım 

öngörülmü�tür.  

 

• Kapasite artırımına yönelik 12 milyar EURO’luk bir yatırım yapılması 

beklenmektedir. 
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Tablo 4.5. Avrupa’da kablo altyapısına yapılması gerekli yatırım miktarının tahmini1  
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1 Analysys, European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook, Kagan’s European Cable/Pay TV Databook. 



 43 

A�a�ıda yer alan bölümde bazı dünya ülkelerinde KATV sektörünün durumuna ve 

yetkilendirme rejiminin uygulanmasına yönelik incelemeye yer verilmektedir.  

 

4.2. Ülke Analizleri 

 
4.2.1. A.B.D. 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler1 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a: 32,867 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     275,1 milyon 

Hane Sayısıc:    103 milyon      

Telefon Hattı Sayısıd:   192,5 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   70 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   24,7 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   100,3 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  45 milyon  (Hanelerin % 44’ü) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 32 milyon  (Hanelerin % 31’i) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj: 95,3 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  5,2 milyon 

 

KATV piyasasına yönelik bilgiler 

� ABD’de 1940’lı yılların sonunda co�rafi �artlardan veya uzaklıktan dolayı TV sinyallerini 

alamayan bölgelere TV yayınlarını iletebilmek amacıyla yüksek bölgelere (bina ya da tepe) 

TV antenleri kurulmu� ve koaksiyel kablo ile alınan sinyaller kullanıcılara da�ıtılmaya 

ba�lanmı�tır2.  

 

                                                 
1 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, s. 
127-132. 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc  
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c US Census 2001; d ITU 1999; e US Census 2000;  f Nua 
Research 2001; g ITU 2000;  h US Census 2000; i US Census 2000; j ITU 2000; k FCC 8/2001 
2 FCC Fact Sheet, Cable Television, June 2000. http://www.fcc.gov/mb/facts/csgen.html Bu dökümanda etkin 
rekabet ortamının tesisine yönelik önemli öneriler, tüketici haklarına ili�kin uygulamalar, kablo TV i�letmecisine 
yönelik bazı sınırlamalar (dikey entegrasyon, kablo/MMDS ortak mülkiyeti vs.), teknik standartlar vs. 
bulunmaktadır. 
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� Kablo endüstrisinin tahminlerine göre, ABD’de televizyon bulunan hanelerin % 96,7’sinden 

kablo �ebekesi geçmektedir. Nisan 2003 tarihinde bu hanelerin % 67,4’ü KATV hizmetine 

abone durumdadır1. 

 

� Kablo modem hizmeti verilebilecek evlerin oranının 2003 itibarıyla % 70’i geçmesi 

beklenmektedir. 2000 yılı sonu itibarıyla hanelerin % 3,2’si kablo modem hizmetine abone 

durumdadır. Bir kablo modem abonesine bu hizmetin maliyeti, bir defaya mahsus olmak 

üzere 200 $ ve kablo aboneli�inin yanısıra aylık ortalama 30 – 50 $’lık bir internet abonelik 

bedeli olarak ortaya çıkmaktadır. DSL teknolojileri on yılı a�kın bir süredir bilinmesine 

ra�men, kablo TV sektörüne kar�ı ana telekomünikasyon �ebekesi i�letmecilerine rekabet 

imkanı sa�ladı�ı için yakın bir zamanda modernize edilmi�tir. Bu çerçevede, DSL hizmetinin 

ilerlemesinde KATV sektörünün büyük etkisi olmu�tur2. ABD’de kablo modem hizmetleri 

DSL hizmetlerine göre daha büyük hızla yayılmaktadır. Bunun nedeni kablo �irketlerinin 

daha geni�bantlı hizmetleri sunabilmesi olarak gösterilmektedir3. 

 

� 2003 yılına gelindi�inde 1996 tarihli Telekomünikasyon Kanunu ile KP�’lerin de yerel 

telefon hizmetlerini sunma imkanına kavu�ması sonucu hedeflenen amaçlara eri�ildi�i 

görülmektedir. Ulusal Kablo ve Telekomünikasyon Kurulu�u NCTA’ya göre 2002 yılı 

sonunda KATV i�letmecileri 2,5 milyon haneye telefon hattı götürmü� durumdadır. Bu rakam 

da tüm hanelerin % 2,6’sını olu�turmaktadır. Bu rakam az gibi görünse de, esas geli�me son 

iki senede gerçekle�mi�tir. KP�’ler 1996 ile 2003 arasında yeni hizmetleri sunabilmek 

amacıyla 70 milyar $’lık yatırımda bulunmu�lardır4,5. Bazı KP�’lerin onbe� eyalette bulunan 

otuz �ehirde ses hizmetlerini sunma konusunda sertifikaları bulunmaktadır6.  

 

� KATV hizmetine yönelik düzenlemeler farklı bir seyir takip etmi�tir. 1972 yılında yapılan 

düzenlemede, KP�’lerin bir sistemi i�letmeye ba�lamadan önce veya bir TV kanalını 

eklemeden önce FCC’den bir sertifika alınması yükümlülü�ü getirilmi�tir. 1984 yılında 

yayınlanan Kablo Kanunundan sonra KP�’lerin abone sayılarının ve sundukları kanal 

                                                 
1 FCC’den Thomas Horan’dan 12.05.2003 tarihinde alınan bilgi E-mail: Thomas.Horan@fcc.gov  
2 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, Dsti/Iccp/Tisp(2001)2/Final, s. 44. 
http://www.oecd.org/pdf/M00020000/M00020255.pdf   
3 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
49-51. 
4 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
49-51. 
5 http://www.ncta.com/broadband/broadband.cfm?broadID=3 
6 E-mail: FCCLEAD3@fcc.gov  
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sayılarının artmasına ra�men, abonelik ücretlerinde bir dü�ü� görülmedi�i için 1992 yılında 

düzenleme stratejisinde de�i�ikliklere gidilmi�tir. 1996 yılında Telekomünikasyon Kanunu 

kabul edilmi�tir. 1996 tarihli Telekomünikasyon Kanunu yerle�ik kablo i�letmecileri ile 

telekomünikasyon i�letmecileri arasında rekabetin olu�abilmesi amacıyla yerle�ik yerel 

santral ta�ıyıcılarının video piyasasına girmelerini engelleyen bariyerleri ortadan kaldırmı�tır. 

Bu kanundan önce söz konusu �irketlerin KATV hizmeti sunmalarına izin verilmiyordu. Aynı 

biçimde KP�’ler de yerel telefon hizmetlerini sunma imkanına kavu�uyordu1,2. 

 

� Bugün Amerika’da kablo sistemlerinin bazılarının 100’den fazla kanalı iletebilme imkanı 

bulunmaktadır. Amerika’da kablo hizmetleri “tiers”ler içinde sa�lanmaktadır. “Tier”, kablo 

i�letmecisi tarafından farklı bir ücretin tahakkuk ettirildi�i bir hizmet veya hizmetler paketine 

verilen isimdir. Temel hizmet paketi, bir abonenin alabilece�i en dü�ük seviyede hizmettir. 

Bu hizmet paketinde en azından ta�ınmak durumunda olunan karasal yayın sinyalleri yer 

almak durumundadır. Söz konusu hizmet genel olarak, yerel “franchise” kurumu tarafından 

düzenlenmektedir. Kablo program hizmeti, temel hizmet paketinde bulunmayan kanalları 

içermektedir. “�zle ve öde” hizmetinde ise, ba�ımsız programlar ücret kar�ılı�ında 

sunulmaktadır. Bu hizmetler ne yerel “franchising” kurumları ne de FCC tarafından 

düzenlenmektedir3. 

 

�  Bir kablo sistemi i�letmek için gerekli yetkilendirmeye “franchise” denilmektedir. 

“Franchise”lar Franchising kurumları tarafından verilmektedir. Bu kurumlar, ço�u zaman 

yerel idarenin bir parçasıdır, ancak bazı eyaletlerde eyalet bünyesindeki kablo 

“franchise”lerini yöneten kurumlar vardır. ABD’de 10.000’den fazla “franchising” otoritesi 

bulunmaktadır4. KATV hizmeti federal boyutta düzenlenmekte olup, eyaletten eyalete 

de�i�mektedir. Ancak FCC’nin düzenleme yapmadı�ı bölgelerde eyalet veya yerel otoriteler 

de düzenleme yapabilmektedir5. 

 

 

                                                 
1 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
49-51. 
2 FCC Fact Sheet, Cable Television, June 2000. http://www.fcc.gov/mb/facts/csgen.html  
3 FCC Fact Sheet, Cable Television, June 2000. http://www.fcc.gov/mb/facts/csgen.html 
4 FCC’den Thomas Horan’dan 12.05.2003 tarihinde alınan bilgi. E-mail: Thomas.Horan@fcc.gov  
5 FCC’den Thomas Horan’dan 12.05.2003 tarihinde alınan bilgi. E-mail: Thomas.Horan@fcc.gov 
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� ”Franchise” kapsamında geçi� hakkı da yer almaktadır. Federal kanunlar münhasır 

“franchise” anla�malarını yasaklasa da, yerel “franchising” kurumları verece�i 

“franchise”lerin sayısını belirlemektedir1. 

 

� Bir “franchise”ın verilmesinde, söz konusu otoriteler kablo i�letmecisinin mali, teknik ve 

hukuki nitelikleri yeteri biçimde sa�lamasını gerekli görebilmektedir. Bir KP� faaliyete 

ba�lamadan önce “hizmet sunaca�ı bölge, 50 veya daha fazla aboneye hizmet sunar duruma 

gelece�i tarih, iletilecek olan TV yayınları vb.” bilgileri hizmet sunulan yerin Komisyon 

Sekreterli�ine göndermekle yükümlüdür2,3. 

 

� KP�’lerin kapsama alanı “franchise” sözle�mesinde belirtilmektedir. Bir “franchise” genel 

olarak belediye sınırlarını esas almaktadır. Bu ba�lamda KATV i�letmecili�i yerel bazda 

yapılmaktadır4.  

 

� “Franchise” süreleri, “franchise” sözle�melerinde belirtilmektedir5.  

 

� Federal Kanun,  -bölgeden bölgeye de�i�iklik gösterse bile- “franchise” için alınan bedelin 

i�letmecinin KATV hizmetlerinden elde etti�i brüt gelirin % 5’ini geçemeyece�ini 

öngörmektedir. KP� abone faturasının üzerinde bu ücreti ayrı bir kalem halinde göstermek 

durumundadır. Aynı Kanun, yürütme, politika ve kural belirleme, tüketicileri bilgilendirme ve 

uluslararası faaliyetlerinin yıllık maliyetlerini kar�ılayabilmesine yönelik bir bedel alabilmesi 

konusunda FCC’yi yetkilendirmektedir. Bu bedel abone sayısına dayanarak 

hesaplanmaktadır. 31.12.2001 itibarıyla KATV sistemi i�leten i�letmeciler, 2002 mali yılında 

abone ba�ına 0,53 $ ücret ödemekle yükümlü tutulmu�lardır6,7,8.  

 

� 1996 Kanununa göre, küçük çaplı KP�’ler “ücret düzenlemesi” kapsamı dı�ında 

tutulmu�lardır. Burada küçük çaplı KP�, ABD’deki tüm abonelerin % 1’inden az sayıda 

                                                 
1 FCC’den Thomas Horan’dan 12.05.2003 tarihinde alınan bilgi E-mail: Thomas.Horan@fcc.gov 
2 FCC Fact Sheet, Cable Television, June 2000. http://www.fcc.gov/mb/facts/csgen.html 
3 FCC’den Thomas Horan’dan 12.05.2003 tarihinde alınan bilgi E-mail: Thomas.Horan@fcc.gov 
4 FCC’den Thomas Horan’dan 12.05.2003 tarihinde alınan bilgi E-mail: Thomas.Horan@fcc.gov 
5 FCC’den Thomas Horan’dan 12.05.2003 tarihinde alınan bilgi E-mail: Thomas.Horan@fcc.gov 
6 FCC Fact Sheet, Cable Television, June 2000. http://www.fcc.gov/mb/facts/csgen.html 
7 FCC’den Thomas Horan’dan 12.05.2003 tarihinde alınan bilgi E-mail: Thomas.Horan@fcc.gov 
8 FCC, FY 2002 Cable Television System Regulatory Fees, 05.08.2002.  
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-225020A1.doc 
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aboneye hizmet veren ve yıllık brüt geliri 250 milyon $’ı a�an kurulu�larla ili�kisi olmayan 

i�letmeci olarak tanımlanmaktadır1.  

 

� Yerle�ik yerel ta�ıyıcılar (LEC) KP�’lerin % 10’undan fazlasına sahip olamadıkları gibi, 

KP�’ler de kendi ayrıcalıklı bölgelerinde LEC’lerin % 10’undan fazlasına sahip olamazlar2. 

 

� FCC KATV �ebekelerine yönelik bir açık eri�im rejimi uygulamamaktadır3.  

 

� KATV �ebekesi üzerinden telefon hizmeti kablo hizmeti olarak sınıflandırılmamakta ve 

farklı düzenlemelere tabi tutulmaktadır4. 

                                                 
1 FCC Fact Sheet, Cable Television, June 2000. http://www.fcc.gov/mb/facts/csgen.html  
2 Oecd Communicatıons Outlook 2001, Telecommunications Section, Country: United States, Date completed: 
20.09.2000. 
3 FCC’den Thomas Horan’dan 12.05.2003 tarihinde alınan bilgi. E-mail: Thomas.Horan@fcc.gov 
4 FCC’den Thomas Horan’dan 12.05.2003 tarihinde alınan bilgi. E-mail: Thomas.Horan@fcc.gov  
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4.2.2. Almanya 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler1 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 22.712 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     82,2 milyon 

Hane Sayısıc:    39,2 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   49,4 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   21,8 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   12,8 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   48,1 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  14,9 milyon  (Tüm hanelerin % 38’i) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 10,6 milyon  (Tüm hanelerin % 27’si) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  24 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,43 milyon 

 

Almanya, AB’nin en büyük geni�bant pazarlarından biridir. Deutsche Telekom (DT)  hâlâ 

telekomünikasyon ve KATV altyapılarında etkin olmasına ra�men, bu sektörler rekabete 

açıktır ve bu durum geni�bant sunma yarı�ında bu sektörleri sürekli geli�meye zorlamaktadır. 

Gelecekte ADSL’in Almanya’da hakim bir geni�bant eri�im platformu olması 

beklenmektedir. Güç hatları ve sabit kablosuz eri�im gibi alternatif teknoloji çalı�maları 

olmasına ra�men, kitlesel pazarlar için geni�bant platformları seçiminin ADSL olan yerlerde 

bununla sınırlı kalması olasıdır. Kablo yaygın olmasına ra�men,  ço�unlukla eski altyapısı ve 

karma�ık i�letim yapısı ile  oldukça parçalanmı� bir pazardır. 

 
Almanya’da KATV’nin Geli�imi 2,3 

Almanya’da ilk bölgesel KATV denemeleri 1984’de ba�lamı�tır. �ebekenin ana omurgası DT 

tarafından, �ebekenin uç kısmı ise özel �irketlerce in�a edilmi�tir. Sektör 1996’da altyapı 

i�letimi ve yayıncılık dahil olmak üzere tamamen liberalle�tirilmi�tir.   

                                                 
1 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, s. 
84-89. 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc 
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c EOS Gallup Europe 2000; d ITU 1999; e-f Screen Digest 
1999; g ITU 2000;   h Screen Digest 1999; i EOS Gallup Europe 10/2000; j ITU 2000; k BDRC Estimate 2000    
l UN 1999 
2 Regulation, Privatisation and Regionalisation:Experiences in the Evolving Cable TV Market in Germany, 
RegTP, 18 March 2003 
3 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, 09.05.2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD. 
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1999’da AB Komisyonu yasal yükümlü i�letmeci DT’nin KATV birimini ayrı bir �irket 

haline getirmesini istedi. Bunun üzerine DT, Seviye-3 i�letmecili�ini ayrı bir �irket haline -

Kabel Deutschland- getirdi. Bu �irket de �ebekeyi 9 bölge olarak böldü. Bu a�amada DT’nin 

planı küçük de olsa bu �ebekelerde etkinli�ini sürdürerek son kullanıcıya çoklu ortam 

hizmetleri satabilmekti. Bu yüzden de �ebekeyi mevcut kablo i�letmecilerine de�il de yeni 

yatırımcılara satma kararı alındı. �lk satı� anla�ması �ubat-Mart 2000 tarihinde yapıldı ve 

Kuzey Rhine-Westphalia ile Hessen bölgelerindeki �ebekeler ish GmbH & Co. KG ile iesy 

Hessen GmbH & Co. KG �irketlerine satıldı. Bunu 2001’de Baden-Wuerttemberg 

bölgesindeki �ebekenin ish GmbH & Co. KG �irketine satılması takip etti. DT, bu �irketlerde 

azınlık hisselerine sahip olmayı sürdürdü. Bu �irketlerde ço�unluk hisseleri Amerikan 

merkezli Callahan Grup (ish) ve �ngiliz merkezli NTL (iesy) �rketlerinin oldu. 2001 yazında 

Liberty Media, DT’nin geri kalan bölgesel �ebekesini satın almak üzere 5,5 milyar EURO 

kar�ılı�ında anla�tı. Ancak 2002 �ubatında Alman Kartel Ofisi, Liberty’nin hem içerik 

sa�layıcı hem de DT’nin aksine Seviye-4 lisans sahibi olması, telefon hizmeti vermeyecek 

olması ve tescilli set üstü cihazların rekabeti engelleyece�i gerekçeleriyle satı�ı durdurdu.  

 

Yasal yükümlü i�letmecilerin sahibi oldu�u kablo �ebekelerinde son zamanlardaki en önemli 

de�i�iklik bu yıl içinde yine Almanya’da gerçekle�mi�tir. Kartel Ofisi’nin durdurdu�u 

satı�lardan iki yıl sonra Mart 2003’te DT geriye kalan 6 bölgedeki (Hamburg/Schleswig-

Holstein/Mecklenburg-Western Pomerania, Lower Saxony/Bremen, Berlin/Brandenburg, 

Saxony/Saxony-Anhalt/Thuringia, Rhineland-Palatinate/Saarland ve Bavaria) kablo 

�ebekesini 1,73 milyar EURO kar�ılı�ında Apax, Providence Equity ve Goldman Sachs’a 

satmı�tır. Bu satı�tan sonra DT sadece bir kablo �ebekesinin sahibi durumuna gelmi�tir1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, 09.05.2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD 
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�ekil 4.3.Almanya’da Deutsche Telecom’a ait KATV �ebekesinin geli�im grafi�i1 

 
 

Tablo 4.6. Almanya’daki KATV pazarına ili�kin bazı istatistikler2,3 
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Bugünkü Durum4 

� Almanya, ABD’den sonra ikinci büyük kablo pazarına sahip ülke durumundadır. 

� KATV �ebekesine sahip hane sayısı 36 milyondur. 

� Kablo �ebekesi üzerinden internet eri�imi abone sayısı 56  bin civarındadır.  

                                                 
1 Regulation, Privatisation and Regionalisation: Experiences in the Evolving Cable TV Market in Germany, 
RegTP, 18 March 2003 
2 Development of Digital TV in Europe 2000 Report Germany, December 2000 
3 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, 09.05.2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD 
4 Regulation, Privatisation and Regionalisation:Experiences in the Evolving Cable TV Market in Germany, 
RegTP, 18 March 2003 
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� Kablo �ebekesi üzerinden telefon abonesi sayısı 20 bin civarındadır. 

� TV bulunan evlerin % 56’sında KATV, % 37’sinde uydu ve % 7’sinde karasal 

yayınlar izlenmektedir. (2002 ortası itibariyle1) 

 
 
 

 
 

�ekil 4.4.Almanya’da yayınların izlendi�i ortamların durumu 

 
 

� Analog olarak 33 adet TV kanalı yayın yapmaktadır. 

� Bina ba�ına ba�lanan birimlerin sayısına ba�lı olarak 20-26 DM (10-13 EURO) 

aylık ücret ödenmektedir. 

� Bir adet analog, yirmi adet sayısal ödemeli kanal vardır. 

� Ödemeli kanalların payı sadece % 7’dir. Çünkü ücretsiz 30 kanal mevcuttur. 

� �çerik sa�layıcıların önde gelen iki �irketi Bertelsmann ve Kirch’dir. DT’nin de 

MediaServices GmbH adlı içerik sa�layıcı bir �irketi mevcuttur.  

� Almanya’da yayıncılık ve KATV �ebekesi i�letmecili�ine dair dört seviyeli bir 

yetkilendirme modeli uygulanmaktadır2. 

 

��letmecilere üçüncü ve dördüncü kademelerde rekabet etme imkanı verilmi�tir. �u an 

Almanya’da 294 i�letmeci KATV altyapısı kurma lisansına (seviye 3) sahiptir. Ayrıca 

genel altyapı kurma lisansı sahibi 406 i�letmeci de KATV �ebekesi kurma hakkına 

sahiptir. Seviye-3 i�letmecili�i lisans bedeli 4620 Euro’dur3. Birinci ve ikinci 

kademeler DT’nin kontrolü altındadır. Abonelere do�rudan sadece seviye-4 

i�letmecileri eri�mektedir. Örnek vermek gerekirse ülkenin en büyük seviye-3 

i�letmecilerinden ish kendisinden hizmet alan yakla�ık 4.18 milyon abone oldu�unu 

ancak bunların sadece 180 bininin seviye 4 i�letmecili�i ile ish’in do�rudan mü�terisi 

oldu�unu söylemektedir4.  Ancak i�letmecilerin içeri�in yanısıra altyapı üzerinde de 

                                                 
1 Astra/SES 
2 VPRT, Competition in the Local Access Market 2000 (RegTP) 
3 Philipp Braun, Assistant Head of Section, RegTP  
4 Eurostrategies, March 2003 
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kontrolü ellerine alabilmeleri yönünde bir de�i�imin olması beklenmektedir. Ülkede 

yakla�ık 4.0001 adet seviye-4 i�letmecisi oldu�u tahmin edilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ekil 4. 5. Almanya’da KATV �ebekelerinin seviyelere ayrımının gösterilmesi 

 
� Seviye-4 üzerindeki ço�u aktör, yeni hizmet türlerini geli�tirmede oldukça geri 

kalmaktadır.  

� Bölgesel i�letmeciler, yeni hizmetlerini pazarlamak amacıyla daha çok do�rudan 

mü�teri ili�kileri birimi kurma gere�ini duymaktadır. 

� Bu çok seviyeli yapının gerektirdi�i büyük i�birli�i problemleri Alman kablo TV 

endüstrisini felce u�ratmaktadır. 

� Almanya’daki �ebekenin sahipli�i konusundaki bu yapı kablo internet ve kablo 

telefon geli�imini etkilemi� ve dü�ük düzeyde kalmasına yol açmı�tır. Örne�in 

2002 yılında kablo internet abonesi 60.000 iken DSL abonesi sayısı 3,2 milyona 

ula�mı�tır2. Bunun yanısıra bu yapının KATV penetrasyonunun artmasına 

yardımcı oldu�u da söylenebilir.  

                                                 
1 Eurostrategies, March 2003 
2 German Cable Association 
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� E�er Deutsche Telekom seviye-3 i�letmecisi olmasaydı, çok seviyeli yapı daha 

etkin çalı�abilirdi. Çünkü Deutsche Telekom �ebekenin yenilenmesi için fazla 

gayret göstermemi� bunun yerine DSL’e yatırım yapmı�tır. 

 

Almanya’da kablo ve yayın sektöründeki ili�kiler 
 

 
 

�ekil 4.6.KATV ve yayıncılık hizmetleri arasındaki de�er zinciri 

 
A�a�ıda, KATV hizmeti veren i�letmeciler ve  abonelerine ili�kin bilgiler görülmektedir1:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

�ekil 4.7. KP�’ler ve abone sayıları 

 

                                                 
1 Regulation, Privatisation and Regionalisation:Experiences in the Evolving Cable TV Market in Germany, 
RegTP, 18 March 2003 
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�ekil 4.8. Almanya’da TV sektörüne ili�kin çe�itli veriler ve projeksiyonlar1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�ekil 4.9. Almanya’da çe�itli teknolojilere ili�kin penetrasyon oranları2 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Kaynak: European Audio-visual Observatory, Kagan, Analysys 
2 Kaynak: European Audio-visual Observatory, Kagan, Analysys 
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Sayısal yayıncılık, geni�bant internet ve kablo �ebekesi üzerinden telefon hizmetleri 

 
20 milyonun üzerindeki abone sayısı ile Avrupa’daki en geni�  kablo pazarı olan Almanya’da 

kablo temel TV yayın ortamıdır. Ancak �ebekelerin ço�unun iki yönlü trafik için 

iyile�tirilmeye ihtiyacı olması bu ülkede sayısal yayıncılık ve geni�bant internet eri�iminin 

di�er Avrupa ülkelerine göre daha dü�ük kalmasına yol açmı�tır. 2000 yılı itibariyle Almanya, 

OECD ülkeleri arasında, kablo modem abone penetrasyonu yüzdesinde onüçüncü1, sayısal 

kablo aboneleri yüzdesinde onbirinci2 sıradadır. Kablo �ebekesi üzerinden telefon hizmeti de 

DT’nin etkisiyle çok dü�ük düzeyde kalmı�tır ve Almanya bu sıralamada ancak onbe�incidir3. 

Kablo modem hizmeti henüz yakın bir tarihte ba�lamı�tır ve evlerdeki kablo internet 

penetrasyonu % 1’in altındadır ve bu oranın yakın zamanda hızla artı�ı olası de�ildir. Ancak 

bu süreç, merkezi hublar (headend) ile trunk’tan (ana gövde)  mü�teriye giden linkler arasında 

uzanan �ebekeyi kontrol eden DT tarafından askıda tutulmu�tur. Ayrıca i�letmeciler de trunk 

ve mü�teri arasındaki ba�lantıya sahiptir. Di�er i�letmeciler de headendlere uydu yoluyla 

temel içerik da�ıtımı hakkına sahiptir. ��te tüm bu karma�ık mülkiyet durum geli�meyi 

engellemektedir.  

 
Alman Kablo TV Sektörünün Önündeki Engeller 

• �u anda Almanya’daki �ebeke “eskimi�” durumdadır ve interaktif geni�bant 

hizmetlerin verilebilmesi için büyük bir yatırım gerekmektedir. Ancak hanelerin  

% 70’inden kablo �ebekesinin geçiyor olması oldukça büyük bir avantajdır. 

• Almanya’da KATV �ebekesinin di�er ülkelere göre geli�ememi� olmasının 

nedenleri arasında özellikle �u iki husus önem ta�ımaktadır4: 

� DT’nin, KATV �ebekelerinin ve klasik telekomünikasyon �ebekelerinin 

“ortak-sahibi” olması. 

� �ebekenin farklı bölümleri (Seviye-3 ve Seviye-4) arasında 1980’lerde 

politik kararlara dayalı olarak yapısal ayrıma gidilmesi. 

 

                                                 
1 Fundamental Changes in the German Cable Industry Peter Stamm, EURO-CPR 2002, Barcelona, 25 Mart 
2002, WIK 
2 Fundamental Changes in the German Cable Industry Peter Stamm, EURO-CPR 2002, Barcelona, 25 Mart 
2002, WIK 
3 Fundamental Changes in the German Cable Industry Peter Stamm, EURO-CPR 2002, Barcelona, 25 Mart 
2002, WIK 
4 Wettbewerbspotenziale der deutschen Kabel-TV-Infrastruktur, May 2000, Martin Distelkamp, WIK, 
http://www.wik.org/content_e/diskus/203.htm     
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• KATV altyapısı üzerinden di�er hizmetlerin verilmesi teknik olarak mümkün 

gözükürken, böyle bir adaptasyona yönelik kararın ekonomik �artları belirsizlikler 

ta�ımaktadır. En önemlileri �öyle sıralanabilir: 

� Maliyetlerin yüksekli�ine olu�an  duyarlılık, 

� Di�er geni�bant eri�im teknolojileriyle rekabet, 

� Piyasada yer alan farklı aktörler arasında gerekli koordinasyon. Özellikle 

altyapının farklı bölümleri üzerinde hizmet veren i�letmeciler, içerik 

sa�layıcılar ve bina sahipleri beklenen katma de�er içinde yer almak 

istemektedirler.  

 
Almanya Kablo TV Sektörüne �li�kin Tahminler1 

1. Senaryo: 

� Farklı ilgiler, birçok bölgede durgunlu�u artıracaktır. 

� Son kullanıcıya olan rekabet yalnızca ish ve iesy �irketlerinin kontrolündeki 

bölgelerde yava� biçimde ilerleyecektir. 

� KATV, pazar payını DTH ve DTT teknolojilerine kaptıracaktır 

 

2. Senaryo: 

� Seviye-4 i�letmecileri giderek seviye-3 i�letmecileri ile bütünle�ecektir.  

� Almanya’da heterojen yapıda KATV hizmeti sunulacaktır. 

� Ba�ımsız içerik ve servis sa�layıcılarla i�birli�i zarureti ortaya çıkacaktır. 

 

3. Senaryo: 

� Büyük yatırımcılar, DT’den kalan seviye-3 �ebekelerini ele geçireceklerdir. 

� Kablo telefon hizmeti vaat edilerek Federal Kartel Ofisi ikna edilebilecektir. 

� Seviye-4 i�letmeleri ile i�birli�i zarureti ortaya çıkacaktır. 

 

Düzenleyici Yapı 

• KATV sektörünün düzenlenmesinde sırası ile AB mevzuatı, federal 

telekomünikasyon kanunları ve bölgesel içeri�e ili�kin kanunlar geçerlidir.  

• Kablo TV sektörünü düzenleyen dört tane ayrı kanun vardır.  

o Telekomünikasyon Kanunu 
                                                 
1   Fundamental Changes in the German Cable Industry Peter Stamm, EURO-CPR 2002, Barcelona, 25 Mart 
2002, WIK, s. 21. 
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o Yayıncılık Kanunu 

o Genel Rekabet Kanunu 

o Telif Hakkı Kanunu 

• RegTP, KATV son kullanıcı tarifelerini, seviye-4 KATV i�letmecilerinin 

ücretlerini ve TV istasyonlarının kablo i�letmecilerine yayın iletimi için ödedi�i 

ücretleri regüle etmektedir.  

• Kablo ile kablosuz ileti�im sistemleri arasında olabilecek enterferanslarla RegTP 

ilgilenmektedir. 
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4.2.3. Avusturya 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler1 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 23.484 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     8,2 milyon  

(% 64 kent nüfusu) 

Hane Sayısıc:    3,3 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   3,9 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   1,3 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   1,8 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   1,4 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  14,9 milyon  (Tüm hanelerin % 43’ü) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 1,2 milyon  (Tüm hanelerin % 38’i) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  2,1 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,07 milyon 

 
 

Avusturya, KATV geli�imi açısından Avrupa’nın en önde gelen ülkelerden biridir. 

Avusturya’da KATV abone sayısı 2001 yılı sonunda 1,25 milyona ula�mı�tır2. Telecom 

Austria sadece bölgesel çapta bir �ebeke i�letmektedir. Bu nedenle, Avusturya’da fiber-

koaksiyel �ebekeye sahip 250’den fazla �ebeke mevcuttur, ancak bunlardan yalnızca 100 

civarında �ebekenin 500’den fazla abonesi bulunmaktadır. Bu i�letmecilerin sadece sınırlı 

sayıda olanları 35-50 Euro arasında bir ücretle hızlı internet eri�imi sa�lamaktadır3.  

 
Yerle�ik i�letmeci olan Telecom Austria’nın kendine ait ulusal bir kablo TV �ebekesi 

olmamasının etkisiyle Telecom Austria 2000 yılının Kasım ayına kadar geçen 12 ayda 

geni�bant eri�imde kablonun en büyük rakibi olan DSL hizmetlerini hanelerin % 75’ine 

verebilecek �ekilde �ebekelerini modernize etmi�tir 4 .  

 

                                                 
1 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, s. 
62-65. 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc  
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c Screen Digest 1999; d ITU 1999; e-f Screen Digest 1999     g 
ITU 2000; h Screen Digest 1999; i EOS Gallup Europe 10/2000; j ITU 2000; k BDRC Estimate 2000; l UN 1999  
2 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, 09.05.2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD. 
3 Development of Digital TV in Europe 2000 Report Austria, December 2000, s. 8-9. 
4 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, DSTI/ICCP/TISP(2001)2/Final, s. 23. 
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Çe�itli altyapı �irketleri (su, gaz, elektrik vb.) ve özel kablo �irketleri Avusturya’da çok geni� 

bir fiber optik ve uydu altyapısı in�a etmi�ler ve 1998’den itibaren de Telecom Austria ile 

kablo �ebekesi üzerinden çoklu ortam hizmetleri vermek için rekabete ba�lamı�lardır (60 

kanal, ödemeli TV, alı�veri�, HDTV, telefon, bilgisayar ba�lantısı). Bu rekabetin etkisiyle 

Avusturya’da hanelerin % 67’si uydu veya kablo ba�lantısına sahip durumdadır. 

 

Tablo 4.7. Avusturya’da KATV �ebekeleri (1999)1 
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Avusturya’da internet kullanım oranı nispeten yüksektir ve mobil telefonlar gibi di�er yeni 

teknolojiler de hızlıca benimsenmi�tir. Kablo �ebekesi üzerinden geni�bant internet eri�im 

hizmeti 1997’den bu yana verilmekteyken, Telekom Austria’nın DSL hizmeti ancak 1999’da 

ba�lamı�tır. Di�er Avrupa ülkelerine göre, Avusturya geni�bant eri�imde yüksek seviyedeki 

talebi kar�ılamak için çok çabuk geli�meler olmu�tur. Bu durum kablo altyapısında gerekli 

özel yatırım için olan uygun ko�ullar ile sa�lanmı�tır. Ba�ımsız bir �irket olan UPC �irketi 

OECD ülkeleri arasında kablo internet konusunda en iyi performansa sahip �irketlerden 

biridir. Bu �irkete ait 2002 yılındaki bazı istatistiksel veriler Tablo 4.8’de gösterilmektedir2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Development of Digital TV in Europe 2000 Report Austria, December 2000 
2 OECD 
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Tablo 4.8. UPC �irketine ait veriler (2002 yılı) 
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Tablo 4.9. Yıllara göre Avusturya’da Kablo TV hizmetine ili�kin istatistikler1,2,3 

 

Avusturya’da kablonun mevcudiyeti neredeyse Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’daki 

(Benelux Devletleri) kadar yüksektir (eri�ilen evlerin % 70’i). Ancak, Benelux Devletlerinden 

farklı olarak, bu durum kamusal kaynaklardan ziyade karasal ve uydu yayıncıları ve di�er 

kablo �irketleriyle rekabet içinde olan özel �irket yatırımlarıyla geli�tirilmi�tir. Kablo TV 

sektörü ücretlendirmedeki bazı yerel kurumların sınırlandırmaları hariç serbest bir pazardır ve 
                                                 
1  Development of Digital TV in Europe 2000 Report Austria, December 2000, s. 30. 
2 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, 09.05.2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD 
3 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, 09.05.2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD 
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bu da daha büyük yatırımcıları çekmektedir. Bu nedenle, Avrupa’daki en büyük KP� olan 

UPC), Avusturya �irketi Telekable’a kar�ı Avusturya kablo pazarının yakla�ık % 40’ını 

kontrol etmektedir. Di�er önemli oyuncular Liwest, Telesystem-Tirol ve Safe Kabelsignal’dır.  

Avusturya’da kablo �ebekesi tüm evlerin yarısından fazlasına eri�mi�tir. Bunların ço�u da 

hizmete abonedir. Ancak, 2000 yılında tüm hanelerin sadece % 2’si gerçekte geni�bant kablo 

hizmetlerine abone durumdaydı. Kablo altyapısının kalitesi çok de�i�ken olmasına kar�ın iki 

yönlü trafi�i sa�lamak için iyile�tirme süreci devam etmektedir. E�er UPC etkinli�ine devam 

eder ve �ebekelerini iyile�tirmek için yükümlülüklerini korursa Avusturya’da kablo 

abonelerinin artması ve bunlar arasında da özellikle  “Triple Play” (TV, Telefon, �nternet) 

abonelerinin artması olasıdır. UPC, kendi kontrolündeki �ebeke altyapısını iyile�tirmekle 

zorunludur. Telekable kendi �ebekelerince kapsanan evlerin % 75’inin halihazırda iki yönlü 

sayısal trafi�e uygun oldu�unu  söylemektedir. Chello (UPC’nin satın aldı�ı kablo geni�bant 

internet sa�layan �irket) ortalama 60.000 aboneye sahiptir ve kablo i�letmecisi Liwest da iki 

yönlü internet eri�imi sunmaktadır. Di�er kablo i�letmecilerinden birço�u telefon hattını 

aboneden internete do�ru çıkan trafik için kullanarak internet eri�imi sunabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

�ekil 4.10. Avusturya geni�bant eri�im büyüme tahmini 

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003

yıllar

ab
on

e 
(x

10
00

)

kablo

DSL

toplam

kaynak:BDRC

2002 yılının son çeyre�inde OECD 

ülkelerinde DSL abonelerinin artı� hızı 

kabloya göre yakla�ık iki kat ve AB 

ülkelerinde bu hız yakla�ık be� kat iken 

sadece Avusturya ve A.B.D’de kablo 

üzerinden internet DSL’den hızlı 

büyümü�tür.  



 62 

4.2.4. Belçika 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler1 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 23.446 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     10,2 milyon 

          (%97 �ehir nüfusu) 

Hane Sayısıc:    4,2 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   5,1 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   3,86 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   160 bin 

Mobil Abone Sayısıg:   5,6 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  1,6 milyon  (Tüm hanelerin % 37’si) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 1,2 milyon  (Tüm hanelerin % 29’u) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  2 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,11 milyon 

 

Belçika, OECD ülkeleri arasında KATV hizmetinin kullanım yo�unlu�u en fazla olanıdır. 

Neredeyse tüm hanelerde KATV �ebekesi mevcuttur. A�ustos 1997’de Telenet, Avrupa’da 

yüksek hızda internet eri�imi sa�layan ilk �irket olmu�tur. 1998’de telekomünikasyon 

sektörünün liberalle�mesini müteakip KATV �ebekesi dö�enmesinde önemli adımlar 

atılmı�tır. KP�’ler Belçika’da geni�bant eri�imin artmasında önemli rol üstlenmi�lerdir. Ancak 

kablo �ebekesi üzerinden telefon hizmetinde aynı ba�arı gösterilememi�se de yerle�ik 

i�letmeci Belgacom üzerinde ciddi bir baskı olu�tu�u söylenebilir. Kablo internetin baskısıyla 

yerle�ik i�letmeci hızlı bir biçimde DSL hizmeti vermeye ba�lamı�tır. Belçika’daki en büyük 

KP�’ler UPC ve Telenet geni�band internet hizmetinde di�er küçük i�letmecilere oranla daha 

fazla paya sahiptirler. Ayrıca Telenet, OECD ve  Avrupa’da kablo üzerinden telefon hizmeti 

verilmesi konusunda oldukça yüksek paya sahip �irketlerden biri  -% 20 ile- durumundadır.   

 

Belçika’daki KATV pazarının önünde bazı sorunlar vardır. Bunlar; 

 

                                                 
1 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, s. 
66-70.  
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc  
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c Screen Digest 1999; d ITU 1999; e-f Screen Digest 1999     g 
ITU 2000; h Screen Digest 1999; i EOS Gallup Europe 10/2000; j ITU 2000; k BDRC estimate 2000; l UN 1999 
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� Belçika’da toplum de�i�ik etnik gruplara bölünmü� oldu�undan (Alman, Fransız, 

Felemenk), düzenleyici otorite sayısı ve içerik sa�layıcı sayısının fazla olması,   

 

� Yerel i�letmecilerin kamu hizmeti vermek için yerel belediyelerin maddi katkısına 

ihtiyaç duyması ve bu yüzden de kendi istedikleri kapsamda hizmet verememesi 

sonucu rekabetin ve serbest piyasanın olu�masının  engellenmesi  

 
olarak ifade edilebilir. 

 

Tablo 4.10. Belçika’daki kablo TV pazarına ili�kin bazı istatistikler1,2 
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Belçika’da ta�ınma zorunlulu�u olan TV kanalları ülkenin çok gruplu yapısı gere�i de�i�iklik 

göstermektedir. Yerel olarak hangi bölgede hizmet veriliyor ise (Almanca konu�ulan bölge, 

Fransızca konu�ulan bölge ve Felemenkçe konu�ulan bölge) o bölgenin dilinde bazı 

kanalların yayınlanması zorunlulu�u vardır. Her ne kadar bu kanalların yayını zorunluluk olsa 

da, içerik ücretsiz de�ildir ve bu kanallar için kablo i�letmecisi yayıncıya para ödemek 

zorundadır. 

 

KATV ile ilgili olarak düzenleyici otorite olan BIPT’in (Belgian Institute for Posts and 

Telecommunications) yanısıra özellikle içerik konusunda yerel idarelerin de düzenlemeleri 

vardır. Kablo i�letmecileri ve yayıncılar bulundukları bölgeye göre yerel idareden izin almak 

zorundadırlar ve bu izinler 9 yıllık süreler için verilmektedir. Brüksel bölgesinde ise izinler 

                                                 
1 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, 09.05.2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD 
2 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, 09.05.2003, DSTI/ICCP/TISP (2003)1 
OECD 
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federal otoriteden alınmaktadır. Abonelik ücretlerin denetimini ise Federal Ekonomi 

Bakanlı�ı yapmaktadır.  

 

Ülkede faaliyet gösteren ve abone sayıları 20.000 ile 300.000 arasında olan 31 adet KP� 

mevcuttur. i�letmecilerin büyük kısmı (yakla�ık %92’si1) yerel idarelerin i�letti�i veya orta�ı 

oldu�u �irketler olup bir bölümü zaman içinde özelle�tirilmi�tir. Her bölgede sadece bir 

i�letmeci varken Leuven kentinde iki adet i�letmeci (UPC ve Iverlec) vardır. Felemenkçe 

konu�ulan bölgede faaliyet gösteren i�letmeciler Telenet çatısı altında birle�erek TV 

yayınından ba�ka geni�bant hizmetler sunmayı amaçlamaktadırlar.  

 

KP�’ler ta�ıdıkları yayın içeri�i için Telif Hakkı Kanunu gere�i yayıncılara para ödemek 

zorundadırlar. Abonelerin ödedi�i yıllık ücretler (standart yayın paketi) 116 Euro ile 126 Euro 

(vergi dahil) arasındadır.  

 

Belçika’da KATV sektörünün gelece�i açısından iki tür senaryodan bahsedilmektedir.  

1) Yerel otoriteler �ebekenin sahibi olmaya devam ederler, ancak interaktif geni�bant 

hizmetler için �ebekeyi modernize ederler. 

2) �ebekeler özelle�tirilir ve özel �irketler modernizasyon i�lemini yaparlar. 

 

Birinci seçene�in olması durumunda; �ebekenin tam olarak modernize edilmesi için, temel 

olarak �u konularda yatırım yapılması gerekir: 

 

� Kapasite ve çift-yönlü iletime imkan verilmesi 

� Yazılım ve donanımı da içeren bilgi teknolojilerine harcama yapılması 

� Internet omurga ba�lantısının yapılması 

� Telefon anahtarlarının tesisi 

� Sübvanse edilmi� set üstü cihazlar 

� Yeni servislerin satı�, pazarlama ve yönetimi. 

 

Analysis firması, 500.000 haneye ve 50.000 i�yerine yönelik bir kablo sisteminin modernize 

edilmesi için on yıl boyunca yapılacak kümülatif yatırımın 2,5 milyar EURO olaca�ını tahmin 

etmektedir.  

                                                 
1 Local Authorities Cable Divestiture, Analysis 1999 
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Yerel yönetimler, geleneksel olarak kablo sistemlerini kamu hizmeti olarak 

de�erlendirmi�lerdir. Ancak tüketicilerin haberle�meye yönelik ihtiyaçları arttı�ı için, �u anda 

piyasa daha rekabetçi bir yapıya bürünmü�tür. Bu nedenle, kablo sistemleri artık yerel 

yönetimlerce yapılması gereken bir kamu hizmeti olmaktan çıkmı�tır. �ebekeyi modernize 

etmek ve yeni hizmetleri vermek bir gereklilik durumuna gelmi� olsa da bunun maliyetli ve 

riskli olaca�ı açıktır. Ba�arılı bir programın uygulanması durumunda bile, para akı�ının yedi 

yıldan önce pozitife dönemeyece�i tahmin edilmektedir. Yerel yönetimler, geni�bant 

sektöründe rekabet için gerekli tecrübe, organizasyon ve kaynaklara sahip de�ildir. Uzun 

vadede bu durumun, tüketicilere yüksek fiyat ve dü�ük kalite olarak yansıması muhtemeldir.  

 

�kinci seçene�in tercih edilmesi durumunda, belediyeler sahip oldukları �ebekeleri özel 

giri�imcilere satma yoluna gidecek ve ancak bazı �artlar belirleyebileceklerdir. Örne�in 

Haarlem Belediyesi, 69.000 haneden geçen bir kablo �ebekesine sahipti. 1 Ekim 1999’da 

UPC söz konusu belediyeden 61 milyon EURO kar�ılı�ında sistemi satın almak üzere bir 

anla�ma yapmı�, ancak belediye kablo sistemlerini bırakırken, UPC’nin yerine getirmesi 

gereken bazı yükümlülükler belirlemi�tir. 
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4.2.5. Danimarka 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler1 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 25.026 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     5,3 milyon 

            (%85 �ehir nüfusu) 

Hane Sayısıc:    2,4 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   4 milyon 

Kablo TV Abone Sayısıe:  1,3 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   0,1 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   3,3 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  1,4 milyon  (Tüm hanelerin % 59’u) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 1,2 milyon  (Tüm hanelerin % 52’si) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  2 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,04 milyon 

 
 
Danimarka, Avrupa’da en yüksek geni�bant eri�im oranlarından birine sahiptir. Danimarka 

hükümeti yerle�ik i�letmecinin kablo bölümünü ayırması için çaba göstermi� ve geni�bant 

eri�imde geli�meyi desteklemi�tir. Bütün evlerin yakla�ık yarısı kablo TV abonesidir ve bu 

�ebekenin büyük bölümü henüz sayısal yayıncılık için uygun de�ildir. ADSL’e olan talep 

kablo yatırımlarını azaltmı�tır.  

 

Danimarka’da 1999’dan itibaren deregülasyon ba�lamı�tır ve kablo i�letmecilerine sadece 

ta�ıma zorunlulu�u kuralları uygulanmaktadır. 

 

Kablo, % 79 ile en yaygın TV yayın ortamıdır2. Ancak kablo internet penetrasyonu sadece    

% 1,3’tür3. Telia Stofa isimli kablo i�letmecisi çift yönlü trafi�e uygun bir �ebeke 

i�letmektedir.  

                                                 
1 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, s. 
71-74. 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc  
a Eurostat 1999  bUN,IMF,World Bank 2000  cEOS Gallup Europe 2000 dITU 1999  e-fScreen Digest 1999 
gITU 2000   hScreen Digest 1999 iEOS Gallup Europe 10/2000 jITU 2000  kBDRC estimate 2000 lUN 1999 
2 BDRC, 2000 
3 BDRC, 2000 
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Tablo 4.11. Danimarka’daki kablo pazarına ili�kin bazı istatistikler1,2 
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2002 yılının son çeyre�inde DSL abone artı�ı % 0,74 oranında; kablo modem abone artı�ı ise 

% 0,1 oranında olmu�tur.  

 
Kablo pazarında üç büyük oyuncu mevcuttur. Yerle�ik i�letmeci TDC, en büyük �ebekeye 

sahip i�letmecidir. �kinci büyük i�letmeci TeliaSonera (önceki Stofa) ve üçüncü büyük 

i�letmeci FDA’dır. TDC 1990’ların ortalarına kadar 270’ten fazla bölgede kablo altyapısı 

kurma hakkı olan tek i�letmeciydi.  

 

Danimarka’da kablo �ebekesi üzerinden telefon hizmeti verilmemektedir. Bazı �ebekeler 

telefon hizmeti için uygun de�ilken kimi i�letmeciler içinse telefon hizmeti yo�unla�ılan 

alanlar dı�ında olmu�tur. En yüksek internet penetrasyonu % 13 ile TeliaSonera’nın aboneleri 

arasındadır.  

 

�u an için kablo TV i�letmecili�i konusunda herhangi bir lisans alma zorunlulu�u yoktur. 

Yayın içeri�i ile ilgili düzenlemeler ise Kültür Bakanlı�ı tarafından yapılmaktadır. 

 

Ülkede kablo TV i�letmecilerinin yayınlamak durumunda oldukları bazı kanallar mevcuttur. 

Bunun dı�ındaki içeri�e i�letmeciler karar vermektedirler. Maliyetin yüksekli�inden dolayı bir 

kablo �ebekesinin oldu�u bölgede ikinci bir kablo �ebekesi dö�enmemektedir. Ancak bununla 

ilgili bir kısıtlama yoktur. 

                                                 
1 Development of Digital TV in Europe 2000 Report - France. 
2 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, 09.05.2003, DSTI/ICCP/TISP (2003) 
OECD 
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4.2.6. Estonya1 
 

�  Estonya’da hane sayısının %21’i kablo �ebekesine ba�lanmı� ve kablodan internet hizmeti 

de almaktadır.  

 

� Toplam 72 kablo i�letmecisi lisans almı� olup, her i�letmeci kendi belirledi�i bölge ya da 

saha içinde hizmet verir. Lisanslar tüm ülkeyi kapsayacak nitelikte verilebildi�i gibi sadece 

bir bina için de verilebilir.  

 

� ��letmecilere hizmet götürmek istedikleri bölge konusunda düzenleyici otorite bir yaptırım 

uygulamaz ya da bölge belirlemez.  

 

� ��letmeciler 6 ya da 7 programlık temel paketi izlettirmekle yükümlüdür. Bu programlara 

ilave programları i�letmeciler kendi ba�larına karar verirler.  

 

� Bir bölge için i�letmeci sayısı sınırsızdır.  

 

� Kablo lisans süresi 10 yıldır.  

 

� Lisans ücreti 1000 Estonya Kronu’dur (1EUR=15.62 EEK). VoIP hizmetlerini sunabilmek 

için de 500 EEK ücret alınır.  

 

� Bazı i�letmeciler kablo �ebekesi üzerinden internet hizmeti de sunabilirler. Ancak bu 

hizmeti verebilmeleri için düzenleyici otoriteye ba�vurup izin almaları ve kayıt yaptırmaları 

gerekmektedir. 

                                                 
1 Vladimir Maksimov, Specialist of Licensing Department, Estonian National Communications Board 
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4.2.7. Finlandiya 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler1 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 21.442 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     5,2 milyon 

          (%75 �ehir nüfusu) 

Hane Sayısıc:    2,4 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   2,8 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   1 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   0,3 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   3,8 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  1,1 milyon    

(Tüm hanelerin % 46’sı) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 1 milyon  (Tüm hanelerin % 44’ü) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  1,9 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,03 milyon 

 
 
Finlandiya’da KATV hizmetleri oldukça popülerdir. Hanelerin % 43’ü  KATV abonesidir2.  

Ancak �ebekenin modern oldu�u söylenemez ve �ebekenin iyile�tirilmesine yönelik 

çalı�malar oldukça yava�tır. Bunun sebebi, geni�bant hizmetlere eri�im için ilk alternatifin 

telefon hatları üzerinden DSL olarak görülmesidir.   

 

Finlandiya’da KATV için lisans almak gerekmemektedir, sadece düzenleyici kurum olan 

Ficora’ya bildirimde bulunmak yeterlidir. Bu bildirimde hangi bölgede faaliyet 

gösterilece�inin de belirtilmesi gerekmektedir. Finlandiya’da küçük bölgelerde (ortalama 

20.000 ev) faaliyet gösteren yakla�ık 40 tane KATV i�letmecisi mevcuttur. Aynı bölgede 

birden fazla i�letmeci olmasını engelleyen bir düzenleme olmamakla beraber genelde her 

bölgede sadece bir i�letmeci mevcuttur.  

                                                 
1 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, s. 
71-74. 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc  
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c EOS Gallup Europe 2000; d ITU 1999; e-f Screen Digest 
1999; g ITU 2000; h Screen Digest 1999; i EOS Gallup Europe 10/2000; j ITU 2000; k BDRC Estimate 2000; l 
UN 1999 
2 Kohtala Antti, E-mail: antti.kohtala@mintc.fi  
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��letmecilerin verecekleri hizmetler konusunda -VoIP dahil- bir sınırlama yoktur.  

 

En büyük i�letmeciler olan Sonera (yerle�ik i�letmeci) ve Helsinki Television 1996’dan beri 

kablo internet hizmeti vermektedirler. Di�er büyük i�letmeciler kablo internetle fazla 

ilgilenmemektedirler. Bu da KATV aboneli�indeki yüksekli�e ra�men, kablo internet 

kullanım oranının dü�ük kalmasına neden olmaktadır. Yerel a�ın eri�ime açılması sonucu 

DSL’e yönelim artmı�tır. 2002 yılı verilerine göre OECD ülkeleri arasında geni�bant kullanım 

artı�ı oranında Finlandiya ikinci sıradadır. 

 

Helsinki Television ve Sonera, hem ADSL hem kablo internet ile geni�bant internet hizmeti 

verdikleri için zaman zaman kullanıcılar hangi teknoloji ile internete ba�lı olduklarını 

bilmemektedirler.    

 

Finlandiya’da KATV �ebekesi üzerinden telefon hizmeti verilmemektedir. Bunda KP�’lerin 

aynı zamanda sabit �ebeke üzerinden telefon hizmeti vermesi de etkili olmu�tur.   

 

Tablo 4.12. Finlandiya’daki KATV pazarına ili�kin bazı istatistikler1,2 
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 2002’nin son çeyre�inde, DSL abone artı�ı % 1,54 ; kablo modem abone artı�ı ise % 0,14 

oranında olmu�tur.  

                                                 
1 Development of Digital TV in Europe 2000 Report - France 
2 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, 
OECD 
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4.2.8. Fransa 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler1 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 20.861 Euro/yıllık/ki�i 
Nüfusb:     58,8 milyon 

          (%75 �ehir nüfusu) 

Hane Sayısıc:    24 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   34,1 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   3,4 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   2,7 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   29,1 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  6 milyon    

(Tüm hanelerin % 25’i) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 4,6 milyon  (Tüm hanelerin % 19’u) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  8,5 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,14 milyon 

 
 
Fransa’da kablo �ebekesi evlerin ço�una ula�mı� de�ildir. Sadece Paris ve bazı büyük 

kentlerde mevcuttur. Yasal yükümlü i�letmeci France Telecom kablo �ebekesinin büyük 

kısmını kontrol etmektedir. 1980’lerden sonra France Telecom kablo �ebekesini in�a etti ve 

bu �ebeke bölgesel kablo i�letmecilerince kiralandı. Daha sonra France Telecom’a baskı 

yapılarak sahip oldu�u �ebekenin bazı bölümlerini bölgesel  i�letmecilere satması istendi ve 

böylece bölgesel i�letmeciler kendi �ebekelerinin sahibi oldular2.  

 

Fransa’daki �ebekenin büyük bölümünün yeni oldu�u söylenebilir. Bu yüzden kablo 

üzerinden geni�bant hizmeti verilebilir durumdadır. France Telecom 1997’de kablo üzerinden 

internet hizmetine ba�lamı�tır.  

 

                                                 
1 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, s. 
79-83. 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc  
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c Screen Digest 1999; d ITU 1999; e-f Screen Digest 1999 g 
ITU 2000; h Screen Digest 1999; i EOS Gallup Europe 10/2000; j ITU 2000;  k BDRC estimate 2000; l UN 
1999 
2 Development of Digital Television in the European Union Final - June 2001 



 72 

1999’da France Telecom sahibi oldu�u ama i�letmedi�i �ebekeleri satmak için ihaleye çıktı ve 

bu satı�lar sonucu sektöre Noos, NTL ve NC Numericable girmi� oldu. Ancak France 

Telecom halen bu �irketlerde belirli oranda hisse ve söz sahibi olarak kaldı. 

 

2000 Haziran itibarı ile Fransız KATV sektörünün % 85 – 90’ını olu�turan 4 önemli aktör 

mevcuttur. Bunlar Noos (750.000 abone ve % 26 pazar payı), France Telecom (%25 pazar 

payı), NC Numericable (% 24 pazar payı) ve UPC France (% 13 pazar payı)’dır1. Her ne 

kadar France Telecom’un tek ba�ına pazar payı di�erleri ile benzer görünse de aslında di�er 

�irketlerde sahip oldu�u hisse miktarı göz önüne alındı�ında Fransa kablo pazarının en önemli 

oyuncusu oldu�u görülmektedir.  

 

Tablo 4.13. Fransa’daki kablo pazarına ili�kin bazı istatistikler2,3,4 
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2002’nin son çeyre�inde DSL abone artı�ı % 0,86; kablo modem abone artı�ı ise % 0,06 

olmu�tur. 

   
Fransa’da kablo �ebekesi üzerinden telefon hizmeti alan abone sayısı 2001 yılı itibariyle 

62.000’dir5. 

                                                 
1 Development of Digital TV in Europe 2000 Report - France 
2 Development of Digital TV in Europe 2000 Report - France 
3 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, 
OECD 
4 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, 
OECD 
5 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, 
OECD 
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Fransa 2003 Nisan itibariyle yasal yükümlü i�letmecinin kablo TV sektöründe en önemli 

oyuncu oldu�u on bir ülkeden biridir (Di�er ülkeler; Avustralya, Türkiye, Danimarka, 

Finlandiya, Lüksemburg, �zlanda, Portekiz, Norveç, Macaristan ve Portekiz’dir). 

 

Fransa düzenleyici otoritesi ART’nin Ocak 2003’te yayınladı�ı rapora göre ülkede kablo 

penetrasyonu dü�ük ve kablo modem kullanımı DSL’in hayli gerisindedir. Gelecekle ilgili ise 

üç tane senaryodan bahsedilmektedir1.  

 

� Birle�tirme: Kanuni engellerin kaldırılması suretiyle i�letmecilerin birle�mesinin 

sa�lanması ve mevcut oyuncuların pazara yeni sermaye koyabilecek yeni bir olu�um 

etrafında grup haline gelmeleri 

� Altyapı ile hizmetlerin ayrılması: Tüm �ebekenin bir i�letmeci tarafından alınması 

ve bu �ebeke üzerinden bölgesel olarak hizmet sa�layıcıların hizmet vermesi 

� Modernizasyon: �ebeke teknolojisinin yenilenerek kabloya olan ilginin arttırılması 

 

Fransa gibi yerle�ik i�letmecinin kablo pazarında güçlü oldu�u ülkelere bakıldı�ında ART’nin 

senaryoları daha anlamlı olmaktadır. �ebekenin yerle�ik i�letmecide olması teknolojik 

geli�meyi, pazarın dinamikli�ini ve geni�bant hizmetlere talebi olumsuz etkilemektedir. Bu 

durumdaki i�letmeciler genelde kablo �ebekesi üzerinden telefon hizmeti de 

vermemektedirler. ART tarafından önerilen altyapı ile hizmetlerin ayrılması ise geçmi� 

tecrübelere bakılarak pazarda birbirine yakın güçte rekabet eden i�letmeciler yoksa çok 

ba�arılı olmayabilir, özellikle altyapının yerle�ik i�letmecide kalması bu durumu 

destekleyecektir. Ayrıca di�er ülkelerde hem altyapının sahibinin hem de hizmet sa�layanın 

aynı oldu�u ülkelerde hizmetlerin daha hızlı yaygınla�tı�ı görülmektedir. Almanya’daki çok 

seviyeli sistemde Seviye 3 ve 4 ayrımının kablo internet geli�imini ve yeni hizmetlerin 

verilmesini yava�lattı�ı dü�ünülmektedir. Ayrıca yerle�ik i�letmecilerin kablo yerine DSL’e 

a�ırlık vermeleri kablo �ebekelerinin geli�imini etkileyen bir di�er faktördür. Ekonomik 

göstergeler abone sayısındaki mevcut yıllık % 10 artı� ile Fransa’da �ebeke geçen hane 

sayısının 13 milyonu bulabilece�ini söylemektedirler.  

 

                                                 
1 Autorité de régulation des télécommunications (ART), ‘Cable Economy in France’, 27 Janaury 2003. 
http://www.art-telecom.fr/communiques/communiques/2003/c270103 
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1 A�ustos 2000’de yürürlü�e giren haberle�me özgürlü�üne ili�kin yasa ile kablo i�letmecileri 

hem yayıncılık otoritesi CSA’dan (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) hem de �ebekenin 

bulundu�u bölgesel otoritelerden izin almak durumunda oldular. Bu yasayla i�letmeciler 

yetkilendirme ba�vurusunda,  

 

� Tesis edilecek sistemin çerçevesi (potansiyel �ebeke geçecek hane sayısı) 

� �ebekenin teknik yapısı 

� �� planı 

� Teknik uygunluk dökümanlarını 

 

ba�vuru ile beraber sunmaktadırlar. 31 Ocak 2002 tarihli yasa ile bu yetkilendirmeler en fazla 

30 yıllık olarak yapılmaktadır. Ayrıca yayınlanacak kanalların da CSA’dan yetki belgesi 

olması zorunludur. Di�er Avrupa ülkelerinde oldu�u gibi Fransa’da da ta�ınması zorunlu 

kanal uygulaması mevcuttur.  
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4.2.9. Hollanda 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler1 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 28.838 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     16 milyon  (%89 �ehir nüfusu) 

Hane Sayısıc:    7 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   9,6 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   6,1 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   0,3 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   10,7 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  3,8 milyon    

(Tüm hanelerin % 54’ü) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 3,2 milyon  (Tüm hanelerin % 46’sı) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  3,8 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,25 milyon 

 
 

KATV piyasasına yönelik bilgiler 

Hollanda, KATV �ebekesi yaygın ülkelerden biridir. KATV �ebekesi geçen hanelerin 

oranında Belçika ve Lüksemburg’dan hemen sonra gelmekte, KATV hizmetine abone olma 

yüzdesinde de Belçika’dan hemen sonra gelmektedir2. 

 

Yakın bir zaman içinde yapılan ara�tırmalara göre, 6.621.200 haneye �ebeke ula�mı� 

bulunmakta (tüm hanelerin % 94,9’una tekabül etmektedir) ve 6.516.500 hane (tüm hanelerin 

% 93,4’ü) KATV hizmetine abone durumdadır3,4 . 

                                                 
1 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, s. 
102-106 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc  
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c EOS Gallup Europe 2000; d ITU 1999; e-f Screen Digest 
1999; g ITU 2000; h Screen Digest 1999; i EOS Gallup Europe 10/2000; j ITU 2000 k BDRC Estimate 2000    l 
UN 1999 
2 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, Dsti/Iccp/Tisp(2001)2/Final, s.21. 
3 Bu konuda en güncel bilgi, Amsterdam’daki Bilgi Kanunu Enstitü’sünde Kıdemli Ara�tırmacı ve Yardımcı 
Doçent olarak görev yapan Nico van Eijk’ten alınmı�tır. Email: Nico van Eijk [vaneijk@jur.uva.nl] 08/05/2003.  
4 Rakamlar arasında kaynaklara göre küçük farklar söz konusu olsa da, kablo �ebekesi geçen hanelerin oranı % 
95 civarında odakla�maktadır. Bkz. “The Impact of Regulated Access on the Cable Industry in Europe, Analysis, 
s 64-68.”, “Development of Digital TV in Europe 2000 Report The Netherlands, December 2000, s. 20.”, 
“http://www.eu-esis.org/Alternative/NLaltQ8.htm”, “Country case study: The Netherlands, Ivo Essenberg, ITU 
New Initiatives Workshop ‘Creating Trust in Critical Network Infrastructures’, 20 May 2002.”, “Hollanda Kablo 
��letmecileri Kurumu hukuk ve Düzenleme ��leri Müdürü Ad van Loon’dan alınan bilgi, E-mail: 
avanloon@vecai.nl, 08.05.2003” 
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KATV �ebekesi üzerinden telefon hizmeti alanların sayısı 2002 itibarıyla 150.000 civarında 

iken, geni�bant internet hizmetine olan talep büyük bir hızla artarak aynı yıl 966.700’e 

ula�mı�tır1,2 . 

 

VECAI’nin (Hollanda Kablo ��letmecileri Kurumu) verdi�i bilgiye göre, kablo geçen 

hanelerin % 65’i çift yönlü eri�im imkanına sahip bulunmaktadır3.  

 

France Telecom Aralık 1997’de Casema �irketini 454 milyon $’a satın almı�tır. Bu satı�ı 

Hollanda hükümetinin yasal yükümlü i�letmeci KPN’in KATV �irketini ayırması gerekti�i 

yönündeki kararı takip etmi�tir. Bu kararla birlikte, Hollanda’da geni�bant pazarı büyük bir 

geli�me göstermi�tir. Kablo internet hizmetindeki geli�me, yasal yükümlü i�letmeciyi DSL 

hizmetlerini yaygınla�tırma yönünde tetiklemi�tir4 . 

 

KATV sektörünün en büyükleri sırasıyla UPC, Essent Kabelcom ve France Telecom’un satın 

aldı�ı Casema’dır. Bu üç �irket, KATV piyasasının % 80-85’ini olu�turmaktadır5. France 

Telecom Ocak 2003’te Casema’yı 677 milyon $’a yeniden satmı�tır6.  

 

2001 ve 2002 yıllarına yönelik bazı tahminlerin de yer aldı�ı bir incelemeye 2000 yılında 

yayınlanan bir raporda yer verilmi�tir.7   

 

                                                 
1 Email: Nico van Eijk [vaneijk@jur.uva.nl] 08/05/2003.  
2 Bu rakamlar, bir ba�ka yeni kaynakta daha farklı gözükmektedir. Telefon abonesi 200.000 civarında iken, 
internet abonesi de 800.000 civarındadır. Bkz. “Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, 
OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s.41.”  
3 Assessment of the Member States measures aimed at fulfilling certain general interest objectives linked to 
broadcasting, imposed on providers of electronic communications networks and services in the context of the 
new regulatory framework, Eurostrategies, March 2003, s. 53. 
4 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
41. 
5 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
41., Email: Nico van Eijk [vaneijk@jur.uva.nl] 08/05/2003.  
6 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
42. 
7 The Impact of Regulated Access on the Cable Industry in Europe, Analysis, s 64-68., http:www.ecca.be  
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�ekil 4.11. Hollanda TV sektörüne ili�kin veriler ve projeksiyonlar1 

 

 

 
�ekil 4.12. Hollanda’da çe�itli penetrasyon de�erleri1 

 

 

                                                 
1 European Audio-visual Observatory, Kagan, Analysys. 
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�elil 4.11 ve �ekil 4.12’de görülen de�erler, KATV �ebekesinin ne denli geli�mi� oldu�unu 

göstermektedir. Ancak kablo telefon abonelerine yönelik tahminlerin tutmadı�ı ve geçen 

zaman zarfında umulan rakama eri�ilemedi�i görülmektedir.  

 

� Hollanda’da telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen toplam gelir 8,2 milyar 

EURO’dur (1998 itibarıyla). Kablo gelirleri ise yakla�ık 760 milyon EURO ile toplam 

gelirlerin % 8,5’unu olu�turmu�tur. Hollanda’da penetrasyon de�erlerinin yüksek olmasının 

nedenleri arasında, co�rafi yapısı, nüfus yo�unlu�u ve kısmen de tarihi nedenler gelmektedir. 

Ayrıca, kamu yayıncılarının karasal yayıncılı�a eri�imde özel imtiyazları mevcut oldu�undan, 

ticari yayıncılar kablo veya uydu üzerinden yayın yapmak durumundadır. Yalnızca kamuya 

ait ulusal NOS kanalı karasal yayıncılık yapmaktadır1. Bu husus da kablo penetrasyon 

yüksekli�ini etkileyen faktörlerdendir2.  

 

� KATV aboneleri ortalama 32 TV kanalı ve 30 radyo kanalı içeren bir paket için ayda 

10,50 EURO abonelik ücreti ödemektedirler3. Analog yayınların yanısıra bir sayısal paket de 

sunulmaktadır.  

 

� Yayıncılar ile KATV i�letmecisi arasında çift taraflı bir ödeme gerçekle�mektedir. CNN, 

Eurosport ve MTV gibi uluslararası kanallar yayınlarının ta�ınabilmesine kar�ılık ücret talep 

ederken, RTL vb. kanallar ise yayınlarının iletimi için KATV i�letmecisine bir bedel 

ödemektedir. Ta�ınmak zorunda olunan kanallar transmisyon ücreti ödememektedir. KATV 

i�letmecisinin 30-32 kanaldan ancak yarısını seçebilme imkanı bulunmaktadır. KATV 

i�letmecileri, teknoloji olarak ana rakipleri DTT ve uydu platform i�letmecilerinin belirli 

kanalları iletmek zorunda olmamalarından hareketle, sadece kendilerinin böyle bir 

yükümlülü�e sahip olmalarından �ikayetçi bulunmaktadırlar4.  

 

                                                 
1 Assessment of the Member States measures aimed at fulfilling certain general interest objectives linked to 
broadcasting, imposed on providers of electronic communications networks and services in the context of the 
new regulatory framework, Eurostrategies, March 2003, s. 53. 
2 The Impact of Regulated Access on the Cable Industry in Europe, Analysis, s 64-68. 
3 E-mail: avanloon@vecai.nl, 08.05.2003. 
4 E-mail: avanloon@vecai.nl, 08.05.2003; : Nico van Eijk [vaneijk@jur.uva.nl] 08/05/2003.  
4 Assessment of the Member States measures aimed at fulfilling certain general interest objectives linked to 
broadcasting, imposed on providers of electronic communications networks and services in the context of the 
new regulatory framework, Eurostrategies, March 2003, s. 56-58. 
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� Telekomünikasyon konusunda düzenleyici kurulu� olan OPTA1, bir yayıncılık 

�ebekesinin üç fonksiyonunu birbirinden ayırmaktadır: a) Altyapı sa�layıcılı�ı b) Yayın 

hizmetlerinin sunumu c) �nternet eri�imi, telefon vb. katma de�erli ve telekomünikasyon 

hizmetlerinin sunumu Bu ayrıma gidilmesi, maliyet modellemelerinin geli�tirilmesinde önem 

kazanmaktadır2. 

 

� Hollanda’da KATV i�letmecilerine lisanslama yapılmamaktadır. Ancak yürürlükteki 

Telekomünikasyon Kanunu OPTA’ya basit bir kayıtlama i�lemi yapılmasını öngörmektedir. 

Nico van Eijk’in ifadesine göre, AB mevzuatına göre KATV için bir yetkilendirme rejimine 

sahip olmak yasaklanmı� durumdadır. Hizmet verilecek bölge itibarıyla, daha önce 

belediyelerin yönetim alanının büyüklü�ü ile ba�lantılı bir lisans rejimi uygulanmaktaydı. 

Ancak �u anda hizmet verilecek bölge rekabet kanunu ve �irketlerin birle�mesi ile 

belirlenmektedir. KATV i�letmecilerinin, kazı yapma konusunda yerel yönetimlerle 

koordinasyon içinde bulunma yükümlülü�ü söz konusudur. Lisans uygulaması olmadı�ından 

lisans ücreti de alınmamaktadır. Ancak OPTA’nın denetim görevi çerçevesinde i�letmeciler 

bazı mali yükümlülüklere tabi durumdadırlar3. OPTA, KATV i�letmecilerini etkin piyasa 

gücüne sahip olarak de�erlendirmekte ve düzenlemesini bu çerçevede yapmaktadır4.  

 

� KATV hizmetinin altyapı kısmından sorumlu kurum OPTA’dır. OPTA, KP�’ler ile 

program sa�layıcılar arasında bir anla�mazlık oldu�unda müdahale edebilmektedir. Program 

içeriklerine yönelik düzenleme Medya Kurumu5 tarafından yapılmaktadır.  

 

� Geçi� hakkına kamuya hizmet sunan tüm telekomünikasyon i�letmecileri sahip 

durumdadır. Ekonomik açıdan makul olarak de�erlendirilmedi�inden, bir bölgede birden 

fazla i�letmeci bulunmamaktadır6. 

 

                                                 
1 http://www.opta.nl  
2 A.g.e., s. 59-60.  
3 E-mail: avanloon@vecai.nl ,  08.05.2003; Nico van Eijk E-mail: vaneijk@jur.uva.nl  08/05/2003.  
4 Assessment of the Member States measures aimed at fulfilling certain general interest objectives linked to 
broadcasting, imposed on providers of electronic communications networks and services in the context of the 
new regulatory framework, Eurostrategies, March 2003, s. 54. 
5 http://www.cvdm.nl  
6 E-mail: avanloon@vecai.nl, 08.05.2003; : Nico van Eijk E-mail: vaneijk@jur.uva.nl  08/05/2003. 
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� Herbir kablo �ebekesi üzerinden yalnızca bir �SS hizmet vermektedir. Bununla birlikte, 

�ebekenin birden fazla �SS’ye açılması noktasında ticari müzakerelere devam edilmektedir. 

KP�’ler �SS’lerini seçmekte hürdür, fakat pratikte sadece kendi �SS’lerine yer vermektedirler1.   

 

� Hollanda’da KATV �irketlerinin büyük ço�unlu�u VECAI adlı KATV ��letmecileri 

Kurumu’nun üyesidir.  

 

                                                 
1 E-mail: avanloon@vecai.nl, 08.05.2003; : Nico van Eijk [vaneijk@jur.uva.nl] 08/05/2003. 
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4.2.10. �ngiltere 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler1,2 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 21.598 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     59,8 milyon  (%89 �ehir nüfusu) 

Hane Sayısıc:    24,6 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   33,8 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   3,2 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   5,4 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   40 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  7,9 milyon    

(Tüm hanelerin % 32’si) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 5,9 milyon  (Tüm hanelerin % 24’ü) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  15,4 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,07 milyon 

 

 

� Yayıncılık konusunda düzenleyici kurulu� olan ITC’nin (Independent Television 

Commission) Eylül 2002 sonu verilerine göre, �ngiltere’de KATV abonelerinin sayısı 

3.378.190 olmu�tur. Kablo üzerinden sadece telefon hizmeti alanlarla beraber bu rakam 4,5 

milyonu geçmi�tir.  2000 yılı verilerine göre hanelerin yarısından kablo �ebekesi geçmi� 

durumdadır; kablo internet abonelerinin sayısı 2002’nin üçüncü çeyre�inde 500.000’i 

geçmi�tir3,4. 

 

� �ngiltere’de ba�lıca iki KATV i�letmecisi olup, herbirinin kendine ait bir “franchise” 

bölgesi bulunmaktadır. Bir bölgede sadece bir tane i�letmeci oldu�undan bu i�letmeciler 

do�rudan bir rekabet içerisinde de�illerdir. �ki büyük KATV i�letmecisi NTL ve TeleWest 

                                                 
1 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, 
s.120-124. 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc   
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c EOS Gallup Europe 2000; d ITU 1999; e-f Screen Digest 
1999; g ITU 2000; h Screen Digest; i EOS Gallup Europe 10/2000; j ITU 2000; k BDRC Estimate 2000           l 
UN 1999 
2 Monitoring European Telecoms Operators: Final Report, Analyst: IDC EMEA, 2002. s. 457-462.  
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/studies/monitoringeutelcomop/finalwor
dversion.doc   
3 ITC Multichannel Quarterly – Q4 2002 
http://www.itc.org.uk/latest_news/press_releases/release.asp?release_id=689 
4 http://www.itc.org.uk/latest_news/press_releases/release.asp?release_id=660b  
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12,5 milyon haneye �ebeke tesis etmi� durumdadır. Küçük çaplı birçok i�letmeci olsa da, 

bunların toplamı hanelerin sadece % 5’ine hizmet sunmaktadır1. 

 

� ITC’nin Temmuz 2002 verilerine göre kablo üzerinden telefon ba�lantısı yapılan hane 

sayısı 4.974.466’ya ula�mı�tır2.  

 

� �ekil 4.13 ve �ekil 4.14’te 2000 yılına kadar olan piyasa de�erleri ile 2001 ile 2002 

yıllarına yönelik tahminler yer almaktadır3.  

 

 

 
 

�ekil 4.13.�ngitere TV sektörüne ili�kin veriler ve projeksiyonlar4 

 

                                                 
1 Assessment of the Member States measures aimed at fulfilling certain general interest objectives linked to 
broadcasting, imposed on providers of electronic communications networks and services in the context of the 
new regulatory framework, Eurostrategies, March 2003, s. 79-86. 
2 http://www.itc.org.uk/latest_news/press_releases/release.asp?release_id=630  
3 The Impact of Regulated Access on the Cable Industry in Europe, Analysis, s 53-59. 
4 European Audio-visual Observatory, Kagan, Analysys. 
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�ekil 4.14.�ngiltere’de çe�itli penetrasyon de�erleri1 

 

� KATV üzerinden sayısal hizmetlerin sunulması 1999 yılının yazında gerçekle�mi�tir. 

�ngiltere’de kablo �ebekesi üzerinden telefon hizmetinin sunulması 1990 yılının ba�larına 

dayanmaktadır. Bu nedenle, KATV üzerinden telefon hizmeti alan abonelerin sayısı, 

televizyon hizmeti alanların sayısını geçmi�tir. �ngiltere, Almanya ve �sveç gibi kablo 

penetrasyonu yüksek olan ülkelere göre hizmet paketini daha geni� kapsamlı tutabilmektedir. 

KP�’lerin farklı hizmetleri bir paket halinde sunmaları, OFTEL ile ITC arasında bazı 

bölgelerde karı�ıklı�a sebebiyet vermektedir2.  

 

� Telekomünikasyon hizmetleri pazarının toplam de�eri 27,7 milyar EURO’dur. (1998 

de�eri) Aynı yıl kablo hizmetlerinden elde edilen gelir toplamı 1,3 milyar EURO’dur3.  

 

� Kablo sektöründe de dikey entegrasyonlar ya�anmaktadır. Kablo i�letmecileri önceden 

içerik üretmezken veya sa�lamazken, �imdi Telewest firması Flextech firmasıyla bir dikey 

bütünle�me içerisine girmi�tir4. 

 

                                                 
1 European Audio-visual Observatory, Kagan, Analysys. 
2 The Impact of Regulated Access on the Cable Industry in Europe, Analysis, s 53-59. 
3 The Impact of Regulated Access on the Cable Industry in Europe, Analysis, s 53-59. 
4 The Impact of Regulated Access on the Cable Industry in Europe, Analysis, s 53-59. 
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� �ngiltere’de, 2 �irkete ait olan 134 lokal kablo franchise i�letmecisi bulunmaktadır. Bu 

�irketlerin KATV hizmetini verebilmesi için standart bir PTO lisansına da sahip olması 

gerekmektedir. Söz konusu lisans, aynı zamanda sabit telefon/�ebeke hizmetlerini sunma 

hakkını da vermektedir. Ocak 2001’den itibaren kablo i�letmecileri üzerinde bulunan co�rafi 

sınırlamalar kalkmı� olup, lisanslı bir kablo �irketi lisansında belirtilen bölgenin dı�ında da 

i�letmecilik yapabilme hususunda serbest duruma gelmi�tir1. 

 

� �ngiltere, OECD ülkeleri içinde telekomünikasyon i�letmecileri ile KATV �irketleri 

arasındaki tam hizmet rekabetini ilk olarak sa�lamı� ülke konumundadır. 1992’den ba�layarak 

KP�’ler telefon hizmeti piyasasına giri� yaptılar ve giderek pazar payını artırdılar. 2002 yılına 

ait OFTEL verilerine göre, �ngiltere’deki telefon hizmetinin % 15,1’i NTL ve Telewest 

tarafından sa�lanmaktadır2.  

 

� KATV hizmetine yönelik lisanslar bölgesel “franchise”ler biçiminde tahsis edilmi�tir. 

BT’nin bölgesel lisanslara yönelik ihalelere girme imkanı bulunmasına ra�men, çok az sayıda 

yerde (Westminster and Milton Keynes) bunu gerçekle�tirmi�tir. Di�er yandan BT gibi 

i�letmecilerin kendi �ebekeleri üzerinden hanelere yayıncılık hizmetleri sunmaları 

yasaklanmı� durumdaydı. Bu sınırlama 2001 yılında kaldırılmı�tır3.  

 

� Ba�langıçta kablo modem ve DSL hizmetlerinin yaygınla�masının yava� olmasında iki 

faktör etkili olmu�tur. Bunlardan birincisi, KATV piyasasının ba�langıçta altyapı kurmaya 

daha sonra da �ngitere’de birle�melere ve yurtdı�ı pazarına girmeye odaklanmı� olmasıydı. Bu 

dönemde, kablo piyasasında ya�anan birle�melere büyük ücretler ödenmi�tir. �kinci neden de, 

endüstrinin önceli�i “flat rate” çevirmeli (dial-up) internet eri�imine vermi� olmasıdır4,5. 

 

� KATV’nin �ngiltere’deki geli�imi 1983 yılının sonunda ba�lamı�tır. Bu dönemde 

hükümet tarafından KATV yayıncılı�ı ve di�er telekomünikasyon hizmetleri için 11 pilot 

bölgede “franchise” vermi�tir. 1984 yılında çıkarılan kanunla Kablo Kurumu kurulmu�tur. 

1990 yılında çıkarılan Yayıncılık Kanunu, kablo franchise sisteminin yerine yerel da�ıtım 
                                                 
1 Status Of Lıcensıng And Fees For Fıxed Networks And Servıces (At August 2001), s.6. 
2 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
48-49. 
3 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
48-49. 
4 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
48-49. 
5 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, Dsti/Iccp/Tisp(2001)2/Final, s.21. 
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hizmet lisansını öngörmü� ve ITC’ye Kablo Kurumunun yetkilerini vermi�tir. 1 Ocak 

2001’den itibaren tüm “franchise”lar münhasır olma özelli�ini kaybetmi� ve yerel da�ıtım 

lisansları tüm �ngiltere çapında verilebilmeye ba�lanmı�tır. Ancak yürürlü�e girmesi beklenen 

yeni Haberle�me Kanunundan sonra Yayıncılık Kanununa tabi kablo hizmetlerinin 

lisanslanması kaldırılacak, kablo altyapısı lisanslanmaya veya genel yetkilendirmeye tabi 

olmaya devam edecektir1,2. 

 

� Yerel da�ıtım i�letmecileri iki farklı lisans almak durumundadır. Bunlardan birincisi DTI 

(�ngiliz Ticaret Bakanlı�ı) tarafından verilen ve OFTEL tarafından düzenlenen ve sistemin 

kendisi için gereken  lisanstır. Di�eri de sistem üzerinden yerel da�ıtım hizmetinin sunulması 

için gereken lisans türüdür. Yerel Da�ıtım Hizmet Lisansı, 1000 haneden fazla sayıda haneye 

televizyon hizmetlerini sunabilmek için ITC’den alınan lisans türünü ifade etmektedir. Bu 

lisanslar 15 yıllı�ına verilmekte olup süre sonunda yenilenebilmektedir3. 

 

� OFTEL KATV hizmetinin altyapı kısmını ve da�ıtımın teknik yönünü düzenlemekte, 

ITC ise sistem üzerinde ta�ınan kanalları ve da�ıtımın paketlemeye ili�kin yönünü 

düzenlemektedir4. 

 

� NTL ve Telewest �irketlerinin kendilerine ait televizyon kanalları olsa da, kanalların 

büyük ço�unlu�u di�er yayıncı �irketler tarafından sa�lanmaktadır5.       

                                                 
1 http://www.american.edu/carmel/dh2982a/uk3.html  
2 ITC’den Erika Forsberg’den alınan bilgi. E-mail: Erika.forsberg@itc.org.uk  
3 ITC’den Erika Forsberg’den alınan bilgi. E-mail: Erika.forsberg@itc.org.uk  
4 ITC’den Erika Forsberg’den alınan bilgi. E-mail: Erika.forsberg@itc.org.uk  
5 ITC’den Erika Forsberg’den alınan bilgi. E-mail: Erika.forsberg@itc.org.uk  
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4.2.11. �rlanda 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler1 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 24.133 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     3,7 milyon (%58 �ehir nüfusu) 

Hane Sayısıc:    1,2 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   1,6 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   0,5 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   0,1 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   2,5 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  0,3 milyon  (Tüm hanelerin % 23’ü) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 0,2 milyon  (Tüm hanelerin % 20’si) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  0,8 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,01 milyon 

 

KATV piyasasına yönelik bilgiler 

� �rlanda’da hanelerin % 75’inden KATV �ebekesi geçmekte olup, hanelerin % 46’sı bu 

hizmete abone durumdadır. Bu �ebekenin modernize edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır2.  

 

� �rlanda’da yakla�ık olarak 552.000 tane kablo/MMDS yoluyla temel televizyon 

hizmetlerine eri�im sa�lanmaktadır. Bu abonelerin yakla�ık % 12’sinde sayısala geçi� 

sa�lanmı�tır. Ayrıca 2300 civarında kablo modem hizmetine abone mevcuttur3.  

 

� KATV hizmetinde NTL �irketinin pazar payı yüksektir, piyasanın yakla�ık % 50’sine 

hitap etmektedir. Yatırım için gereken finansmanın yüksek olması ve piyasa büyüklü�ünün 

küçük olması nedeniyle yeni yatırımcıların bu sektöre girmeleri beklenmemektedir. Sektöre 

                                                 
1 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, 
s.92.  
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc 
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c Screen Digest 1999; d ITU 1999; e-f Screen Digest 1999 g 
ITU 2000 h Screen Digest 1999; i EOS Gallup Europe 10/2000; j ITU 2000; k BDRC Estimate 2000; l UN 1999 
2 A.g.e. s.93.  
3 Irish Communications Market: Quarterly Key Data March 2003 , s. 5,13.  
 http://www.comreg.ie/publications/default.asp?ctype=5&nid=100899   
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giri�in ancak �irket birle�meleri ile gerçekle�ece�i mümkün görülmektedir. Büyük olan di�er 

bir �irket de Chorus �irketidir1. 

 

� Tüm hanelerin % 56’sı kablo, MMDS veya uydu vasıtasıyla ödemeli TV hizmetlerinden 

yararlanmaktadır2.  

 

� �rlanda’da brüt yıllık gelirin3 % 3,5’u oranında bir lisans bedeli öngörülmektedir4.  

 

� KATV hizmetinin sunulmasına yönelik iki tür lisans bulunmaktadır5: 

a) Kablolu Yayın Aktarma Lisansı (1974 yılına ait): Bu lisans ile analog KATV 

hizmetleri verilebilmektedir. 

b) Program Hizmetlerini Da�ıtım Lisansı (1999 yılına ait): Bu lisans ile analog ve sayısal 

KATV hizmetleri sunulabilmektedir. Bu lisanslarda, belirlenen tarihlerde �ebeke 

kapsama ve sayısal televizyon hizmetlerini sunma yükümlülü�ü getirilmektedir.  

 

Söz konusu dökümanda, 45 civarında i�letmecinin KATV hizmetine yönelik 

yükümlülüklerine yer verilmi�tir. Buna birkaç örnek olarak �unlar verilebilir: 
 

� Örnek 1: 

1. Lisans sahibi i�letmeci: Cablelink Ltd. 

2. Lisanslanan sistem: Kablolu yayın aktarma sistemi   

3. Lisans bölgesi: Dublin 

4. Lisans ba�langıç tarihi: 19.04.1999 

5. Sayısal hizmet verme planı: 

a)  Lisans sahibi a�a�ıda beliritilen tarihlerde, en az gecikme ile gösterilen sayıda 

hanenin �ebekeye ba�lanmasını temin edecektir:  
 

 

 

                                                 
1 Monitoring European Telecoms Operators: Final Report, Analyst: IDC EMEA, 2002. s. 230. 
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/studies/monitoringeutelcomop/finalwor
dversion.doc   
2 Quarterly Market Commentary, http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0329a.pdf  s.2.  
3 Brüt Gelir; lisanslı hizmetin alımı için gerekli cihazların kurulması ve sa�lanamsı için gerekli harcamaların 
dü�ülmesinden sonra söz konusu hizmetten dolayı lisans sahibi i�letmeci veya onunla ba�lantılı ki�i tarafından 
alınan veya alınacak bedellerin (KDV hariç olmak üzere) bir lisans yılındaki toplamını ifade etmektedir.  
4 Licensing Digital Terrestrial Television, ODTR 01/17. 
5 Cable TV Licence, ODTR 99/82. http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/odtr9982.pdf  
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b) Lisans sahibi belirtilen tarihlerden önce gösterilen sayıda haneye hizmetin 

sayısal formatta verilebilmesini temin edecektir: 

����#� 	������"����
�0A�A1��0� ��:����
�0A�A1��1� 0�<:����
�0A�A1���� 1��:��
�
�0A�A1��
� �
<:��
�

 

6. �letilmek zorunda olunan kanallar �unlardır:  

>�8�0� B�+5����1�
���C� ���

�

7. Temel kanal hizmetleri �unlar olacaktır:  

>�8�0� B�+5����1� ���C�
��� DD$�0� DD$�1�
E�� $2������
� F���?���
F���B�5�� ��� 8(���*��+�
$BD$AB�+ �����C�����*2 �� B �����!���� ���

 

 

� Örnek 2: 

1. Lisans sahibi i�letmeci: Cablelink Waterford Ltd. 

2. Lisanslanan sistem: Kablolu yayın aktarma sistemi   

3. Lisans bölgesi: Waterford 

4. Lisans ba�langıç tarihi: 19.04.1999 

5. Sayısal hizmet verme planı: 

c)  Lisans sahibi a�a�ıda beliritilen tarihlerde, en az gecikme ile gösterilen sayıda 

hanenin �ebekeye ba�lanmasını temin edecektir:  
 

����#� 	������"����
�0A�A1���� 0�:�0��
�0A�A1��0� 0�:�<��
�0A�A1��1� 0�:1<��
�0A�A1���� 0�:��0�
�0A�A1��
� 0<:00��

 

d) Lisans sahibi belirtilen tarihlerden önce gösterilen sayıda haneye hizmetin 

sayısal formatta verilebilmesini temin edecektir: 

 



 89 
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6. �letilmek zorunda olunan kanallar �unlardır:  

>�8�0�� B�+5����1�
���C� ���

 

7. Temel kanal hizmetleri �unlar olacaktır:  

>�8�0� B�+5����1� ���C�
��� DD$�0� DD$�1�
E�� $2������
� F���?���
F���B�5�� ��� 8(���*��+�
$BD$AB�+ �����C�����*2 �� B �����!���� ���
 

 

� Örnek 3: 

1. Lisans sahibi i�letmeci: Cablelink Management Ireland Ltd. 

2. Lisanslanan sistem: Kablolu yayın aktarma sistemi   

3. Lisans bölgesi: Arklow 

4. Lisans ba�langıç tarihi: 24.05.1999 

5. Sayısal hizmet verme planı: 

e)  Lisans sahibi a�a�ıda beliritilen tarihlerde, en az gecikme ile gösterilen sayıda 

hanenin �ebekeye ba�lanmasını temin edecektir:  

����#� 	������"����
�0A�A1���� 1:����
�0A�A1��0� 1:����
�0A�A1��1� 1:����
�0A�A1���� 1:����
�0A�A1��
� 1:����

�

f) Lisans sahibi belirtilen tarihlerden önce gösterilen sayıda haneye hizmetin 

sayısal formatta verilebilmesini temin edecektir: 

����#� 	������"����
�0A�A1��1� 0:�
��
�0A�A1���� 1:����

 

6. �letilmek zorunda olunan kanallar �unlardır:  

>�8�0�� B�+5����1�
���C� ���
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7. Temel kanal hizmetleri �unlar olacaktır:  

>�8�0� B�+5����1� ���C�
��� DD$�0� DD$�1�
=�� $2������
� F���?���
F���B�5�� ��� 8(���*��+�
�B�� � �
 

�  Aynı zamanda ODTR 98/ 01, ODTR 98/64, ODTR 98/66, ODTR 98/68 dökümanlarında 

bir KATV �ebekesinin ta�ıması gereken teknik �artlar ve sistem standartları ortaya konmu�tur.  

 

� 2002 sonunda, en büyük �ebeke olan NTL’nin 6400 telefon hattı ve 1500 kablo modem 

abonesi bulunmaktaydı. Kablo telefon penetrasyonu hanelerin % 1.3’üne tekabül etmekteydi. 

�nternet abonelerinin oranı ise % 0.3 civarındaydı.  

 

�  Bu durum, NTL’in neden �ngiltere’deki kadar ba�arılı olamadı�ını gündeme getirmektedir. 

NTL’in �rlanda’daki hizmet sunma süresi çok uzun de�ildir. Ayrıca, NTL’in bu �irketi satın 

aldı�ı dönemde kablo telefon hizmeti sunuluyor de�ildi. Di�er bir neden NTL’in mali 

durumuydu. NTL’in Cablelink’i satın aldı�ı 700 milyon $’lık bedel gerçek bedelinin üç katına 

denk geliyordu. Bir ara iflasa dü�en NTL, Ocak 2003’te bu durumundan kurtulmu�tur. NTL 

stratejik olarak öncelikle uydudan yapılan sayısal yayıncılı�a alternatif olu�turmaya çalı�mı�, 

bu nedenle kablo modem ve kablo telefon hizmetine öncelik vermemi�tir1. 

 

� Telefon ve internet eri�im hizmetlerinin sunulabilmesi için ayrı lisans alınmak 

durumundadır. 

 

� �rlanda’da (2000 yılı verileri ile) kırsal ve kablonun bulunmadı�ı kentsel alanlardaki 

120.000 civarında aboneye MMDS ile yayın hizmeti sunulmaktadır2.   

 

� Eircom’un DSL hizmetlerine ba�lamakta geç kalması, kablo modem hizmetlerinin erken 

ba�layamamasında etkili olmu�tur3.  

                                                 
1 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
34-35.  
2 OECD Review of Regulatory Reform in Ireland ODTR Submission on Telecommunications, May 2000. 
3 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, Dsti/Iccp/Tisp(2001)2/Final, s.21-22. 
http://www.oecd.org/pdf/M00020000/M00020255.pdf   
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4.2.12. �spanya1,2 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler3,4 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 17.319 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     40,6 milyon (%77 �ehir nüfusu) 

Hane Sayısıc:    12,8 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   17,1 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   0,5 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   1,6 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   24,7 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  2,6 milyon  (Tüm hanelerin % 20’si) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 2 milyon  (Tüm hanelerin % 16’sı) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  5,4 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,06 milyon 

 

Lisans Veren Kurulu�/Düzenleyici Otorite: Comision del Mercado da las 

Telecomunicaciones (CMT)/ Ministerio de Cienca y Technologia 

Kablo Lisans Süresi: 25 yıl 

Lisans Ücreti: Kablo televizyon ve “pay-per-view” brüt gelirinin %0,1’i ve 

telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen brüt gelirin %1,5’i. 

KDV/Satı� Vergisi: % 16 

Yerel A� Kapasitesi: 86-862 MHz 

Çift Yönlü Kapasiteye Sahip �ebeke Oranı: %90 

Son Bir Yıllık Sürede Yenilenen �ebeke Oranı: %35  

KP� Sayısı: 11 

�lk KATV Hizmetinin Verilmeye Ba�landı�ı Tarih: 1998 (Daha önce bu hizmet 

belediyelere ait sistemlerle sınırlıydı) 

 

                                                 
1 The Impact of Regulated Access on the Cable Industry in Europe, Analysis, s 60-64. 
2 The Development of broadband access Platform in Europe, s.111-114.  
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c Screen Digest 1999; d ITU 1999; e-f Screen Digest 1999 g 
ITU 2000; h Screen Digest 1999; i EOS Gallup Europe 10/2000; j ITU 2000; k BDRC Estimate 2000; l UN 1999 
3 The Impact of Regulated Access on the Cable Industry in Europe, Analysis, s 60-64.  
4 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, 
s.111-114.  
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc 
a Eurostat 1999  bUN,IMF,World Bank 2000  cScreen Digest 1999 dITU 1999  e-fScreen Digest 1999 gITU 
2000   hScreen Digest 1999 iEOS Gallup Europe 10/2000 jITU 2000  kBDRC estimate 2000 lUN 1999 
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�ekil 4.15.�spanya TV sektörüne ili�kin veriler ve projeksiyonlar1 

 
 

 
     �ekil 4.16. �spanya’da çe�itli penetrasyon de�erleri2 

 

 

�spanya, en yeni ve en hızlı büyüyen kablo sektörlerinden birine sahiptir. �ebekelerin çok kısa 

bir süre içerisinde hizmete alınması nedeniyle, �spanya bütünüyle sayısal �ebekeye sahip 

ülkelerin ba�ında gelmektedir. �spanya’da kablo �ebekesinin geçti�i hane yüzdesi % 10 

civarındadır.  

 

                                                 
1 European Audio-visual Observatory, Kagan, Analysys. 
2 European Audio-visual Observatory, Kagan, Analysys. 
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Kablo piyasasının ancak 1998 yılında deregüle edilmesi sonucu, uydu hizmetleri �spanya’da 

çok-kanallı yayınların alınmasında ço�unlu�un tercih etti�i bir ortam haline gelmi�tir. 

KP�’lere �u anda telekomünikasyon lisansı da verilmektedir ve ana i�letmeciler telefon, 

internete eri�im ve interaktif servislerin kullanıma açılmasının hızlı bir �ekilde 

gerçekle�tirilmesini planlamaktadır. 

 

Arka Plan 

�spanya’da radyo-TV yayın hizmetleri hariç bütün kamu telekom hizmetleri tekelci bir yapıda 

yasal yükümlü i�letmeci olan Telefonica tarafından yürütülmekteydi (bu dönemde ticari 

olarak herhangi bir kablo �ebekesi faaliyete geçmemi�tir). 1995 yılında KATV Yasası 

çıkarılmı� ve 1997 yılında da ikincil düzenlemeler yapılmı�tır. Bu düzenlemeler ile ülke 

genelinde KATV �ebekelerini geli�tirmek ve ilave olarak telekom hizmetlerinin aynı �ebeke 

üzerinden sunulmasını imkan sa�lamak amaçlanmı�tır. Ayrıca, bu düzenleme ile en az bir 

rakip firmanın �ebekeyi kurup i�letmesi amacıyla yasal yükümlü i�letmeciye KATV �ebekesi 

kurabilmek için iki yıl bekleme zorunlulu�u getirilmi�tir.   

 

1999 yılı ba�ında tam rekabeti sa�layıcı yeni bir düzenleme yapılmı�tır.  Prensipte bir �irket 

yayın amaçlı olmamak kaydıyla telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla �ebeke 

kurma hakkına sahip olmu�tur. Bu �artlar eski düzenlemeye göre lisans alan KATV 

i�letmecilerini zor duruma dü�ürmü�tür. Telekomünikasyon servislerinin sunulmasında 

Telefonica dı�ında yeni rakiplerle de yarı�manın getirdi�i olumsuz durum ve uydudan sayısal 

yayıncılık platformlarının popülaritesinin çok artması KATV lisanslarının cazibesini 

kaybetmesine neden olmu�tur.  

 

Bu nedenle, hükümet KATV düzenlemelerini tekrar gözden geçirmek zorunda kaldı.  Kablo 

i�letmecili�i lisansının ve telekomünikasyon lisansına ilave olarak �ebekesi üzerinde 

yayıncılık lisansı alma hakkı da verdi. Ayrıca yatırım ve kurulum yükümlülüklerinde 

esnekliklere gidildi.1 

 

Düzenlemeler 

�spanya’da Telekomünikasyon alanında düzenleme yapma yetkisi Comision del Mercado da 

las Telecomunicaciones (CMT-Telecommunications Market Commission)/Ministerio de 

                                                 
1 Agel Leon Acalde, Ministerio de Cienca y Technologia 
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Ciencay Technologia (Minister of Science and Technology) dadır. KATV ile ilgili 

düzenlemeler 1995 tarihli Telekomünikasyon Kanunu çerçevesinde yürütülmekte olup, 1998 

tarihinde telekomünikasyon piyasasının özelle�tirilmesine imkan tanıyan Genel 

Telekomünikasyon Yasası ile kablo i�letmecilerine verilen imtiyaz sözle�meleri bireysel 

lisans ile de�i�tirilmi�tir.  

 

KATV i�letmecileri imtiyaz sözle�mesinde �art ko�ulan kapsamayı zamanında yerine 

getirmekle yükümlüdürler. Lisans ücreti hem kablo üzerinden sunulan televizyon yayını geliri 

hem de telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen brüt gelir üzerinde alınır. 

 

AB ülkeleri dı�ında bir ülke �irketi kablo i�letmesinin %25 hissesinden fazlasına sahip 

olamaz. Ancak bu oran özel durumlarda Bakanlar Kurulu kararıyla de�i�tirilebilir.    

 

Yasa gere�i bir �irket tek ba�ına en fazla 1,5 milyon aboneye hizmet sunabilir.  Ancak pazarın 

çok büyümesi halinde bu hükmün de�i�tirilece�i dü�ünülmektedir.  

 

Piyasanın de�eri 

�spanya’da bu alanda üç büyük �irket vardır: Telefonica, Retevision ve ONO. �spanya’da 

2000 yılının ba�ında hanelerin % 10’u kablo �ebekesine dahildi. Ba�langıçtaki yetkilendirme 

sürecinde, 43 imtiyaz bölgesinin her birinde Telefonica’ya ve bir ba�ımsız i�letmeciye lisans 

verilmi�tir. Telefonica’nın (yasal yükümlü i�letmeci) lisansında �art olarak yer alan bir hüküm 

de, söz konusu �irketin iki yıl boyunca kablo altyapısı kuramayaca�ı idi. Bunun bir sonucu 

olarak, Telefonica kablo altyapısı kurmamaya ve DSL hizmetine odaklanmaya karar verdi1. 

 

� �spanya’da telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen toplam gelir 10,5 milyar 

EURO’ dur.  

 

� KATV’den elde edilen gelirler ise 130 milyon EURO’ yu olu�turmaktadır. ��letmecilerin 

abone ba�ına kazandıkları gelir aylık 15 ile 25 EURO arasında de�i�mektedir.  

 

� 1999 sonunda 6 milyon EURO elde edilmesi beklenen sayısal KATV gelirlerinin, 2002 

sonunda 286 milyon EURO’ya çıkması beklenmektedir. 

                                                 
1 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, Dsti/Iccp/Tisp(2001)2/Final, s.21. 
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� Telefondan elde edilen gelirlerin 2000 yılında kablo gelirlerinin % 50’sine yakla�mı�tır. 

 

1999

�nternet 
19,01%

Telefon 
31,25%

Televizyon 
49,75%

 
�ekil 4.17. �spanya’da kablo platform hizmetlerinden elde edilen gelirin hizmetlere göre 

da�ılımı (1999)  

 

 

�ekil 4.18. �spanya’da kablo platform hizmetlerinden elde edilen gelirin hizmetlere göre 
da�ılımı (2000)  

 

Piyasanın Durumu1 

1999 sonunda, �spanya’daki kablo abonelerinin sayısı 550.000, kablo geçen 2,8 milyon hane 

sayısı civarındaydı. Ancak bu abonelerin birço�u lisanssız aboneler tarafından i�letilen küçük 

�ebekelerden hizmet almaktadır. Bu sayının 2002 itibarıyla 4,5 milyona yükselmesi 

beklenmektedir. Bu durum hala penetrasyon oranının çok dü�ük oldu�unu göstermektedir 

(%20 seviyelerinde). 

 

                                                 
1 European Cable Yearbook,2001/2002. 
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2000 yılında yasal yükümlü i�letmeci olan Telefonica’nın kablo pazarına girmeyece�ini 

açıklaması kıyasıya rekabet halinde bulunan 11 �irketi rahatlatan bir geli�me olmu�tur.  

 

Mevcut �irketler stratejilerini genelde altyapı maliyetlerini en dü�ük seviyede tutacak 

bütçelerle piyasaya girmek üzerine geli�tirdiklerinden, sadece iki i�letmeci sayısal altyapısını 

kurarak hizmet vermeye ba�lamı�tır. 

 

�spanya’da kablo sektörü hala kurulum a�amasındadır. 2000 yılı içinde 2,9 milyon haneye 

kablo ula�mı�tır. Penetrasyonda %3’lük artı�la geçen 1999 yılına göre üç katı kadar bir artı� 

söz konusu olmu�tur. ONO bir ayda 50.000 haneye ula�tı�ını iddia  ederek, bu oranın 

ilerideki yıllarda artarak devam edece�ini ummaktadır.   

 

Telefon ve internet hizmetleri, kablo i�letmecileri tarafından üretilen gelirlerin hemen hemen 

yarısını olu�turmaktadır. 

 

DTT, sayısal kablo pazarında yarı� halindedir. DTT hizmetleri, Kasım 1999’da verilmeye 

ba�lanmı�tır.  

 

2000 yılı itibariyle lider konumda  hizmet veren kablo i�letmecileri ile ilgili detaylı bilgi 

a�a�ıdaki tabloda verilmektedir.  
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Tablo 4.14. �spanya’da hizmet veren KP�’lerin durumu 
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�ekil 4.19. Piyasadaki en büyük 5 i�letmecinin pazar payı 
 

Sunulan kablo hizmeti ve geli�im seviyesi 

KP�’ler için ana gelir kaynakları; yayıncılık hizmetleri, telefon ve internet hizmetleri ile 

kiralık hatlardır. Madritel gibi bazı KP�’ler, kendilerini öncelikle telekomünikasyon 

i�letmecisi olarak de�erlendirmekte ve telefonun ücretiyle yakın seviyelerde KATV hizmetini 

ve telefon hizmetini beraberce vermektedirler. 
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KP�’ler temel abonelik hizmetlerine ilave olarak ücretli kanal ve “izle ve öde” gibi hizmetleri 

de sunmaktadır. Kablo �ebekeleri üzerinden telefon hizmeti 1999 yılı ba�ında verilmeye 

ba�lanmı� olup, her geçen yıl bu hizmetten yararlanma oranı hızla artmaktadır. 1999 Temmuz 

itibariyle 28.000 olan kablo telefon abonesi sayısı  büyük bir hızla artmaktadır.  

 

�nteraktif servislerin kullanımı oldukça kısıtlıdır. Ancak sayısal kablo hizmetlerinin geni� 

alana yayılması ile bu hizmetlerinde yayılaca�ı beklenmektedir. �u anda sadece Bask 

bölgesinde Euskaltel ve Madritel sayısal teknolojiyi kullanmaktadır. Di�er i�letmeciler 

sayısala geçi� tarihlerini henüz netle�tirmemi�lerdir.  

 

Ortalama olarak bir kablo i�letmecisinin gelirinin % 40’ını telefon, % 40’ını Radyo-TV yayını 

ve % 10-20’sini Internete eri�im ayrıca % 10’a varan kısmını da kiralık hatlar ya da di�er 

toplu satılan hizmetler olu�turmaktadır. 

 

Rekabet Ortamı 

Di�er Avrupa ülkeleri ile kar�ıla�tırıldı�ı zaman �spanya’da kablo ile kapsanan alan çok azdır. 

Önceleri kablo hizmeti yerel lisansız i�letmeciler tarafından yürütülmekteydi. Ancak, bugün 

hükümetin yeni düzenlemesi ile sadece yayın izinleri devam etmektedir. Yeni servisleri 

sunmak amacıyla �ebekelerini yenilemelerine izin verilmemektedir. Bu durumdan da  

anla�ılaca�ı üzere bu tür i�letmecilerin 8-9 yıllık ömürleri kalmı�tır.  

 

�spanya’da iki güçlü sayısal platform i�letmesinin (ViaDigital ve Cable Satellite Digital) bir 

tane de karasal sayısal yayıncı bulunmaktadır (Onda Digital).  Uydu sektöründe 1,5 milyon 

abone mevcuttur. �spanya, ödemeli-DTT hizmeti verilecek üçüncü ülke olacaktır.  

 

Eski yasal yükümlü telekom i�letmecisi olan Telefonica telefon ve hızlı internet pazarında en 

güçlü oyunculardan biridir. Kendi telekom �ebekesine sahiptir ve 1999 yılının sonundan beri 

ADSL hizmeti vermektedir. Ayrıca, di�er �nternet Servis Sa�layıcılara mü�terilerine daha 

hızlı internete eri�im olana�ı sa�layabilmeleri için ADSL hattı kiralamaktadır.   
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4.2.13. �sveç1,2 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler3,4 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 21.620 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     8,9 milyon (%83 �ehir nüfusu) 

Hane Sayısıc:    4,3 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   6,1 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   2,7 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   0,5 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   6,3 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  3 milyon  (Tüm hanelerin % 69’u) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 2,3 milyon  (Tüm hanelerin % 54’ü) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  4 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,09 milyon 

 

�sveç’te kablo piyasası olgunla�mı� durumdadır. �sveç’te KATV hizmetine abonelik oranı 

yüksektir. Bunun nedeni “ta�ınmak zorunda” bulunulan kanalların ücretsiz biçimde 

izlenebilmesidir. �sveç’te ula�ılan hane miktarı % 70’leri bulmu�tur. �ebekeler izafi olarak 

modern sayılsa da, çift-yönlü hizmetler ve sayısal kablo televizyon yayınları için geli�tirilmesi 

gerekmektedir. 

 

�sveç piyasası, çok büyük oranda deregüle edilmi�tir; KATV hizmetleri için bir bildirimden 

ba�ka resmi bir lisans prosedürü bulunmamaktadır. “Ta�ınmak zorunda” olunan kanallar 

do�rudan alınmak zorunda olundu�undan yüksek penetrasyon de�erlerine eri�ilmi�tir.   

 

 

 

                                                 
1 The Impact of Regulated Access on the Cable Industry in Europe, Analysis, s 68-72. 
2 The Development of broadband access Platform in Europe, s.155-119 
3 The Impact of Regulated Access on the Cable Industry in Europe, Analysis, s 68-72. 
4 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, 
s.115-119.  
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc 
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c EOS Gallup Europe 2000; d ITU 1999; e-f Screen Digest 
2000; g ITU 2000; h Screen Digest 2000; i EOS Gallup Europe 10/2000; j ITU 2000; k BDRC Estimate 2000 l 
UN 1999 
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�ekil 4.20.�sveç TV sektörüne ili�kin veriler ve projeksiyonlar1 

 
 
 

 
 

�ekil 4.21.�sveç’te çe�itli penetrasyon de�erleri2 

 

Arka Plan  

�sveç hükümeti, 1986 yılında kablo ve uydu pazarını özel i�letmecilere açmı�tır. 1998 yılı 

sonunda dördü büyük olmak üzere 70 KP� bulunmaktaydı.   

 
                                                 
1 European Audio-visual Observatory, Kagan, Analysys. 
2 European Audio-visual Observatory, Kagan, Analysys. 



 101 

Telia ve Telenor’un birle�mesi dev bir �skandinav kablo i�letmecisi yaratacak gibi 

gözükmekle birlikte henüz bu durum gerçekle�memi�tir ve Telia’nın o tarihe kadar mevcut 

�ekli ile kablo uygulamalarına devam edece�i görülmektedir. Düzenleyici otorite Telia’nın 

telekomünikasyon �ebeke a�ına eri�im konusunda çalı�malarını sürdürmekte olup, altyapı 

konusunda deregülasyonun rekabeti artıran bir faktör olaca�ını de�erlendirmektedir. 

��letmecilerin kayıt altına alınmasının dı�ında resmi bir lisanslama prosedürü 

uygulanmamaktadır. Stockholm, birçok Avrupa kentinin birkaç yıl sonra ula�mak istedi�i 

seviyeye �imdiden ula�mı� durumdadır. Burada kablo, DTT, uydu, xDSL ve residential 

Ethernet platformları rekabet içinde bulunmaktadır.  

 

Piyasa De�eri  

� 1999 yılı sonunda �sveç’te telekomünikasyon gelirlerinin toplamı 5 milyar EURO’ya 

ula�mı�tır.  

� Bu gelirlerin, 540 milyon EURO’su kablo hizmetlerinden elde edilmi�tir.  

� Sayısal hizmetler 1998’de verilmeye ba�lanmı�tır.  

 

Co�rafi ve Teknik Durum 

�  4,1 milyon televizyon sahibi haneden 2,8 milyonundan kablo geçmi� olup, 2,7 milyon 

hane KATV hizmeti almaktadır. 1999 yılında abone sayısındaki artı� oranı % 5 idi.   

 

� Büyük �ehirler kapsanmı� olmasına ra�men kırsal alanlardaki nüfusa eri�imde uydu 

kullanımı da tercih edilmektedir. 0,5 milyon uydu abonesi mevcuttur. 

 

� 2002 yılında DTT ile 60.000 abonenin sayısal ödemeli hizmete abone olmaları 

beklenmektedir. 

 

� Kablonun sayısalla�tırılması beklenildi�i kadar hızlı gerçekle�memektedir. Hükümetin 

politikası ise co�rafyasının da uygun olması nedeniyle �sveç’i DTT teknolojilerinin 

kullanımında öncülük etmektir. 1998 yılının sonunda �sveç nüfusunun yarısına sayısal kablo 

hizmeti alabilmekteydi. �u an itibariyle neredeyse �sveç nüfusunun  tamamına kamu 

yayıncıları tarafından karasal sayısal TV hizmeti sunulmaktadır. 
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� Birçok küçük i�letmeci tarafından hizmetler konutlara ula�tırılmaktadır ve mevcut �ebeke 

yapısı tek yönlü hizmet vermeye olanak sa�laması nedeniyle interaktif hizmetlerin 

sunulabilmesi için �ebeke yapısının yenilenmesi gerekmektedir.  

 

� ��letmeciler �u anda kablo üzerinden ticari anlamda telefon hizmeti sunmamaktadırlar. 

Ancak, birkaç ana i�letmeci tarafından kablo modem üzerinden internete eri�im  hizmeti 

verilmektedir. Kablo modem ile 35.000 aboneye internet hizmeti verilmektedir. 

 

Piyasanın Durumu 

�sveç’te 2,7 milyon hane -ki bu de�er de toplam hane sayısının %67,6’sına kar�ılık 

gelmektedir- kablo �ebekesine ba�lanmı� durumdadır. �sveç kablo endüstrisindeki en büyük 

aktörler, Telia Infomedia, Kabelvision, Stjärn, TV Naetet ve Sweden Online’dır. Ayrıca, 

100.000 civarında eve ula�an küçük �ebeke i�letmecileri de bulunmaktadır. Kablo �ebekesine 

ba�lı hanelerin yakla�ık yarısına yakını (1.348.000 hane) sayısal TV ve geni� band internet 

hizmeti de sunabilen  Telia Infomedia TV (yeni adıyla Com Hem AB) �irketine abonedir. 

 

�sveç’te toplam 105 bölgesel KATV kanalı bulunmaktadır. Bunların büyük ço�unlu�u 82 

kanal ile güney bölgesindedir. 29 tane de  yerel KATV kanalı mevcut olup, 22 tanesi güney 

kısmındadır. 

 

1986’dan bu yana kablo i�letmecileri �ebekelere 10 milyar SKR (�sveç Kronu) yatırım 

yapmı�lardır. Telia yıllarca kablo uygulamasında zarar etmi�tir. Yeni yeni bu durum 

düzelmeye ba�lamasına ra�men dijital teknolojilere yatırım yapılması yüzünden tekrar zarar 

dönemleri ya�anmaya ba�lanmı�tır. Bu durum yeni bir hizmet sunmaya ba�layan her 

i�letmecinin ya�amı� oldu�u bir dönemdir. 

 

Mü�terilere eri�im sa�lamada yeni yakla�ımlar vardır. Örne�in, Bredbandsbolaget �irketi 

de�i�en fiyatlarla veya imtiyaz kontratı ile ücretsiz olarak yerel alan �ebekeleri tesis 

etmektedir. 

 

Telia Infomedia TV (yeni adı Com Hem AB) 

Devlet’in sahip oldu�u Telia AB’nin yan kurulu�udur. 1,3 milyon abonesi ile pazarın 

%50’sine sahiptir. Aboneleri �sveç geneline da�ılmı� durumdadır ve bir ço�u fiber optik a�ı 

ile ba�lanmı�tır.  
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�sveç’te sayısal KATV hizmeti veren tek �irket olup, bu hizmet 31 bölgede verilmektedir. 

Bütün abonelerine en kısa sürede sayısal yayın izleme imkanı sa�layacaktır. Bu süre zarfında 

sayısal yayının yanında analog yayında sunulmaktadır. Ayrıca, �irket interaktiviteye yönelik 

çalı�maları da hızlandırmı�tır (internet, reklam seçebilme, TV’de sipari� verme vb.)  

 

�u anda Telia, 20 analog ve 40 sayısal yayın ile hizmet vermektedir. 

 

Kabelvision 

1986 yılında, �irket yo�unlukla �sveç’in batı yakasında faaliyet göstermek amacıyla 

kurulmu�tur. Bugün �sveç genelinde hizmet sunmakta olan �irketin sahibi sabit ve GSM 

�irketlerine de sahip olan (Tele2 ve Comviq GSM) Netcom System firmasıdır. 

 

Telia’nın yaptı�ı gibi zorunlu ta�ınan kanalları ve TV3 kanalını ücretsiz seyrettirmektedir. 

Yakla�ık 20 kanal ile hizmet vermekte olan �irket, yakın gelecekte internet hizmeti sunmayı 

da hedeflemektedir. 

 

Stjarn-TV (yeni adı UPC Sverige AB) 

1986 yılında kurulan �irket alt yapısı üzerinden telefon hizmeti sunmak amacıyla 1995 yılında 

Singapore Telecom’a satıldı. Ancak, bu hizmeti sunmak gerçekle�emeyince 1998 yılında 

�sveç sermaye �irketlerinden Scandinavian Equity Partners,’e satılmı�tır. 

 

Aralık 1997 tarihinde kablo üzerinde hızlı internet eri�imine olanak sa�layan bir pilot 

uygulamayı ba�latmı�tır. Ayrıca, Stjarn TV evden alı�veri�, e�lence servisleri gibi yeni hizmet 

türlerini de geli�tirmeye yönelik çalı�malar yapmaktadır. Ba�langıçta bu hizmetleri 300 

aboneye ula�tırmayı hedefleyen �irket, 30.000 abone kapasiteli kablo �ebekesine sahiptir. 

 

Sweden on Line 

1986 yılında kurulan �irketin ilk sahibi Riksbyggen idi. Daha sonra 1997 yılında bir yatırım 

firması olan Atle’a satıldı. Mü�terileri apartman sahipleri ve di�er kendi �ebekeleri bulunan 

organizasyonlardır ve içeri�e karı�ma hakkına sahiptirler. Bu nedenle mü�teri talebine yönelik 

hizmetler verilmektedir. �irket yakla�ık 70 kanal ile hizmet vermekte olup,  veri ve internet 

hizmetlerine de imkan tanımaktadır. 
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�sveç’teki en büyük kablo �ebekesi i�letmecilerinin ula�tı�ı hane sayısını ve sunulan internet 

hizmeti ile ilgili bilgiyi gösteren tablolar a�a�ıda verilmektedir.  

 

Tablo 4. 15.�sveç’te önde gelen kablo TV i�letmecileri 

�sveç’te Önde Gelen 
Kablo TV  ��letmecileri 

�ebekeye Ba�lı 
Hane Sayısı              

(Analog Yayın)  

Com hem AB 1.348.000 

Kabelvision AB 350.000 

UPC Sverige AB 455.000 

Sweden On Line AB 250.000 

 

 

Tablo 4.16. Kablo internet hizmeti veren i�letmeciler 

 

Kablodan �nternet Hizmeti Veren 
��letmeciler 

Data Hızı 
Yukarı/ A�a�ı 

Ücret (�) 
Kira/Aylık 
(Kurulum) 

Telia (Internet Cable) 128 / 512  24 (111) 
UPC Stjärn TV (Chello) 128 / 512  22-33 (143) 
Tele2 (Connect2Internet) 128 / 512  24 (0-167) 

 
 

�sveç’te ortalama kablo TV ücretleri ise �u �ekildedir1: 

 

Tablo 4.17. �sveç’te �irketler tarafından kablo TV ücretlerine yönelik alınan ücretler  

 

Temel Hizmetler Özel Hizmetler 

Ba�lantı Aylık Yıllık 

($) 
Kanal Sayısı 

Aylık 
 

($) 

Kanal Sayısı 

0,00 11,09 133,08 11 

6,00 
7,93 
20,14 
17,19 

6 
9 
1 
1 

 

                                                 
1 Current Status of Communication Infrastructure Regulation Cable Television, s 33. 
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Kablodan �letim �artları 

Kablodan program iletimi lisans gerektirmemektedir. Ancak, iletim �irketi program içeri�i 

konusunda ilgili otoriteye rapor vermek zorundadır. �lgili otorite aynı zamanda yerel kablo 

iletim �irketleri ile ilgili düzenlemelerden de sorumludur. 

 

Kablo i�letmecisi kablo �ebekesine sahip olmak ve kurmak için emlak yada arazi sahibinden 

izin almak zorundadır. E�er kullanım alanında da bir de�i�iklik gerektiriyorsa binada 

oturanlardan da izin alma zorunlulu�u vardır. Kamu televizyon yayıncılı�ında kullanım 

amaçlı kablo �ebekesi sahibi 100’ün üzerinde haneye ula�tı�ı zaman �ebekesinde en az bir 

yerel kablo televizyon �irketine �ebekede yer ayırmak mecburiyeti bulunmaktadır. 

 

�sveç’te KATV penetrasyonunun yüksek olmasının en büyük nedenlerinden biri halkın büyük 

ço�unlu�unun kalabalık apartmanlarda ya�amalarıdır. KP�, apartman sahipleri ile anla�ma 

yapmak suretiyle en az 25 yıl söz konusu apartmana kablo �ebekesi dö�eyip hizmet 

sunmaktadır. Ancak yapılan anla�ma ile abonelere çekici hizmet türleri sunmak yerine 

apartman sahibini cezbedici teklifler sunmaktadırlar. Bu nedenle �sveç hükümeti bu konudaki 

rekabeti azaltarak daha çok geni�bant alanında geli�melere destek verecek türden 

düzenlemeler üzerinde çalı�maktadır1.  

 

�sveç’te açık eri�im konusunda KP� üzerinde devlet bir zorlama politikası uygulamamaktadır. 

Her bir KP�, internet hizmetini bir ISS gibi kendisi sunmaktadır. Bu konuyla ilgili �u ana 

kadar herhangi bir düzenleme yapılmamı�tır2. 

 

Geçi� hakkı bireysel anla�malar ve Geçi� Hakları Yasası çerçevesinde verilmektedir. Kamu 

ya da özel i�letmeler tarafından bu hizmet verilebilmektedir. 

 

Stockholm’de Belediyenin sahibi oldu�u Stokab tek ba�ına alt yapıya yönelik yeni tüneller 

açma ve fiber a� dö�eme görevini Belediye ile imzaladı�ı bir sözle�me çerçevesinde 

sürdürmektedir. Ana i�letmecilerin bu kısıtlı rekabet �artlarının etkisi altındadır. Ancak, 

Rekabet Kurumu bu durumu de�erlendirmi� ve rekabeti engelleyici bir durum yaratmadı�ı 

                                                 
1 The Development of broadband access Platform in Europe, s.155-119.  
2 Mattias Viklund tarafından gönderilen cevaplardan. 
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kararına varmı�tır. Bununla birlikte, ba�vuru sahiplerine e�it �artlarda hizmet vermesi 

konusunda Stokab �irketine hatırlatma yapılmı�tır1.    

 

Yerel Kablo A�ı ��letmecileri 

1992 yılından beri her �sveç vatanda�ı ve her yasal kurulu� kablo üzerinden yayıncılık yapma 

hakkına sahiptir. Kablo �ebekesi üzerinden yayıncılık �u �ekilde yapılabilir: 

• �ebeke sahibi olarak, 

• �ebeke sahibi ile �ebekesi üzerinden yayıncılık yapmak üzere sözle�me imzalamak 

suretiyle, 

• �sveç Radyo ve Televizyon Kurumu (RTVV) tarafından yerel kablo iletim �irketi 

olarak atanmak suretiyle. 

 

RTVV tarafından yerel kablo yayıncısına bir belediyenin sınırları içerisinde kalacak �ekilde 

yayın izni ve o belediyenin sınırları içinde kalan 100 hanenin üzerinde ba�lantısı bulunan 

�ebekelerde bir tane ücretsiz kanal tahsisi hakkı verilir. Ocak 2001 tarihi itibariyle 29 tane 

yerel kablo yayıncısı bulunmaktadır. 

 

Yerel yayıncılar farklı görü�lere ve bilgi iletimine mümkün oldu�unca çok yer vermelidirler. 

E�er farklı görü�lere kar�ı tavır almaları söz konusu olursa Radyo ve TV Kanunundaki cezai 

müeyyideler uygulanır. 

 

Genellikle gönüllü kurulu�ların sahibi oldu�u yerel kablo i�letmeleri, belediyelerin maddi 

katkıları, üyelerin deste�i ve RTVV aracılı�ıyla di�er büyük kablo yayıncılarının teknoloji ve 

organizasyona yönelik danı�manlık hizmetleri sayesinde varlıklarını sürdürmektedir.  

 

Yasal Sorumlu Personel  

Yayıncılar program içeri�inden sorumlu bir ki�i atamakla yükümlüdür. Programların �sveç 

Radyo ve TV Kurumu tarafından onaylanma zorunlulu�u bulunmaktadır. Atanan bu ki�i ifade 

özgürlü�üne kar�ı yayın esnasında i�lenen suçlardan sorumludur (örne�in ırkçı hareketler, 

iftira, hakaret içeren haberler gibi).  Bu ki�i aynı zamanda yayın içeri�ine karı�ma yetkisine 

de sahiptir.  

 

                                                 
1 Annex 2 Overview of implementation in the Member States, s.233-244. 
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Yayın lisansına sahip olan ki�i e�er kanunen sorumlu bir personel atamamı�sa, para cezasına 

ya da bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Kanunen atanan bu ki�i kendine yardımcı da 

atayabilir ancak bu ki�inin de RTVV’ye bildirilmesi gerekmektedir. 

 

Logo 

Yayıncı kurulu� onaylı logosunu kullanmak zorundadır. Bu logo en azından her saat ba�ı 

mümkün olmadı�ı durumlarda da iki program arasında gösterilmesi gerekmektedir. Logo 

hangi yayın kurulu�unun yayında oldu�u anla�ılacak �ekilde belirgin olmalıdır. Bu nedenle iki 

yayın kurulu�u aynı logoyu kullanamazlar.  Logonun onayı ve kaydı RTVV tarafından yapılır.  

 

Cezai Müeyyideler1 

Yerel Kablo Yayıncısı olan kurulu� 3 ay boyunca yayın içeri�i ile ilgili raporu göndermezse 

ya da içerik olarak detaylı bir rapor sunmazsa RTVV bu kurulu�un yayın iznini iptal eder. 

Kurumun kararı yayıncı kurulu�un itiraz hakkı bulunmasına ra�men hemen uygulanır ve 

yayın durdurulur.   

 

Yayıncı �sveç Radyo ve TV Kanuna göre bir suç i�lerse RTVV tarafından suçun türüne göre 

uyarıda bulunur. RTVV e�er �ebeke sahibi iletim görevini tam olarak yerine getirmiyorsa 

(“must carry” uygulaması), yerel kablo i�letmecilerine �ebekede yer ayırmıyorsa uyarı mesajı 

�arta ba�lı ceza ile birlikte gönderilir.  

 

                                                 
1 Radio and TV Authority, http://www.rtvv.se 
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4.2.14. �sviçre 

 

�  Bu konuda en yetkin bilgi, 26.05.2003 tarihinde e-mail vasıtasıyla Hans Anderegg’ten 

alınmı�tır1. Alınan bilgiye göre, �sviçre’de ilk KATV �ebekelerinin tesis edilmesi 1965 yılına 

kadar uzanmaktadır. O dönemde dil yönünden farklı her bir bölgeye bir televizyon kanalı 

yayın yapmaktaydı. Ülkenin co�rafi yönden küçük olması nedeniyle, halkın kom�u ülkelerden 

yapılan karasal yayınları izleme imkanı bulunuyordu. �ç kısımlara do�ru ilerledikçe, bu imkan 

yalnızca da� ve tepelerde ikamet edenlerin elinde bulunuyordu. KATV �ebekelerinin kurulu� 

nedeni bu durumdan kaynaklanmı�tır. Akabinde özel �irketler büyük �ehirlerde KATV 

�ebekeleri kurmaya ba�ladılar. Küçük yerle�im birimlerinde bu insiyatifi çe�itli kurulu�lar ve 

yerel yönetimler sürdürdü. Yerel radyo ve televizyonculuk yapanlar da – bunların ço�u 

1000’den daha az sayıda konuta hizmet vermi�tir- kendi �ebekelerini kurdular. Kurulan 

�ebekeler zaman içinde daha çok kanalı iletecek biçimde modernize edilmi�tir. Ancak birçok 

küçük �ebeke sahibi gereken yatırımları yapamadı�ından, �ebekelerini satmı�tır. Bu da 

�sviçre’nin en büyük �ebeke i�letmecisi olan Cablecom’un ortaya çıkmasına neden olmu�tur. 

Cablecom 1994 yılında dört kablo �irketinin birle�mesi ile olu�mu�tur. Yasal yükümlü 

i�letmeci Swisscom 1994 ve 1995’te yaptı�ı yatırımlarla Cablecom’un % 32’sini ele 

geçirmi�tir. Bu yatırımların de�eri 50 milyon $’ı bulmu�tur2.  

 

� Halen bu �irket �sviçre pazarının hemen hemen % 50’sine hizmet vermektedir. Buna 

ra�men, lisanslı i�letmeci sayısı 565’tir. Küçük çaplı i�letmecilerin bir ço�u, terminal 

istasyonlarını kapatmı� olup, kom�u i�letmecilerden program alımında bulunmaktadır. 

Kısacası, Cablecom firması bir omurga �ebekesi i�letmecisi pozisyonunda hem kendi 

�ebekesine hem de di�er lisanslı i�letmecilere program içeri�i ve telekomünikasyon hizmeti 

sa�lamaktadır. 

 

� Radyo ve Televizyon Federal Kanunu uyarınca KATV i�letmecileri belirli periyotlarda 

bazı parametrelere ili�kin veri göndermekle yükümlüdür. Bu çerçevede KATV abone sayıları 

iletilmekte, ancak �ebeke geçen hanelere yönelik bir veri iletilmemektedir. 1 Ocak 2003 

itibarıyla analog radyo ve TV yayınlarını kablodan izleyen abone sayısı 2.694.906’dır. Buna 

ek olarak, sayısal yayınlara kaç ki�inin abone oldu�una dair bir bilgi bulunmamaktadır.      

                                                 
1 E-mail: hans.anderegg@bakom.admin.ch   
2 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
47. 
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� �sviçre’de teknik yönden bir KATV �ebekesi kurup i�letebilece�ini ispatlayabilen ve 

kanunlara uyaca�ı teminatını veren herkes bir lisans alabilmektedir. Bir i�letmecinin özel 

haklara sahip oldu�u bir bölge kavramı bulunmamaktadır. Belirtilen yasal gerekliliklerin 

tamamlanmasından sonra bir �irket kendi tanımlamı� oldu�u bir bölgeye yönelik lisans 

alabilmektedir. Bir i�letmecinin hizmet verdi�i bölgenin tümünü veya bir kısmını içeren bir 

alan yönelik lisans talepleri yine olumlu kar�ılanmaktadır. Ancak pratikte, bir bölgede birden 

fazla i�letmecinin hizmet vermesine nadiren rastlanmaktadır. Bir i�letmecinin ba�arılı oldu�u 

bir bölgede, ba�ka bir i�letmeci �ebeke kurma riskini almak istememektedir.  

 

� Yayıncılık ve telekomünikasyon hizmetlerine ili�kin düzenlemeler telekomünikasyon 

konusunda düzenleyici kurum olan OFCOM’un farklı birimleri tarafından yapılmaktadır. 

Hem yayıncılık hizmeti hem de telekomünikasyon hizmeti sunmak isteyen bir i�letmeci her 

ikisi için ayrı ayrı lisans almaktadır. Ancak ilgili kanunların gözden geçirilmesi esnasında bu 

lisansların birle�tirilece�i tahmin edilmektedir. Bunun yanısıra, KATV i�letmecileri yerel 

planlama düzenlemelerine de uymakla yükümlüdür. Ancak belediyelerin kamu arazisinin 

kullanımını (geçi� hakkını) belirli �artlara ba�lamaları yasaklanmı� durumdadır. Belediyelerin 

kamu arazisinin kullanımından dolayı bir ücret talep etmelerine ve iletilecek kanallara 

müdahale etmelerine izin verilmemi�tir. Bununla birlikte, belediyelerin de kendi KATV 

�ebekelerini i�letmelerine ve iletilecek kanalları belirlemelerine imkan verilmi�tir.  

 

� Yetkilendirme süresi genel olarak 15 yıl olarak belirlenmi�tir. Lisans bedeli olarak yıllık 

abone ba�ına 1 CHF (�sviçre Frangı) alınmaktadır. �dari bedel olarak aylık bazda, hizmet 

sunulan belediye ba�ına 10 CHF ve her 500 abone ba�ına 8 CHF alınmaktadır.  

 

� 1997 yılında �sviçre Rekabet Komisyonu, Swisscom’un yerel a�da Cablecom’un rekabet 

etmesini engelledi�ine vurgu yaparak Swisscom’un Cablecom’daki hisselerini bırakması 

gerekti�ini tavsiye etmi�tir. Ancak �sviçre Federal Konseyi bu öneriyi kabul etmedi ve 

Swisscom’un hisselerini korumasına izin verdi. Haziran 1998’de Cablecom �sviçre’nin en 

büyük �SS’lerinden birini satın alarak veri hizmetleri için kendi omurgasını in�a etmeye 

ba�lamı�tır. Bunun bir sonucu olarak Swisscom Cablecom’daki hisselerini elden çıkarmaya 

karar vermi�tir. Aralık 1999’da Cablecom’un NTL’ye satı�ı 3.4 milyar $ olarak kamuoyuna 

duyuruldu. Satı� i�lemleri Mart 2000’de tamamlandı ve Swisscom bu satı�tan 1 milyar $ 

kadar gelir elde etti. Cablecom’un önemli derecede gelir getirmesi internet eri�iminde 
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Swisscom ile rekabete girmesinden kaynaklanmı�tır. Bu da kablo altyapısına sahip 

telekomünikasyon �irketlerinin ya PSTN ile rekabet etmediklerini ya da geni�bant internet 

eri�iminine yönelik platformları iyi kullanmadıklarını ortaya koymaktadır. Cablecom’un 

Mayıs 2003 itibarıyla telefon hizmetlerini de sunma planları bulunmaktadır1.  

                                                 
1 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
48. 
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4.2.15. �talya 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler1 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 21.158 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     57,3 milyon (%67 �ehir nüfusu) 

Hane Sayısıc:    19,4 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   27,2 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   0,1 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   1,2 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   42,2 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  3,7 milyon  (Tüm hanelerin % 19’u) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 3,5 milyon  (Tüm hanelerin % 18’i) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  6 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,01 milyon 
 

 

�talya’da kablo penetrasyonu oldukça dü�üktür. Sadece % 5 oranında eve kablo çekilmi� olup, 

abone sayısı ise oldukça dü�üktür. 

 

1996 yılında, Telekom �talia’nın yan kurulu�u olan Stream tarafından kablo �ebekesi 

yönetilmekte ve i�letilmektedir. 1996 yılında Stream firması yerel yönetimlerle birlikte fiber 

a� ve koaksiyal kablolardan olu�an bir iletim a�ından te�ekkül eden geni� band eri�imine 

olanak sa�layacak Socrates Projesi hayata geçirildi. Ancak daha sonra proje ekonomik 

nedenler ve DSL ortamındaki yo�un rekabet nedeniyle askıya alınmı�tır. �talya’da KATV 

gelene�i olu�mamı�tır. 

 

1998 yılında, Telekomünikasyon Piyasasındaki özelle�tirmenin ardından KATV ve televizyon 

hizmetlerini birle�tiren bir hizmet paketi sunan yeni oyuncuların kablo piyasasına girmesi 

beklenmekteydi. Ancak, geni�bant internet eri�imi daha etkili bir alternatif platform haline 

gelmi�tir. FastWeb hem i� ortamına hem de ki�ilere fiber optik a�lar üzerinden internet, 

telefon ve “video on demand” hizmeti veren ilk �talyan �irketidir. 

                                                 
1The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, 
s.95-99.  
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc 
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c Screen Digest 1999; d ITU 1999; e-f Screen Digest 1999; g 
ITU 2000; h Screen Digest 1999; i EOS Gallup Europe 10/2000; j ITU 2000; k BDRC Estimate 2000; l UN 1999 
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Rai Click �talya kamu yayıncısı olan Rai’nin %60 hisseye sahip oldu�u geni� bandda bilgi 

e�lence hizmeti sunan talep üzerine yayın yapan bir TV’dir. Rai Click’i seyredebilmek için 

FastWeb abonesi olmak gerekmektedir. Rai Click ile geçmi� ve �u andaki yayınları iste�e 

ba�lı seyretmek mümkündür.  

 

�talya’da geni�bant  hizmetlerinin hızlı bir �ekilde yayılmasının en önemli sebebi FastWeb’in 

geçi� hakkına sahip olmasıdır. 2001 yılının ikinci yarısında Socrates Projesi bünyesinde 

geli�tirilen altyapıya eri�im hakkı kazanmı�tır. Socrates projesi sonlanmadan önce 2 milyon 

eve ula�mı�tır1.  

 

�talya’da i�letmecilerin geçi� hakkı konusunda ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Bunun en 

büyük nedeni de geçi� hakkı konusunda belediyelerin farklı uygulamalarda bulunmasıdır. 

Bazı belediyeler (Milan, Modena, Naples, Reggio Emilia, Rome, Turin, Varese...) özel 

düzenlemeler yapıp, belirli �artlar altında (ücret, tesis payla�ımı, kanalların belediye 

tarafından kullanılmasına izin verme gibi) kazı yapma izni verirken di�erleri (Bologna, 

Brescia, Catania, Como, Florence, Genova...) izin vermemektedir. Ayrıca i�letmeciler 

belediyelerin ücret, alt yapı payla�ımı ve i�lemlerde farklı uygulamalara gitmesinden de 

�ikayetçidir. �ikayetler üzerine düzenleyici otorite düzenleme çalı�malarına ba�lamı� 

olmasına ra�men yerel yönetimlere verilen hakların çok güçlü olması nedeniyle 

yapabilecekleri çok kısıtlıdır2.  

 

                                                 
1 Broadband and Telephony Services Over Cable Television Networks, 2003, 35. 
2 Annex 2 Overview of implementation in the Member States, s.184. 
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4.2.16. Litvanya1 

 
� Litvanya’da 260.000 KATV abonesi bulunmaktadır. 

 

� KP�’ler Litvanya Radyo ve Televizyon Kurulundan lisans almak zorundadır. Bu lisanslar 

teklif usulü ile verilmektedir. Lisans alındıktan sonra KP�, �leti�im Düzenleme Kurumuna 

kablo �ebekesi kurma ve i�letme iznini almak üzere ba�vurur. 

 

� Lisanslar ve izinler belediye sınırlarını kapsayacak �ekilde yerel düzeyde verilir.  

 

� Düzenleyici kurum KATV �ebekelerini teknik açıdan denetleme ile sorumludur. Radyo ve 

Televizyon  Kurulu ise �ebekelerde iletilen programların içeri�ini denetlemektedir.  

 

� 20-60 programlık paketler halinde abonelere hizmet verilir. Birçok i�letmeci bu 

programlardan bir tanesinin sahibidir.  

 

� KP� sayısında sınırlama yoktur. Ancak, bir bölge için ikiden fazla i�letmeciye izin verilmez. 

 

� Lisans süresi 5 ile 10 yıl arasında de�i�mektedir.  

 

� Lisans ücreti KATV alt yapısının büyüklü�üne göre de�i�mektedir.  

 

� Telefon ve VoIP hizmetlerini vermek için lisans gerekmektedir. 

 

� Birçok kablo �ebekesi i�letmecisi kendisi internet hizmetini sa�lamaktadır. Açık eri�im 

yoktur. Bu konuyla ilgili düzenleme çalı�maları da yapılmamaktadır.    

 

                                                 
1 Arvydas Sujeta, Senior Specialist of Radio TV Section, Communications Regulatory Authority,  E-mail: 
ArvydasSujeta@radio.lt , http://www.rrt.lt  
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4.2.17. Lüksemburg 

Sektöre Yönelik Genel Bilgiler1,2 

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)a : 38.373 Euro/yıllık/ki�i 

Nüfusb:     0,4 milyon (%89 �ehir nüfusu) 

Hane Sayısıc:    0,3 milyon 

Telefon Hattı Sayısıd:   0,3 milyon 

KATV Abone Sayısıe:   0,3 milyon 

Uydu Anteni Sayısıf:   0,05 milyon 

Mobil Abone Sayısıg:   0,3 milyon 

Bilgisayar Olan Hane Sayısıh:  0,17 milyon  (Tüm hanelerin % 57’si) 

Internet Abonesi Olan Hane Sayısıi: 0,1 milyon  (Tüm hanelerin % 36’sı) 

Internet Kullanıcılarının Sayısıj:  0,1 milyon 

Geni�bant Abone Sayısık:  0,002 milyon 
 
 
Lisans Veren Kurulu�/Düzenleyici Otorite: Institut Luxembourgeois de Regulation 

Kablo Lisans Süresi: Lisans verilmiyor 

Lisans Ücreti: Sadece kayıt ücreti 

KDV/Satı� Vergisi: %15 

Yerel A� Kapasitesi: 300-860 MHz (ortalama 450 MHz) 

�ki Yönlü Kapasiteye Sahip �ebeke Oranı: >%1 

Son 1 Yıllık Sürede Yenilenen �ebeke Oranı: %10-15 (genelde 300-606 MHz arasında,  

        nadiren 862 MHz’de)   

KP� Sayısı: 7 

�lk Kablo Hizmetinin Verilmeye Ba�landı�ı Tarih: 1965 

Kablodan Sunulan Hizmetler: TV, Sayısal TV  

 

Piyasanın Durumu 

Di�er Benelüks ülkelerindeki (Belçika ve Hollanda) durum gibi Lüksemburg’da da kablo a�ı 

çok yaygındır. Ülkedeki evlerin neredeyse %90’ını kablo �ebekesine ba�lıdır. Lüksemburg, 

                                                 
1 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, 
s.100-101.  
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.doc 
a Eurostat 1999; b UN, IMF, World Bank 2000; c EOS Gallup Europe 2000; d ITU 1999; e-f EOS Gallup 
Europe 2000; g ITU 2000; h EOS Gallup Europe 2000; i EOS Gallup Europe 10/2000; j ITU 2000; k BDRC 
Estimate 2000; l UN 1999 
2 European Cable Yearbook, 2002 edition 
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Benelüks bölgesinde yeni hizmetlerin sunuldu�u pazarda teknik açıdan en dü�ük seviyedeki 

alt yapıya sahiptir.  

 

Kablo piyasasının %60’ına üç �irket (Eltrona, Siemens ve Coditel) sahiptir. Kablodan telefon 

hizmeti verilmemekte olup, kablodan internete eri�im de kısa bir süre önce hizmete  

sunulmaya ba�lanmı�tır.  

 

Kablo �irketlerinden SelecTV yerel i�letmecilerin ortaklı�ında sayısal televizyon hizmeti 

vermektedir. Sayısal yayıncılı�a tam anlamıyla geçi� çok yava� gerçekle�mektedir.  

 

Önceki yıllardan beri düzenleyici otorite bütün ülkeye tek bir headend merkezinden hizmet 

sunma konusu üzerinde çalı�maktadır. Günümüzde sadece iki �irket bu yönde bir giri�imde 

bulunmu�tur. Finansal ba�ı olmayan Siemens ve Eltrona tek bir headend üzerinden hizmet 

sunmaktadır. 

 
Tablo 4.18. Lüksemburg’taki KP�’lere ili�kin veriler 

 

KP� 
Abone 

(000) 

Pazar Payı 

(%) 

Sayısal 
Abonesi 

(000) 

Kablo 
�nternet 

Ba�langıç 
Tarihi 

Eltrona 330 27,27 - Deneme 
sürecinde 

Coditel 260 21,49 - - 

Siemens 110 9,09 - - 

Teledistribution 
Walferdange 29 2,40 - 2001 Sonu 

Di�erleri 481 39,75 - - 

 
 
 
Sunulan kablo hizmeti ve geli�im seviyesi 

Kablo’dan genelde temel televizyon hizmetleri verilmektedir. Ço�unlukla 25 kanallık paketler 

halinde iletim yapılır.  
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Lüksemburg’da ücretli TV uygulaması yoktur. Ancak, Belçika kanalı olan Canal Plus ülkede 

izlenebilmektedir. 

 

2000 Kasım’ından beri üçüncü grup diye tanımlanan �irketler kablo üzerinden “tak ve çalı�tır 

(plug-and-play)” özellikli sayısal paket hizmetleri sunmaktadır. Aurora Investment gelir 

payla�ımı ya da ortaklık temeline dayalı olarak kablo i�letmecilerine sayısal platform hizmeti 

sunmaktadır. Aboneler set üstü cihazları büyük alı�veri� merkezlerinden elektronik e�ya 

satıcılarından ücretsiz temin etmektedirler. Abonelik bedeli 60 kanallık bir paket için aylık 

31,60 $’dır. 

 

Kablo internet hizmeti yeni yeni verilmeye ba�lanmı�tır. Ancak, ülkedeki altyapının büyük 

ço�unlu�u çift yönlü hizmet sunmaya uygun de�ildir. KP�’lerin hiçbiri telefon hizmeti 

vermemektedir. 

 

Teknoloji  

Lüksemburg’da kablo �ebekesinin ortalama kapasitesi 450 MHz’dir. Kablo altyapısının henüz 

sadece %10’luk bölümü iki yönlü trafi�e uygun hale getirilmi�tir. 862 MHz’e kadar �ebeke 

kapasitesini arttırma ve yenileme  çalı�maları devam etmektedir.  

 

Rekabet Ortamı 

Uydudan ücretsiz yayıncılık kablo i�letmecilerinin en büyük rakibidir. Lüksemburg’da                 

“ödemeli-TV” uygulaması bazı kablo i�letmecilerin sundu�u yabancı men�eli kanallar dı�ında 

bulunmamaktadır. ADSL hizmeti veren i�letmeciler yeni ba�layan kablo internet sektörü ile 

rekabet halindedir. Lüksemburg’da Sayısal Karasal Yayıncılık konusunda bir uygulama ve 

planlama yoktur.  

 

Düzenlemeler 

Hükümet bütün medya alanını kapsayacak ileti�im konusunda yeni düzenleme hazırlı�ında 

olmasına ra�men kablo piyasasına fazla müdahalede bulunulmayacaktır.  

 

Her isteyen kablo �ebekesi kurup i�letebilmektedir. �letilecek kanallar ve ücretleri konusunda 

herhangi bir kısıtlama yoktur. Kablo i�letmecileri kablo üzerinden yayınlanan programlar için 

telif hakkı ücreti ödemek zorundadır. 
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4.2.18. Malta1 

� Malta’da evlerin % 73’ü kablo �ebekesine ba�lanmı� durumdadır.  

 

� KATV i�letmecisi olan 1 firma bulunmaktadır.  

 

� Lisansın kapsamı ülke genelidir.  

 

� Lisans süresi 10 yıldır. 

 

� Lisans bedeli olarak, ilk lisans ba�vurusunda 60.000 Lm ve sonraki dönem yıllık (60.000 

Lm+yıllık brüt gelirin % 4’ü) olarak belirlenmi�tir. (1 Lm= 2,4468 EUR) 

 

� Malta Telekomünikasyon Kurumu alt yapı ile ilgili düzenlemelerden, Yayıncılık Kurumu 

ise içerikle ilgili düzenlemelerden sorumludur. 

 

� Kablo �ebekesi üzerinden ses hizmeti vermek için ilave lisans almaya ya da ek ücret 

ödemeye gerek yoktur. 

 

� Açık eri�im ile ilgili herhangi bir düzenleme yoktur.  

 

                                                 
1 Nicolette Camilleri, Senior Regulatory Analyst, Malta Communications Authority. E-mail: 
NicoletteCamilleri@mca.org.mt 
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4.2.19. Norveç 

 

� Norveç’te KATV �ebekeleri 2000 yılının ba�ı itibarıyla hanelerin % 50’den fazlasını 

(1.774.0001) geçmi� durumdadır. Norveç’te 957’si ayrı bir headend’e sahip olmak üzere  

toplam 7823 KATV �ebekesi bulunmaktadır. KATV hizmeti abone sayısı 840.097’dir2,3. 

 

� Di�er �skandinav ülkelerinde oldu�u gibi yasal yükümlü i�letmecinin KATV piyasasına 

müdahil olmasından dolayı kablo telefon ve kablo internet hizmetinde rekabetin büyümesi 

yava�lamı�tır. Yasal yükümlü i�letmeci olan Telenor ülkenin ikinci büyük i�letmecisidir. 2002 

sonunda bu �irketin abone sayısı 363.000 civarındaydı. Haziran 2002’de kablo internet abone 

sayısı 16.000 civarındaydı.4. 

 

� Norveç’te KATV altyapısı veya i�letmecili�i için  bir lisans alma �artı bulunmamaktadır. 

Daha önce uygulanan lisans rejimi 1993 yılında kaldırılmı�tır. Mevcut düzenlemelere göre 

10’dan fazla anten çıkı�ına (aboneye) sahip olan �irket altyapısını kaydettirmekle 

yükümlüdür5. 

 

� KATV hizmetinde düzenlemeler içerik ve iletim yönüyle ayrı�maktadır: �çerik düzenlemesi 

Yayıncılık Kanunu altında yapılmakta, iletim düzenlemesi de Telekomünikasyon Kanunu 

altında yapılmaktadır6. 

 

� Bazı KATV i�letmecileri kendi program paketlerini sunuyor olsa da, genel olarak içerik 

sa�layan �irketlerin yayınlarını ta�ımaktadırlar7. 

 

� Bir bölgede birden fazla i�letmeci olmasını engelleyen herhangi bir düzenleme 

bulunmamaktadır8. 

                                                 
1 Monitoring European Telecoms Operators: Final Report, Analyst: IDC EMEA, 2002. s. 318.  
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/studies/monitoringeutelcomop/finalwor
dversion.doc   
2 NPT’den Nil Ove Stennes’den alınan bilgi. E-mail: nils.stennes@npt.no  
3 The Development of Broadband Access Platforms in Europe Technologies, Services, Markets, August 2001, s. 
36. 
4 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
42-43. 
5 NPT’den Nil Ove Stennes’den alınan bilgi. E-mail: nils.stennes@npt.no  
6 NPT’den Nil Ove Stennes’den alınan bilgi. E-mail: nils.stennes@npt.no  
7 NPT’den Nil Ove Stennes’den alınan bilgi. E-mail: nils.stennes@npt.no  
8 NPT’den Nil Ove Stennes’den alınan bilgi. E-mail: nils.stennes@npt.no  
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� Mevcut düzenleme teknolojik tarafsızlı�ı esas aldı�ından KATV �ebekeleri üzerinden 

sunulan telefon hizmetine yönelik herhangi özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Telefon 

hizmeti sa�layanlarla ilgili genel düzenlemeler VoIP’ye uygulanmakta olup, özel bir VoIP 

lisansı bulunmamaktadır1.   

                                                 
1 NPT’den Nil Ove Stennes’den alınan bilgi. E-mail: nils.stennes@npt.no  
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4.2.20. Pakistan 

 

� Pakistan’da 865 KP� tarafından 2 milyon civarında aboneye hizmet verilmektedir1. 

  

� Yukarıda yer alan verilere ilave olarak Pakistan’da lisanssız olarak da bir çok �irket 

tarafından KATV hizmeti verilmektedir. 1999 yılında 54 adet illegal i�letmecinin 270.000 

aboneye lisanssız hizmet verdi�i tespit edilmi� ve bu �irketlere ceza uygulanmı�tır2. 

 

� Pakistan’da KATV hizmetinin sunulmasına ili�kin kuralları içeren 2000 yılına ait olan 

dökümanda, iki tür lisans öngörülmü�tür3.  

 

- A-sınıfı lisans: Kablo üzerinden multimedya hizmetleri için alınması gereken lisansı ifade 

eder. 

- B-sınıfı lisans: Yalnızca KATV hizmetleri için mevcut olup, abone sayısına göre alt 

sınıflara tasnif edilmi�tir. 

 

� Söz konusu dökümanda, lisans için ba�vuru �artları, lisansın verilmesi, lisansın iptali, lisans 

verilmesinin reddi durumunda temyizi, iletilen kanalların içeri�i, ödenecek ücretler, 

ekipmanların kalitesi, tüketicinin korunmasına yönelik hükümler, dekoderlerle ilgili hükümler 

ve genel �artlara yer verilmi�tir4. 

 

� “Ta�ınma zorunlulu�u” sınıfındaki kanal sayısı ikidir. Kablo i�letmecisi, Pakistan’ın iki 

ulusal kanalını iletmek zorundadır5. 

 

� Lisans sahibi, Kurumca izin verilen kanal veya programları iletmek durumundadır6. 

 

� Kablo i�letmecisinin kendisi internet hizmeti sunmak isterse, ayrıca bir �SS lisansı almak 

zorundadır1.   

                                                 
1 http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/EC28Df03.html  
2 http://www.mpaa.org/anti-piracy/press/99/99_02_24.htm  
3 Cable Television Operation Rules-2000, http://www.pta.gov.pk/CATV%20rules%20.htm  
4 Cable Television Operation Rules-2000, http://www.pta.gov.pk/CATV%20rules%20.htm  
5 Cable Television Operation Rules-2000, http://www.pta.gov.pk/CATV%20rules%20.htm  
6 Cable Television Operation Rules-2000, http://www.pta.gov.pk/CATV%20rules%20.htm  
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Tablo 4.19. Pakistan’da lisans türlerine göre lisans ücretlerinin sınıflandırılması 

 

Lisans türü Abone sayısı Lisans ücreti (Rupi)2 Yıllık ücret (Rupi) 
Class-B8 200.000 üzeri 1.500.0003 750.000+10*4abone 
Class-B7 100.001 - 200.000 1.000.000 500.000+10*abone 
Class-B6 50.001 - 100.000 800.000 400.000+10*abone 
Class-B5 25.001 - 50.000 600.000 300.000 + 10*abone 
Class-B4 10.001 - 25.000 400.000 200.000 
Class-B3 5001 - 10.000 200.000 100.000 
Class-B2 1001 – 5000 100.000 50.000 
Class-B1 1000 altı 50.000 25.000 
 

 

� KATV hizmeti almak için abonelerin ödemesi gereken ücret a�a�ıdaki gibidir5: 
�lk ba�lantı-tesis ücreti: 2000 Rupi 

Temel hizmetler için aylık abonelik bedeli: 200 Rupi  

                                                                                                                                                         
1 Cable Television Operation Rules-2000, http://www.pta.gov.pk/CATV%20rules%20.htm  
2 2001 paritesi: 1 $ = 61.9 Rupi 
3 Ana kaynakta rakamlarda bir gariplik olsa da, do�rusunun bu oldu�u dü�ünülmektedir.  
4 Çarpımın sehven bölüm olarak yazıldı�ı dü�ünülmektedir. 
5 Cable Television Operation Rules-2000, http://www.pta.gov.pk/CATV%20rules%20.htm  
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4.2.21. Polonya1,2 

 
KATV �ebekesi Polonya’nın % 30’una yayılmı�tır. KATV alt yapısı ses ve data iletimine 

uygundur. Bireysel lisansa sahip KP�’lerin telekomünikasyon pazarında di�er i�letmecilerle 

rekabete girmesine izin verilmektedir. KATV ve data ileti�im pazarı açık pazardır. Katma 

de�erli hizmet sunan �irketlerin % 49 oranında yabancı orta�a sahip olmasına izin 

verilmektedir.  

 

1995 yılında Telekomünikasyon Kanununda yapılan de�i�iklik ile KATV �ebekesi kurma ve 

i�letmek isteyen firmalara bazı önemli �artlar getirilmi�tir. Söz konusu Kanuna göre ba�vuru 

sahibi �irketin yabancı orta�ı bulunması halinde bu orta�ın ya da ortakların hisse payı % 49’u 

geçmeyecektir. Ayrıca, �irketin ba�kanı ve yönetim kurulunun ba�kanının Polonya vatanda�ı 

olması �artı getirilmi�tir. Bu özel �artlar sa�lanmaması durumunda kesinlikle kurma ve 

i�letme izni verilmemektedir3.   

 

PTK Polska Telewizja Kablowa Sp. (The Polish Cable Television), Polonya’nın en  büyük 

i�letmecisidir. 1989 yılında uluslararası bir holding olan @Entertainment tarafından 

kurulmu�tur. United Pan-Europe Communications (UPC) �irketinin @Entertainment firmasını 

satın alması nedeniyle �irketin ismi UPC Telewizja Kablowa Sp. olarak de�i�tirilmi�tir. Bütün 

�ebekeleri en az 550 MHz band geni�li�inde hizmet verecek kapasiteye sahiptir. UPC firması 

bütün �ebekesini minimum 860 MHz band geni�li�ine sahip olacak �ekilde yenilemeyi 

hedeflemi�tir. Ba�ka �irketlerden alınan 550 MHz band geni�li�inden küçük kapasiteli 

�ebekeler de hızlı bir �ekilde yenilenmektedir. 2000 yılı sonu itibariyle UPC firmasının 

13.900 kablo modem abonesi bulunmaktadır. 

 

UPC firması genelde yer altına kablo dö�emek yerine @Entertainment firmasının TPSA 

(Polonya’nın yasal yükümlü telekomünikasyon i�letmecisi) ile imzalamı� oldu�u sözle�me 

gere�i  bazı yerlerde süresiz bazı yerlerde de 20 yıllık kullanım hakkını kullanarak TPSA’nın 

altyapısından yararlanmaktadır. 31.12.2002 tarihi itibariyle UPC firmasının kablo hattının    

% 77’si TPSA’nın mevcut hatlarıdır. 

                                                 
1 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, 
OECD, s. 35. 
2 http:///www.american.edu/initeb/rw9257a/infrastructure.htm  
3 Developments In Telecommunıcatıons: An Update, Poland.  
http://www.oecd.org/pdf/M00007000/M00007752.pdf  
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UPC, Polonya’da kablo üzerinden telefon hizmeti sunmamaktadır. Ancak di�er kablo 

i�letmecilerinden bazıları telefon hizmeti vermektedir. 2001 yılı sonu itibariyle kablo telefon 

abone sayısı 22.000’e ula�mı�tır. 
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4.2.22. Portekiz 

 

� 2002 sonunda hane sayısı 5.019.000’a, KATV �ebekesi geçen hane sayısı 3.361.000’e (% 

67), kablo abonesi olan hanelerin sayısı da 1.256.000’e (% 25) eri�mi�tir. Yine aynı verilere 

gore, Portekiz’in Lisbon ve Tagus Valley bölgesinde �ebeke ula�an hane yüzdesi % 139 

civarındadır. Bu oranın % 100’den fazla olmasının sebebi aynı haneye birden fazla kablonun 

gitmesinden kaynaklanmaktadır1. 

  

� Portekiz KATV piyasasında iki büyük oyuncu bulunmaktadır. Ülkenin en büyük KATV 

�ebekesi, yasal yükümlü i�letmeci Portugal Telecom’a aittir. 1994 yılından beri tesis 

edilmekte olan TV Cabo’nun �ebekesi 2002 yılı sonu itibarıyla 2.3 milyon haneye eri�mi� 

durumdadır. TV Cabo’nun lisansları yakla�ık 3.7 milyon hane ile Portekiz nüfusunun % 

77’sini kapsamaktadır. 2002 yılı sonu itibarıyla TV Cabo’nun KATV abone sayısı bir 

milyonu a�mı� ve kablo modem abone sayısı da 140.000’e ula�mı� durumdadır2,3.  

 

� Ülkenin ikinci büyük �irketi Cabovisão’ya aittir. Cabovisão’nun lisansları Portekiz’in 

dokuz bölgesini kapsamakta olup, 4.5 milyon hane potansiyeli ile Portekiz’in % 90’ına hitap 

etmektedir. Cabovisão’nın çift yönlü HFC �ebekesinin kurulması 1996’da ba�lamı�tır. 

Cabovisao �irketi, 1996-2001 arasında 700 km.’si fiberden olu�an 3000 km.’lik HFC kablo 

dö�emi�tir. 2002 sonu itibarıyla �ebeke 735.000 haneye eri�mi�tir. Cabovisão 2000 yılında 

ulusal bir fiberoptik omurganın yapımına ba�lamı� ve 2002’nin ilk çeyre�inde faaliyete 

sokmu�tur. Eylül 2002 itibarıyla �irketin 56.000 kablo modem abonesi ve 148.000 telefon 

abonesi bulunmaktadır4,5. 

 

� Portekiz’de 12 tane kablo da�ıtım i�letmecisi bulunmaktadır6. 

 

                                                 
1 http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=7497 
2 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
44-45. 
3 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, Dsti/Iccp/Tisp(2001)2/Final, s. 21. 
4 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, Dsti/Iccp/Tisp(2001)2/Final, s. 21. 
5 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
44-45. 
6 http://www.anacom.pt/template10.jsp?categoryId=8740&strFilter=40405  
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� KATV hizmetindeki geli�menin yıllara göre seyri Tablo 4.20’de görülmektedir. Bu 

tabloda görüldü�ü üzere, piyasa belli bir süre zarfında doygunlu�a ula�mı� ve abone 

sayısındaki artı� % 197’lerden % 12’lere dü�mü�tür1.  

 
 Tablo 4.20. Portekiz’de kablo TV hizmetinde ya�anan de�i�im 
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� AB politikaları do�rultusunda Portekiz Hükümeti kablo da�ıtım �ebekelerinin kendilerine 

veya üçüncü �ahıslara ait televizyon yayınlarının yanısıra  farklı türde telekomünikasyon 

hizmetlerini de sunması yönünde bir yetkilendirmeyi seçmi�tir. Bu ba�lamda, 18.09.1997 

tarih ve 241/97 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kablo da�ıtım �ebekelerinin 

adresleme ile interaktif hizmetleri sunabilmesini, iki yönde veri aktarılabilmesini ve de 

tranmisyon kapasitelerini di�er telekomünikasyon hizmetlerinin sunumuna yönelik 

kiralayabilmeleri yönünde yetkilendirilmesi gerçekle�mi�tir. ��letmeci, bu amaçla �ebekesini 

kamu telekomünikasyon �ebekesine (PSTN) ba�lama hakkına sahiptir2. 

 

� Portekiz’de kablo �ebeke i�letmecilerine a�a�ıdaki konularda eri�im hakkı verilmi�tir:3 

 

- Temel telekomünikasyon �ebekesine eri�im, 

- �ebeke da�ıtım kapasitelerini üçüncü taraflara kiralama, 

- Uydu vasıtasıyla dı�arıdan gelecek sinyallerin aktarılabilmesi için kendi ekipmanlarını 

kurma veya lisanslı i�letmecilerle bu konuda anla�ma yapma, 

- Kablo da�ıtım �ebekesinin tesisi için e�it �artlarda kablo borularına (oluklara) eri�im 

                                                 
1 http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=7497 
2 ANACOM’da yetkili Aida Costa’dan alınan bilgi. E-mail: aida.costa@anacom.pt   
3 Questıonnaıre To Prepare The Oecd Communıcatıons Outlook 2001, Broadcasting Section Country: Portugal, 
26.06.2000. 
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� Kablo da�ıtım �ebekesi i�letmecisinin yetkilendirilmesi ICP-ANACOM’un teklifi üzerine 

haberle�meden sorumlu Bakanlık tarafından yapılmaktadır1.  

 

� Portekiz’de KATV lisansları sunulan tekliflere göre bir veya birden fazla belediyenin 

sınırlarını kapsayan bir co�rafi alanda geçerli olmak üzere verilmektedir2. 

 

� Radyo ve televizyon yayınlarının iletim faaliyetlerinin denetimi ile (içerik ile) ili�kili di�er 

Kurumların yetkilerine dokunmaksızın kablo da�ıtım �ebekelerinin tesisine, i�letimine ve 

ticari faaliyetine yönelik hükümler ANACOM’un �ubeleri veya sertifikalı temsilcileri 

tarafından denetlenmektedir3. 

 

� KP�’ler, kendi program paketlerini sunabilecekleri gibi di�er program paketlerini de 

sunabilmektedirler4. 

 

� Bir bölgede yetkilendirilecek �irketlerin sayısına yönelik bir sınırlama bulunmamaktadır5. 

 

� Kablo da�ıtım �ebekesi i�letmecilerine lisanslar 15 yıllık bir süre verilmektedir. Bu 

lisanslar gerekli belgelerin ve usulüne uygun uygulamaların eklenmesiyle 

de�i�tirilebilmekte veya yenilenebilmektedir6. 

 

� Yetkilendirmeler 10.000 �’ya yapılmaktadır. Elden çıkarma durumunda yetkilendirmenin 

yenilenmesi, ba�ka bir yetkilendirme ile de�i�tirilmesi veya de�i�tirilmesi için 1.250 �’luk 

bir bedel alınmaktadır7. 

 

� Kablo �ebekesi üzerinden telefon hizmeti sunmak isteyenler ayrı bir lisans için ba�vuruda 

bulunmalıdırlar. Bu lisansın bedeli de 10.000 EURO’dur. Aynı miktarda ücret yıllık olarak 

da alınmaktadır8. 

                                                 
1 ANACOM’da yetkili Aida Costa’dan alınan bilgi. E-mail: aida.costa@anacom.pt 
2 ANACOM’da yetkili Aida Costa’dan alınan bilgi. E-mail: aida.costa@anacom.pt 
3 ANACOM’da yetkili Aida Costa’dan alınan bilgi. E-mail:  aida.costa@anacom.pt  
4 ANACOM’da yetkili Aida Costa’dan alınan bilgi. E-mail:  aida.costa@anacom.pt  
5 ANACOM’da yetkili Aida Costa’dan alınan bilgi. E-mail:  aida.costa@anacom.pt  
6 ANACOM’da yetkili Aida Costa’dan alınan bilgi. E-mail:  aida.costa@anacom.pt  
7 ANACOM’da yetkili Aida Costa’dan alınan bilgi. E-mail:  aida.costa@anacom.pt  
8 ANACOM’da yetkili Aida Costa’dan alınan bilgi. E-mail: aida.costa@anacom.pt 
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� Kablo i�letmecilerine yönelik bir açık eri�im zorunlulu�u bulunmamaktadır1. 

 

� Bu ülkede ilk rekabet KATV alanında ortaya çıkmı�tır. Telekomünikasyon piyasasındaki 

serbestle�me, KATV �irketlerinin KATV ve internet hizmetlerine ek olarak telefon hizmeti 

yapabilmelerine de imkan vermi� ve �ebekelerin geli�mesine hız vermi�tir. Ancak en büyük 

�ebekenin PT’nin elinde olması ve ayrı bir �irket niteli�ini haiz olmaması, geni�bant 

rekabetin daha dü�ük hızda geli�mesine sebebiyet vermi�tir2.  

 

� Portekiz kablo pazarının en çarpıcı özelli�i, Avustralya’da oldu�u gibi iki kablo �irketinin 

aynı bölgede rekabet ediyor olmasıdır. Bu ülkeler OECD ülkeleri içinde kablo �ebekeleri 

büyük oranda örtü�en iki ülke durumundadır. Bu durum iki ülkenin pazarı arasında belli 

sayıda ortak karakteristi�in ve hizmetlerin nasıl geli�me gösterdi�ine yönelik ilgi çekecek 

sayıda paralelli�in ortaya çıkmasına neden olmu�tur. �ki i�letmecinin aynı bölgede 

yetkilendirilmesinin ilk dikkat çekici özelli�i KATV �ebekelerinin çok hızlı biçimde 

faaliyete alınması olmu�tur. Bu geli�mede i�letmecilerin ilk harekete geçenin büyük avantaj 

yakalayaca�ı yönündeki inançları etkili olmu�tur. Bu aynı zamanda talekomünikasyon 

ta�ıyıcılarının (i�letmecilerinin) tüm triple play (TV, internet, telefon) mü�terilerini kazanma 

yönünde yeni i�letmecileri yadsıyarak geleneksel telefon pazarını savunma stratejisini 

yansıtmaktadır. Portekiz ile Avustralya’nın benzerli�i di�er bazı konularda da devam 

etmektedir. Örne�in, her iki ülkede de yasal yükümlü i�letmeci kablo modem hizmetini 

DSL’den önce ba�latmı�tır3.    

                                                 
1 ANACOM’da yetkili Aida Costa’dan alınan bilgi. E-mail: aida.costa@anacom.pt  
2 The Development Of Broadband Access In Oecd Countries, 29.10.2001, Dsti/Iccp/Tisp(2001)2/Final, s. 21. 
3 Broadband and Telephony Services over Cable TV Networks, OECD DSTI/ICCP/TISP(2003)1, 09.05.2003, s. 
44-45. 
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4.2.23. Romanya1 

 

� Romanya’da yeni ve geli�mi� bir KATV �ebekesi vardır. Bütün �ehirler ve büyük köylerde 

KATV hizmeti verilmektedir. Yakla�ık 6 milyon evin �ebeke ba�lantısı yapılmı� olup, 3,5 

milyon KATV abonesi vardır (Toplam nüfus 22,5 milyon). Birçok �ebeke televizyon 

yayınının yanında veri iletimine de uygundur.   

 

� Kayıtlı KATV �ebeke sayısı yakla�ık 500’dür. Ancak, son günlerde büyük i�letmeciler 

tarafından küçük i�letmelerin satın alınması yönünde e�ilim olu�maya ba�lamı�tır. 

 

� ��letmecilerin hizmet götürece�i bölgeler belirli de�ildir. Ülke sınırları içinde istedikleri 

bölgede (köy, kasaba, belediye sınırları vb.) hizmet verebilirler. Tek �art olarak i�letme izni 

veren telekomünikasyon alanında düzenleyici otorite ANRC (Autoritatea Nationala de 

Reglementare in Comunicatii)den �ebeke kurulumuna ba�lamadan en az 7 gün önce izin almı� 

olma zorunlulu�u vardır. 

 

� ��letmecilerin kablo �ebekesi üzerinden TV programlarını yayınlayabilmesi için Ulusal 

Radyo Televizyon Kurumundan (CNA- Consiliul National al Audiovizualului) sertifika 

alması gerekmektedir. Bu sertifikayı alabilmek için i�letmecinin yayın içeriklerini yayıncılarla 

imzalamı� oldu�u sözle�meleri de ekleyerek ilgili otoriteye bildirmesi gerekmektedir. 

 

� ��letmeci teknik uyumluluk ve teknik açıdan yeterlilik belgesini de Haberle�me ve �leti�im 

Teknolojisi Bakanlı�ı’ndan (MCTI, Misiunea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei 

Informatiilor) almak zorundadır. 

 

� Kablo �ebeke i�letmecisi kendi �ebekesinden kendi hazırlamı� oldu�u programı yayınlamak 

isterse CNA’dan yayıncılık lisansı alması gerekir. 

 

� Teorik olarak bir bölgede faaliyet gösterecek kablo �ebekesi i�letmeci sayısında bir 

sınırlama bulunmamakla birlikte, pratikte bu sayı ikiyi geçmemi�tir. 

 

                                                 
1 Daniel Nica, ANRC. E-mail:  daniel.nica@anrc.ro    
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� ��letmecilere KATV �ebekesi i�letme izni süresiz verilir ve lisans bedeli alınmaz. Sadece 

�irketin yıllık gelirinin %0,5’i oranında ANRC tarafından izleme ücreti alınır.  
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BE��NC� BÖLÜM 

 

5. KATV H�ZMET� �LE �L��K�L� AB D�REKT�FLER� 

5.1. 18 Ekim 1995 Tarihli 95/51/EC Direktifi  

(90/388 EEC Direktifinde de�i�iklik yapan, halihazırda liberalize olmu� 

telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasında kablo TV �ebekelerinin kullanılmasına 

yönelik sınırlamaların kaldırılmasına ili�kin Direktif) 

5.1.1. 95/51/EC Direktifi Hükümleri 
 

95/51/EC Direktifi ile KATV �ebekesi üzerinde o döneme kadar geçerli bazı sınırlamalar 

kaldırılmı�tır1: 

 

Buna göre Üye Ülkeler,  

  

�  Sabit telefon2 hizmeti dı�ındaki telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasına yönelik 

KATV �ebekelerinden transmisyon kapasitesi sunulması üzerindeki sınırlamaları kaldırılacak,  

 

�  Ses telefon hizmeti dı�ındaki telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasına yönelik kablo 

TV �ebekelerinin kullanımına izin verecek,   

 

�  KATV �ebekelerinin do�rudan araba�lantı yapmaları üzerindeki sınırlamaların 

kaldırılmasını temin edecek ve KATV �ebekelerinin kamu telekomünikasyon �ebekeleri –

özellikle de kiralık hatlar-ile araba�lantısının bu amaçla yetkilendirilmesini temin edecektir.  

 

Bu sınırlamalar kaldırılırken, Üye Ülkeler kamu telekomünikasyon �ebeke altyapısı sunma 

konusunda münhasır haklara sahip olan bir i�letmecinin KATV �ebeke altyapısı da sa�laması 

durumunda muhasebe �effaflı�ının sa�lanmasını ve ayrımcı davranı�ların önlenmesini temin 

etmeye yönelik gerekli önlemleri alacak ve özellikle bu i�letmecinin telekomünikasyon 

hizmetlerinin sunucusu olarak faaliyetlerini ayrı�tırmasını sa�layacak ve her bir �ebekeye 

ili�kin mali muhasebe ayrı�tırması yapmasını temin edecektir.   

                                                 
1 Comparative Overvıew of Current Regulatory Environment in Telecommunications and Broadcasting Sectors  
2 Voice telephony  
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Bir i�letmecinin belirli bir bölgede KATV �ebeke altyapısı sunma konusunda münhasır 

haklara sahip olması durumunda; söz konusu i�letmeci ilgili co�rafi alanda radyo ve TV 

yayınlarının da�ıtımı dı�ındaki telekomünikasyon hizmetleri pazarında 50 milyon EURO’dan 

fazla ciroya ula�ır ula�maz Üye Ülkeler bu i�letmecinin telekomünikasyon hizmetlerine 

yönelik �ebeke kapasitesi sunma faaliyetine ili�kin ayrı mali muhasebe tutmasını da 

sa�layacaklardır. Bu tür bir yükümlülü�ün ilgili kurulu�a a�ırı bir yük getirmesi halinde, Üye 

Ülkeler bu tür bir isteme  yol açan mazeretlerin Komisyona öncelikle bildirimine ba�lı olarak 

belirli bir süre için bu yükümlülü�ün ertelenmesine onay verebilecektir.  

 

Yukarıda belirtilen hizmetlerin veya �ebekelerin tek bir i�letmeci tarafından sunuluyor olması 

durumunda Komisyon 1 Ocak 1998 tarihinden önce bu Direktifin amaçları ile ba�lantılı 

olarak bu tür bile�ik hizmet sunumunun etkilerine yönelik genel bir de�erlendirme yapacaktır.  

 

5.1.2. 95/51/EC Direktifinin Arka Planı 

Bu tür bir direktifin yayınlanmasını sa�layan bir çok faktör söz konusudur. Bu faktörlerden 

bazıları �unlardır:  

 

�  Çe�itli hizmetlerin belirli bir süreç dahilinde rekabete açılması, 

 

�  Potansiyel servis sa�layıcıların hizmet sunabilmek için telekomünikasyon i�letmecilerinin 

kiralık hatlarına ba�ımlı olmalarının bir darbo�az olu�turması, 

 

�  Bazı üye ülkelerin KATV �ebekesi üzerinden hizmetlerin sunumuna yönelik sınırlamaları 

kaldırmı� olması (hatta bir ülke telefon hizmeti verilmesine de o dönemde izin vermi�tir), 

ancak di�er ülkelerin bu sınırlamalara devam ediyor olması, 

 

�  Üye ülkeler tarafından radyo-TV hizmetleri dı�ında di�er hizmetlerde KATV �ebekelerinin 

kullanılmamasına yönelik yapılan uygulamanın temel amacı sabit telefon hizmetlerinin 

sunulmasını engellenmesi marifetiyle telekomünikasyon kurulu�larının ana gelir 

kaynaklarının korunmasıdır. Topluluk içinde kamu ses telefon hizmeti sunan kurulu�lara bu 

tür  münhasır bir hakkın verilmesinin nedeni genel co�rafi kapsamada ve talep eden her 
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gerçek veya tüzel ki�iye belirli bir süre içinde hizmet verebilecek bir evrensel �ebekenin 

geni�letilmesine yönelik gerekli mali kaynakların temin edilmesinin amaçlanmı� olması, 

 

�  Telekomünikasyon kurulu�larına transmisyon kapasitesi sa�lama konusunda münhasır 

hakların verilmi� olması ve KATV �ebekelerinin kullanımında sınırlamaların olması interaktif 

televizyon ve “izle ve öde” türü multimedya hizmetlerin bir üye ülkeden di�erine 

sunulmasında ciddi sıkıntılar olu�turmaktadır. Özellikle araba�lantı yapılmasında her iki 

�ebekenin kar�ılıklı çalı�abilirli�inin bir temel gereklilik1 olması sınırlamaya yönelik 

tedbirlerin azaltılması gere�ini ortaya koyması, 

 

�  Telekomünikasyon kurulu�larının transmisyon kapasitesi sunma pazarında hakim konumda 

olmaları, yeni bir �ebeke kurmanın maliyetinin yüksekli�ine ba�lı olarak hakim konumun 

peki�tirilmesi, hizmet sunumunda stratejik öneme sahip bilgilere eri�imde avantajlı olmaları 

ve sabit telefon hizmetinde münhasır haklara sahip olmaları hakim konumlarına katkıda 

bulunmu�tur. Avrupa Toplulu�u bünyesinde yüksek kapasiteli altyapılara telekomünikasyon 

kurulu�ları tarafından talep edilen bedel Kuzey Amerika’da talep edilenden 10 kat fazla 

durumdadır. Bu tür yüksek bedel taleplerinin yalnızca maliyetlerle açıklanamaması ve kablo 

TV �ebekesi üzerindeki sınırlamaların bu bedelleri yüksek olmasında etkili olması, 

 

�  Kapasite yetersizliklerinin servis sa�layıcılarının sunacakları hizmetlerde gecikmelere ve 

aksamalara sebebiyet vermesi, 

 

�  KATV �ebekesi üzerinde bulunan kısıtlamaların, KATV i�letmecilerinin �ebekeye (özelikle 

fiberoptik) yatırım yapmalarını demotive etmesi ve yeni hizmetlerin sunumunda gecikme 

ya�anması, 

 

�  Fırsat e�itli�inin tüm te�ebbüslere tanınması gereklili�i, 

 

�  KATV �ebekesi üzerinden ses telefon hizmetlerinin sunulması durumunda, KATV 

�ebekeleri anahtarlamalı �ebekelere dönü�ür, sunulan hizmet de 90/388/EEC Direktifinde 

tanımlanan “ses telefonu hizmeti”ne dönü�ür ve üye ülkelerce bu hizmete yasak getirilebilir. 

Ancak kapalı kullanıcı grupları için anahtarlamalı ses hizmetlerinin sunumu veya kiralık hat 
                                                 
1 Zorunlu Unsur 
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formunda transmisyon kapasite sunulması kamu anahtarlamalı �ebekelerin kapsamına dahil 

olmaz, bu nedenle kamu anahtarlamalı telefon �ebekesi ile bir noktadan irtibatlansa dahi 

bunlara sınırlama getirilmemesi,  

 

�  KATV �ebekesi üzerinden sunulan hizmetlerin kamu telekomünikasyon �ebekesi üzerinden 

sunulan (aynı) hizmetlerle aynı lisanslama veya bildirim prosedürüne tabi olabilece�i,  

 

�  Aynı te�ebbüsün hem KATV �ebekesi hem de telekomünikasyon �ebekesi kurabildi�i 

durumlarda üye ülkelerin regülasyon otoriteleri olabilecek en iyi tedbiri almalıdır. 

Liberalle�menin ilk adımlarında çapraz sübvansiyonun detaylı biçimde izlenmesi ve 

muhasebe �effaflı�ının sa�lanması oldukça gereklidir. Üye ülkelerin, tercihen tam yapısal 

ayrımı ön görmeleri, bu durum olmazsa en azından iki faaliyet arasında mali kayıtların açık 

biçimde ayrı�masını empoze etmeleri gereklili�i,  

 

�  Bir KATV i�letmecisinin yayıncılık hizmetleri ile telekomünikasyon hizmetleri arasında 

çapraz sübvansiyona gitmesi önlenmelidir. Bunun için i�letmecinin ayrı mali kayıtlar tutması, 

hizmetlere göre gider ve gelirleri ayrı biçimde belirlemesi gerekmektedir.  O dönemde böyle 

bir yükümlülük için �irketin telekomünikasyon faaliyetlerindeki cirosunun 50 milyon ECU 

(EURO) olmasına ula�ılmasının �art ko�ulması 

 

hususları direktifin yayınlanmasına etkide bulunan faktörlerin bazılarıdır.  

 

5.2. 23 Haziran 1999 tarih ve 99/64/EC sayılı Direktif 1999/64/EC  

(Tek bir i�letmeciye ait olan telekomünikasyon �ebekelerinin ve KATV �ebekelerinin 

ayrı tüzel ki�ilikler olmasını sa�lamak amacıyla 90/388/EEC Direktifini de�i�tiren 

Direktif) 

 
� 95/51/EC direktifi ile; üye ülkelerdeki KATV �ebekelerindeki transmisyon kapasitesi 

sınırlamalarının kaldırılması ve ses telefon hizmeti haricindeki telekomünikasyon 

hizmetlerinin verilmesinin sa�lanması ile kamu telekomünikasyon �ebekeleri ile kablo 

�ebekeleri arasındaki araba�lantı engellerinin kaldırılması; özel olarak da kiralık hatla 

araba�lantı ve kablo �ebekeleri arasında do�rudan araba�lantının önündeki engeller 

kaldırılması sa�lanmı�tır. (1) 
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� 95/51/EC direktifi ile komisyon; liberalizasyondan önce çapraz sübvansiyon ve muhasebe 

�effaflı�ının kontrol edilmesinin önemli oldu�u sonucuna vardı.buaradan hareketle 95/51/EC 

Madde 2’de üye ülkelerin telekomünikasyon �irketlerinin kamu telekomünikasyon �ebekesi 

ve kablo �ebekesi için hesap ayrımına gitmesi gerekti�ine karar verdi. (2) 

 

� Genel olarak 95/51/EC Madde 2’ye dayanılarak hazırlanan bu direktifte kablo �ebekesinin 

ve kamu telekomünikasyon �ebekesinin aynı �irke tarafından i�letildi�i ve yerel eri�im 

pazarında yüksek seviyede rekabetin olmadı�ı ülkelerde bu durumun çoklu ortam altyapısının 

geli�imini yava�lattı�ı ve pazarın bundan etkilendi�i sonucuna varılmı�tır. (4) 

 

� Hem kablo hem kamu telekomünikasyon �ebekesinin aynı �irkette olması 

telekomünikasyon pazarının geli�imini engelleyici etkiye sahiptir. (5) 

 

� Birçok üye ülkede KATV �ebekesi ile ilgili olarak verilmi� ve objektif ayrımcı olmayan 

ve oranlı kriterlere dayanmayan sınırlı sayıda lisans mevcuttur. (8) 

 

� Aynı co�rafi alanda hem KATV �ebekesi için imtiyazı bulunan hemde kamu 

telekomünikasyon �ebekelerinde hakim durumda bulunan i�letmeciler her iki �ebekeyi de 

modernize etme gere�i ve iste�i duymamaktadırlar. Bu durumda �ebekenin bu bölümleri ayrı 

�irket haline getirilmelidir. En azından üye ülkeler bu durumdaki �irketleri ayrı birer hukuki 

ki�ilik haline getirmelidirler. (10) 

 

� Sadece hesap ayrımı uygulamak bu durumdaki �irketlerde para akı�ını filtreleyebilir ama 

tam �effaflık sa�lamaz. �irketleri ayrı birer hukuki yapısı olması daha izlenebilir sonuçlar 

verecektir. Telekomünikasyon hizmetleri ve kablo �ebekesi i�letmecili�i birbirleriyle ilgili 

aktivitelerdir. Bu yüzden birbirlerini etkilerler. Tam liberalizasyon alamasında PSTN 

i�letmecisi ile KP�’nin ayrılması madde 86’ya uyum için asgari gerekliliktir. (11) 

 

� Geli�en pazar yapısı ile birlikte kablo �ebekesinin ayrı bir hukuki yapı olması zorunlulu�u 

gözden geçirilebilir. Düzenleyici otoriteler i�letmecilerin bu tür taleplerini pazar yapısını 

gösteren detaylı bilgilerle beraber Komisyona sunmalıdırlar. (14) 

 

� 90/388/EEC sayılı direktifin 9 uncu maddesi i�bu suretle a�a�ıdaki gibi de�i�tirilmi�tir: 
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“Madde 9” 

Bir telekomünikasyon kurulu�unun: 

 

(a) Üye ülke tarafından kontrol edilmesi veya özel haklardan yararlanmakta olması 

halinde ve  

(b) Kamu telekomünikasyon �ebekelerinin ve kamu telefon hizmetlerinin sunulmasına 

ili�kin ortak piyasaların önemli bir kısmı içinde hakim konumda olması halinde ve 

(c) Aynı co�rafi alanda özel veya münhasır haklar ile kurulmu� bir KATV �ebekesini 

i�letmesi halinde, 

 

Her üye devlet, söz konusu telekomünikasyon kurulu�unun kamu telekomünikasyon �ebekesi 

için kullandı�ı tüzel ki�ili�ini, KATV �ebekesini i�letirken kullanamayaca�ını temin 

edecektir. 

 
5.3. 16 Eylül 2002 tarih ve 2002/77/EC Rekabet Direktifi 

 

� Bu Direktif, 1999/64/EC direktifi ile üye ülkelere getirilen kablo ve kamu 

telekomünikasyon �ebekesi i�letmecili�inin aynı �irkete ait olması ve bu �irketin hakim 

konumda olması durumunda kablo ile kamu telekomünikasyon �ebekesini i�leten �irketin ayrı 

tüzel ki�ilik olması zorunlulu�unu sürdürmektedir. (14) 

 

�  Bir kamu elektronik haberle�me �ebekesi sa�layan kurulu�un: 

 

(a) Üye ülke tarafından kontrol edilmesi veya özel haklardan yararlanmakta olması 

halinde ve  

(b) Kamu elektronik haberle�me �ebekelerinin ve kamu telefon hizmetlerinin sunulmasına 

ili�kin ortak piyasaların önemli bir kısmı içinde hakim konumda olması halinde ve 

(c) Aynı co�rafi alanda özel veya münhasır haklar ile kurulmu� bir KATV �ebekesini 

i�letmesi halinde, 

 

Her üye devlet, söz konusu kurulu�un di�er kamu elektronik haberle�me �ebekesi için 

kullandı�ı tüzel ki�ili�ini, KATV �ebekesini i�letirken kullanamayaca�ını temin edecektir. 
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� Yerel a�da yeterli rekabetin oldu�u durumlarda gerekli detaylı bilgilerle Komisyona 

ba�vurulmalıdır. Komisyon uygun bir süre sonra hukuki yapı ayrımının sona erip 

ermeyece�ine karar verir. (Madde 8.4) 

 

5.4. 7 Mart 2002 tarih ve 2002/19/EC sayılı Eri�im Direktifi 

Elektronik haberle�me �ebekelerinin ve ilgili tesislerin birbirleri ile araba�lantısı ve bu 

�ebeke ve tesislere eri�im hakkında Direktif)  

 

Avrupa Komisyonu, telekomünikasyon reform paketi içinde ili�kili (ba�lantılı) olunmayan 

�nternet Servis Sa�layıcıların kablo sistemleri üzerinden zorunlu olarak ta�ınması 

yükümlülü�ü getirilmesini reddetmi�tir. Ancak Eri�im Direktifine göre, Ulusal Düzenleyici 

Kurumun bir kablo i�letmecisinin geni�bant internet eri�imi sa�lanmasında etkin piyasa 

gücüne sahip oldu�unu tespit etmesine ba�lı olarak uygun durumda kablo sistemleri 

üzerinden geni�bant hizmetlerin ta�ınması yükümlülü�ü getirilebilecektir. Bu yönüyle, bu tür 

bir yükümlülü�ün getirilmesi Telekomünikasyon Kurumlarının takdirine bırakılmı�tır1.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Digital must-carry and forced access: Government-mandated access to cable distribution networks in the U.S. 
and the E.U.,  Burt Braverman and Danielle Frappier, 24 Mart 2003, s. 15.  
http://www.crblaw.com/allclients2/2003/Article_CLA_2003.pdf   
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ALTINCI BÖLÜM 

 

6. TÜRK�YE’DE KATV SEKTÖRÜ1 

6.1. KATV’nin Türkiye’deki Geli�imi 

KATV hizmeti, dünyada oldu�u gibi Türkiye’de de analog televizyon yayınlarının kesintisiz 

ve net bir �ekilde televizyon izleyicilerine ula�tırılması amacıyla ba�latılmı�tır KATV �ebeke 

yatırımı ve hizmetinin verilmesi TTA�’nin yaptı�ı çalı�malar ile ba�lamı�tır. KATV’nin 

geli�imini iki temel kısımda incelemek mümkündür. Bu dönemler, TTA�’nin KATV 

yatırımlarını yaptı�ı ve hizmet verdi�i dönem ve TTA�’nin gelir payla�ımlı ortakları aracılı�ı 

ile yatırım yaptı�ı ve hizmet verdi�i dönem olarak adlandırılabilir.  

 

6.1.1. TTA�’nin KATV Yatırımı Yaptı�ı ve Hizmet Verdi�i Dönem (1989-1997/1998) 

1989 yılında, TTA� (o zamanki adıyla PTT-Posta Telgraf Telefon) Ankara’da pilot uygulama 

ba�latarak ilk deneme yayınlarını yapmı�tır2.  

 

1991 yılında, TTA�, toplam 9 ilde (�stanbul, Ankara, Antalya, Bursa, �zmir, Adana, Konya, 

Gaziantep, Kayseri) 1.570.000 abone kapasitesine sahip,  sadece  analog TV yayınlarının 

abonelere iletilmesine yönelik (tek yönlü), internet, data ve ses iletimine uygun olmayan 

kablo sistemlerini hizmete sunmu�tur. Bu yatırımları TTA� kendisi yapmı� ve sistemin 

bakım-i�letme ve arıza hizmetlerini de kendi personeliyle yürütmü�tür 3. 

 

1994 yılından itibaren, ödenek yetersizli�i nedeniyle, TTA�, KATV yatırımlarına ara vermi�4 

ve 1998 yılına kadar yukarıdaki 9 ilde kablo hizmetini vermeye devam etmi�tir. 

 

6.1.2. TTA�’nin Gelir Payla�ımlı Ortakları Aracılı�ı ile KATV Yatırımı Yaptı�ı ve Hizmet 

Verdi�i Dönem (1997/1998-........) 

1997 yılında, TTA�, daha önce kurulmu� olan 9 büyük il dı�ındaki 11 yeni il  merkezi ve 

ba�lı ilçelerinde (Mersin-Tarsus, �zmit-Gölcük-Körfez-Gebze, Eski�ehir, Zonguldak-

Karadeniz Ere�li, Denizli, Balıkesir-Bandırma, Samsun, Adapazarı, Tekirda�-Çerkezköy-

Çorlu, Erzurum, Yalova-Çınarcık-Çiftlikköy) 10 yıl süreli gelir payla�ım esasına göre KATV 
                                                 
1 Bu bölümde, Ne�et Decdeli’nin hazırlamakta oldu�u uzmanlık tez çalı�masından yararlanılmı�tır.   
2 TTA�, 2001, faaliyet raporu., s.104 
3 Telkoder, s.3, http://www.telkoder.org.tr/docs/catv.doc 
4 Telkoder, s.3, http://www.telkoder.org.tr/docs/catv.doc 
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sistemlerinin yapılması konusunda bir ihale açmı�tır. Tüm yatırım masrafları gelir payla�ım 

ortaklarınca kar�ılanmak kaydıyla “Gelir Payla�ımı” esasına göre çift yönlü, geni�bantlı (5-

862 MHz) internet, veri ve ses iletimine uygun KATV sistemleri tesis edilmi�tir. Bu 

sistemlerin bakım-i�letme-arıza yükümlülükleri gelir payla�ım ortaklarına ait olup, 

uygulamadaki içerik temini, abonelik i�lemleri, fiyatlandırma ve faturalama TTA� tarafından 

yapılmaktadır. Bugün için uydu alı� ve merkezi denetim üniteleri (headend) ço�unlukla TTA� 

tesislerinde yer almakta olup bunların i�letmecili�i de TTA� üzerinde gözükmekte, ancak 

uygulama genelde gelir payla�ım ortakları tarafından yapılmaktadır1.  

 

1998 yılında, TTA�, açtı�ı ikinci gelir payla�ımı ihalesiyle daha önce kurulmu� olan 9 büyük 

ildeki uygulamalarını da gelir payla�ımlı proje uygulamalarına dönü�türmü�tür2. Söz konusu 

illerde, tek yönlü KATV �ebekesindeki mevcut donanım ve kablolara gerekli ilavelerin 

yapılarak iki yönlü hizmetlerin (internet, veri ve ses) sunulmasına uygun hale getirilmesi, 

�ebekenin frekans bandının 450 MHz’in üzerinde kademeli olarak 862 MHz’e çıkarılması ve 

mevcut �ebekenin kapasitesinin iki yıl içinde % 25 artırılması �artıyla, TTA�, 10 yıl 

süreli�ine, ihaleyi kazanan gelir payla�ım ortaklarına gelir payla�ımı sözle�mesi çerçevesinde 

bu bölgeleri devretmi� ve gelir payla�ım ortakları sistemin bakım ve onarım yükümlülüklerini 

de üstlenmi�lerdir3.  

 

6.2. Kablo Hizmetinin Verildi�i �ller  

KATV hizmeti Ankara, �stanbul, �zmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Bursa, Konya ve Kayseri 

olmak üzere 9 büyük ilde ve Mersin-Tarsus, �zmit-Gölcük-Körfez-Gebze, Eski�ehir, 

Zonguldak-Karadeniz Ere�li, Denizli, Balıkesir-Bandırma, Samsun, Adapazarı, Tekirda�-

Çerkezköy-Çorlu, Erzurum, Yalova-Çınarcık ve Çiftlikköy olmak üzere 11 yeni il ve ba�lı 

ilçelerinde  sunulmaktadır4.  

 

6.3. Mevcut Kablo Kapasitesi ve Doluluk Oranı 

KATV hizmetinin sunuldu�u illerde, �ubat/2003 itibariyle, eri�ilen hane sayısı 2.457.534 

olup, kullanılmayan kapasite ve �ebekeye ba�lı olan hane sayısı Çizelge.6.1.’de 

                                                 
1 Telkoder, s.4, http://www.telkoder.org.tr/docs/catv.doc 
2 TTA�, 2001, faaliyet raporu., s.104 
3 Telkoder, s.4, http://www.telkoder.org.tr/docs/catv.doc 
4 http://www.telekom.gov.tr/kablotv/ktv-iller.html  
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görülmektedir1. TTA�’nin 2003 yılı sonu hedefi, abone hane sayısını 1.050.000’e 

çıkarmaktır2.  

 

 
�ekil 6.1.�ubat/2003 itibariyle, TTA� kablo �ebekesinde eri�ilen 

toplam  hane sayısı ve doluluk oranı3 

 
 
�ekil 6.1’den görüldü�ü üzere, TTA� kablo sisteminde, bo� kapasite % 60 ve kullanılan 

kapasite % 40’dir.  2003 yılı sonu hedefini gerçekle�tirir ise bu oran % 43 olacaktır. Her iki 

durumda da doluluk oranı oldukça dü�ük seviyededir4.  

 

�ller bazındaki kapasite ve doluluk oranları Tablo 6.1  ve �ekil 6.2.’de  görülmektedir. 

                                                 
1 TTA�, �ubat/2003, “KATV ba�lantı durumu raporu” 
2 http://www.telekom.gov.tr/kablotv/ktv-iller.html 
3 TTA�, �ubat/2003, “KATV ba�lantı durumu raporu” 
4 http://www.telekom.gov.tr/kablotv/ktv-iller.html 

1.050.000 

1.478.007 

7.236 

972.291 

2.457.534 

-   

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

E A Bekleyen Bo� 2003 Sonu 
Hedeflenen 

Abone 

H
ane 

E : Eri�ilen Hane Sayısı   A: Abone Hane Sayısı       % x : Doluluk oranı 

%
 40 

%
 43 



 140 

Tablo 6.1. �ubat/2003 itibariyle, TTA� kablo �ebekesinde, iller bazında eri�ilen  hane sayısı 
ve doluluk oranı tablosu1 
 

�l 
 

Hane 
Sayısı 

Doluluk 
Oranı 
(%)  

�l 
 

Hane Sayısı 
Doluluk 
Oranı 
(%) 

E     144.936     E     46.371    Adn 
A        39.970    

28 
 

Den 
A     10.453    

23 

E     436.298     E     23.704    Ank 
A     177.559    

41 
 

Erz 
A       5.534    

23 

E        79.250   E     47.402    Ant 
A        38.178    

48 
 

Esk 
A     12.244    

26 

E        94.489     E     59.934    Bur 
A        28.174    

30 
 

�zmit 
A     24.361    

41 

E        67.769     E     58.340    G.Ant 
A        16.112    

24 
 

Mer 
A     14.379    

25 

E     328.784     E     13.333    
�st.An 

A     183.574    
56 

 
Adpz 

A              -      
0 

E     579.627     E     28.264    
�st.Av 

A     240.161    
41 

 
Sam 

A       8.799    
31 

E     211.049     E     28.880    
�zmir 

A     106.964    
51 

 
Tkrd 

A     15.102    
52 

E        46.561     E     14.368    Kay 
A        10.738    

23 
 

Yal 
A       3.854    

27 

E        87.486     E     24.171    Kon 
A        16.105    

18 
 

Zon 
A       8.379    

35 

E        36.518         
Blks 

A        11.652    
32 

     

 
 

                                                 
1 TTA�, �ubat/2003, “KATV ba�lantı durumu raporu” 
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1 

 

                                                
1 TTA�, �ubat/2003, “KATV ba�lantı durumu raporu” 
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6.4. TTA� ile Gelir Payla�ımı Esasına Göre Kablo Hizmeti Veren �irketler ve Pazar 

Durumları 

Halen KATV hizmetleri tek lisans sahibi TTA� ile gelir payla�ımı esasına göre sözle�me 

yapmı� olan Aktif Kablo TV (�stanbul), �nteraktif (Ankara), KabloNet (�stanbul), Tekfen 

(�stanbul), Topaz (�stanbul) ve Ultra Kablo TV (�stanbul) �irketleri tarafından 

yürütülmektedir1.  

 

Bu �irketlerin, �ubat/2003 itibariyle, i�lettikleri toplam �ebekelerdeki doluluk oranları (�ekil 

6.3), eri�tikleri hane sayısına göre kar�ıla�tırmaları (�ekil 6.4), toplam abone sayılarına göre 

olan pazar payları (�ekil 6.5)  ve  internet abone sayılarına göre olan pazar payları (�ekil 6.6) 

a�a�ıda görülmektedir.  

 

  
 

E : Eri�ilen Hane Sayısı   A: Abone Hane Sayısı       % x : Doluluk oranı 

 
�ekil 6.3. �irketlerin kapasiteleri ve doluluk oranları2 

                                                 
1 http://www.kaider.org.tr/Uyeler.htm 
2 TTA�, �ubat/2003, “KATV ba�lantı durumu raporu” 
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�ekil 6.4.  �irketlerin eri�tikleri hane sayılarına göre kar�ıla�tırmaları1 
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�ekil 6.5. �irketlerin toplam abone sayılarına göre kar�ıla�tırmaları2 

                                                 
1 TTA�, �ubat/2003, “KATV ba�lantı durumu raporu” 
2 TTA�, �ubat/2003, “KATV ba�lantı durumu raporu” 
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KabloNet
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�ekil 6.6.  �irketlerin �nternet abone sayılarına göre kar�ıla�tırmaları1 

 
6.5. Kablo Sistemi Üzerinden Verilen Mevcut Hizmetler 

6.5.1. Analog Radyo/TV Yayını 

Kablo sisteminden iletilen TV program kanallarının sayısı illere göre de�i�mektedir. Kablo 

sisteminden 9 büyük ilde halen 34 adedi yerli, 13 adedi yabancı olmak üzere toplam 47 TV 

program kanalı, 11 yeni il ve ba�lı ilçelerinde ise 44 adedi yerli, 13 adedi yabancı olmak 

üzere toplam 57 TV program kanalı, iller bazında yerel olarak toplam 21 adet yerli TV 

program kanalı ve 20 FM radyo yayını iletilmektedir2.  

 

6.5.2. Sayısal Yayın 

�u anda sayısal yayın sunulmamakla birlikte, sistem üzerinden sayısal TV yayınlarının 

iletilebilmesini teminen 2000 ve 2001 yıllarında 6 büyük ilde  (�stanbul, Ankara, �zmir, 

Gaziantep, Kayseri, Konya) a�amalı olarak  sayısal headend donanımları kurulmu� ve sayısal 

ödemeli TV hizmetlerinin ticari i�letmeye açılması için gerekli teknik ortam hazırlanmı�tır. 

                                                 
1 TTA�, �ubat/2003, “KATV ba�lantı durumu raporu” 
2 http://www.telekom.gov.tr/kablotv/ktv-cozum.html 
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Bu altyapı ile kablo üzerinden video, ses, veri gibi her türlü bilgi ve veri ileti�iminin 

yapılaca�ı ve interaktif (iki yönlü) hizmetlerin sunulaca�ı bir ortam hazır hale getirilmi�tir1.  

 

Yakın bir gelecekte kablo �ebekesinden 44 adet analog TV programı ve 49 adet sayısal TV 

program kanalı ile 40 radyo programının iletilmesi, sayısal radyo, pay TV, teletext, e�itim 

programları, tele alı�veri� gibi hizmetlerin verilmesi mümkün olacaktır2.  

 

6.5.3. �nternet/Veri/VoIP3 Hizmeti ve Tarifeleri 

Koaksiyel kablo �ebekesi üzerinde abone tarafına ba�lanacak olan bir kablo modem ve 

modemin ba�lı oldu�u bilgisayar ile herhangi bir telefon hattına ihtiyaç duymaksızın abone 

bazında mevcut tarife ko�ullarında 64 Kbit/s ile 512 Kbit/s arasındaki hızlarda internet 

omurgasına eri�im sa�lanabilmektedir4. Ayrıca çe�itli hızlarda özel devreler üzerinden veri 

hizmeti sunulmaktadır. Ancak kablo kullanıcıları, bu �ebeke üzerinden sunulan internet ve 

veri hizmetlerini sadece TTA�’nin �SS’si olan TTNet’den alabilmektedirler. Kablo sistemi 

üzerinden internet eri�imi ve veri iletimi hizmeti bugün için 12 ilin bazı yayın sahalarında 

(�stanbul, Ankara, Bursa, Adana, Antalya, �zmir, Tekirda�, �zmit, Kayseri, Konya, Gaziantep, 

Eski�ehir) kullanıcılara sunulmaktadır5.  

 

�ubat/2003 itibariyle, TTA� Kablo �ebekesi üzerindeki toplam abone sayısı ile internet ve 

veri abone sayılarının kar�ıla�tırmaları �ekil 6.7’de görülmektedir. 

 

                                                 
1 TTA�, 2001, faaliyet raporu., s.105 
2 http://www.telekom.gov.tr/kablotv/ktv-cozum.html 
3 Voice over IP : �nternet protokolü ile ses iletimi. 
4 http://www.telekom.gov.tr/kablotv/ktv-internet.html 
5 http://www.telekom.gov.tr/kablotv/ktv-intiller.html 
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�ekil 6.7. Toplam abone, internet abonesi ve veri abonesi sayıları1 

 
�nternet abonelerinin hızlara göre da�ılımı ise �ekil 6.8’de görülmektedir. 
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�ekil 6.8. �nternet abonelerinin hızlara göre da�ılımı2 

 
Kablo �ebekesi içerisinde, VoIP uygulamalarına geçilmi� ancak yerel alanda sınırlı 

kalmasından dolayı kullanıcılar ilgi göstermemi�lerdir. Aynı kapsamda, PSTN’e irtibatlı 
                                                 
1 TTA�, �ubat/2003, “KATV ba�lantı durumu raporu” 
2 TTA�, �ubat/2003, “KATV ba�lantı durumu raporu” 
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telefon hizmetleri için alan kodları 0831-0836 olarak belirlenmi�tir1. Bu hizmetlerle ilgili 

TTA� Mayıs/2003 tarifesi Tablo.6.2.de görülmektedir2. 

 

 
Tablo 6.2. TTA� Kablo �nternet/Veri/VoIP tarifesi 

 

�nternet Eri�im Ücreti 

Hız (Kbps) Ba�lantı Ücreti (mil.TL) Aylık Ücret (mil. TL) 

64/16 25 35 

128/32 25 68 

256/64 25 113 

512/128 25 198 

Özel Devre Ücreti 

Hız (Kbps) Ba�lantı Ücreti (mil.TL) Aylık Ücret (mil. TL) 
(Her yerel uç için) 

64/64 85 19 

128/128 137 35 

256/256 213 50 

512/512 349 85 

1024/1024 571 139 

2048/2048 856 206 

VoIP Ücreti 

 Ba�lantı Ücreti (mil.TL) Aylık Ücret (mil. TL) 

 8,5 20 

 

                                                 
1 TTA�, 2001, faaliyet raporu., s.104 
2 http://www.telekom.gov.tr/tarifeler/kablo.html 
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6.6. KATV Konusunda Yasal Durum 

 
�  Türk Telekomünikasyon A.�., Türkiye’de mevcut yetkili tek KP�’dir. 28.02.2001 tarihinde 

T.C. Ula�tırma Bakanlı�ı ile Türk Telekomünikasyon A.�. arasında imzalanan görev 

sözle�mesi, 23.05.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanunun çıkmasından sonra Telekomünikasyon 

Kurumu ile Türk Telekomünikasyon A.�. arasında 11.02.2002 tarihinde imzalanarak 

yenilenmi�tir. Türk Telekom, Görev Sözle�mesinin 3 üncü maddesi çerçevesinde KATV 

hizmetini yürütmektedir.   

 

TTA� Görev Sözle�mesi, Madde 3 (a) 

Bu sözle�me, her türlü i�aret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönü�türülebilen her türlü 

verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve di�er 

iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasına ili�kin her türlü telekomünikasyon hizmetinin 

sunulmasını kapsar.  

 

�  KATV hizmetinin yürütülmesi Türk Telekom’a tanınan tekel hakkı kapsamında de�ildir. 

4502 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde tekel kapsamında kalan hizmetlerle Ek 

18 inci maddede sayılan hizmetler arasında ayrıma gidilmi�tir. KATV hizmeti de Ek 18 inci 

maddede yer verilen hizmetlerdendir. Bu çerçevede, KATV hizmeti ancak bir imtiyaz 

sözle�mesi veya telekomünikasyon ruhsatı ile yürütülebilir.   

 

4502 Sayılı Kanun, Madde 3 (a) 

Katma de�erli telekomünikasyon hizmetleri, ek 18 inci madde kapsamında sayılan hizmetler ve 2 nci maddenin 

(c) fıkrasında belirtilen tekel süresinin sonundan itibaren olmak üzere tekel kapsamındaki telekomünikasyon 

hizmetleri de dahil tüm telekomünikasyon hizmetleri, ilgili hizmetin türüne göre ancak bir görev sözle�mesi, 

imtiyaz sözle�mesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin kapsamında yürütülebilir. Ek 18 inci madde 

kapsamında sayılan hizmetler, ancak bir imtiyaz sözle�mesi veya telekomünikasyon ruhsatı ile yürütülebilir. 

 

406 Sayılı Kanun, Ek Madde 18 

Kurum, mobil telefon, ça�rı cihazı, data �ebekesi, akıllı �ebeke, kablo TV, ankesörlü telefon, uydu sistemleri, 

rehber basım ve benzeri katma de�erli hizmetler konularında sermaye �irketlerine tekel olu�turmayacak ko�ulları 

da dikkate almak suretiyle i�letme lisans ve ruhsatı (sermaye �irketlerinin devralacakları ve bizzat kuracakları 

tesislerin i�letilmesine yönelik olarak) verebilir.  
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YED�NC� BÖLÜM 

 

7. KATV H�ZMET� �LE �LG�L� DÜZENLEMELERE �L��K�N ÖNEML� D��ER 

KONULAR1 

7.1. KATV �ebekelerine Eri�im 

7.1.1. Geleneksel Eri�im (Kapalı Yapı)  

KATV üzerinden verilen internet hizmetinde, ülkemizde de kullanılan genel  eri�im modeli 

kapalı modeldir. Bu modelde KATV �ebekesi tek bir �SS’ye açılmı� olup, internet servis 

sa�layıcılı�ı KP�’nin kendi �SS’si veya anla�ma yaptı�ı �SS tarafından yapılmaktadır. Bu yapı 

�ekil 7.1’de görülmektedir. 

 

�ekil 7.1. Kapalı (Tek �SS’li) eri�im modeli2 

 
Kapalı internet eri�iminde, kullanıcılar tek bir �SS’den internet eri�imi ve/veya di�er katma 

de�erli hizmetleri alabildi�inden, �ebeke üzerinde rekabet bulunmamaktadır.  

 

7.1.2. Açık Eri�im 

Günümüzde KATV �ebekeleri/sistemleri olarak bilinen �ebekeler, ba�langıçta sadece TV 

sinyallerinin belli  bir bölgeye  da�ıtılması amacına hizmet etmek için kurulmu�tur. Ancak 

zamanla KP�’ler, TV  hizmetinin yanında kullanıcılarına internet hizmeti de sunmaya 

                                                 
1 Bu bölümde, Ne�et Decdeli’nin hazırlamakta oldu�u uzmanlık tez çalı�masından yararlanılmı�tır.   
2 http://itc.mit.edu/itel/docs/jun00/Tseng_Gillett.pdf 
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ba�layınca, KATV �ebekesi üzerinden birden fazla �SS’nin hizmet vermesi anlamına gelen 

açık eri�im konusu üzerinde �iddetli  tartı�malar ya�anmı�tır.  

 

Açık eri�imde, KP�’ler KATV �ebekesine eri�ime imkan sa�lamakta ve servis sa�layıcılar da 

bu   �ebeke üzerinden katma de�erli hizmetler sunabilmektedir. Kullanıcılar, abonelik veya 

kullanım ba�ına ücretlendirme temelinde bu çoklu sa�layıcılardan hizmetlerini 

seçebilmektedirler1. Açık eri�im yapısı �ekil 7.2’de görülmektedir. 

 

 

 

�ekil 7.2. Açık (Çok �SS’li) eri�im modeli2 

 
7.1.2.1. Açık eri�imi destekleyen görü�ler3 

Açık eri�imi destekleyen gruplar arasında �SS’ler, sivil toplum örgütleri, tüketici dernekleri,  

sistem üreticileri ve yerel yönetimler bulunmaktadır.  

 

Açık eri�im taraftarlarına göre açık eri�imin sa�lanması kullanıcıların yararına olacaktır. Bu 

görü�ü savunanların argümanları �u �ekilde sıralanabilir: 

 

                                                 
1 http://www.cabledatacomnews.com/whitepapers/paper07.html  
2 http://itc.mit.edu/itel/docs/jun00/Tseng_Gillett.pdf 
3 http://itc.mit.edu/itel/docs/jun00/Tseng_Gillett.pdf 
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- �SS’ler arasında olu�acak rekabet  sonucunda kullanıcı lehine daha dü�ük bedelde 

hizmet sunulabilmesi, yeniliklerin daha hızlı adapte edilebilmesi ve hizmet kalitesinin 

artması,  

- Kullanıcıların istedikleri �SS’yi seçme imkanına sahip olmaları,  

- �SS’lerin PSTN �ebekesinde sahip oldukları eri�im haklarının KATV �ebekesine de 

uygulanması gere�i 

- Tek bir �SS’nin içerik eri�imini kendi lehine kullanabilme ihtimalinin olması 

 

Ara�tırmalar, açık eri�imin zorunlu oldu�u yerlerde geni�bant yatırımının daha fazla oldu�unu 

göstermektedir. Örne�in, ABD’de DSL hizmetinde açık eri�im zorunlu tutulmasına ra�men 

telefon �irketleri DSL’e yatırım yapmaktadırlar. Yine Kanada’da kablo modem hizmetinde 

uygulanan zorunlu açık eri�ime ra�men, geni�bant hizmetlere olan yatırımlar konusunda 

Kanada’nın büyük kablo �irketleri ABD’dekilerden daha hızlıdır1.  

 

Kanada KATV Derne�i (Canadian Cable Television Association/CCTA) KATV 

i�letmecilerinin finansal nedenlerle açık eri�imi desteklediklerini, ili�kili olmayan di�er 

�SS’lerin KATV �ebekelerine getirecekleri kullanıcı potansiyelinin geni�bant eri�im 

altyapısına yapılacak yatırım maliyetini daha da azaltaca�ını ifade etmektedir2. 

 

7.1.2.2. Açık eri�ime kar�ı olan görü�ler3 

Açık eri�imi istemeyen gruplar arasında KP�’ler, bazı sivil toplum örgütleri ve bazı �SS’ler 

bulunmaktadır.  

 

Açık eri�ime kar�ı çıkanların argümanları �u �ekilde sıralanabilir: 

 

- Açık eri�imin önemli miktarda �ebeke yatırımı yapılmasını gerektirmesi, 

- KP�’lerin kendi istekleri olmaksızın açık eri�im ile yükümlü tutulmaları sonucunda 

hedefledikleri gelirleri elde edememeleri veya gelirlerinin önemli bir kısmını �SS’ler 

ile payla�mak zorunda kalmaları halinde, �ebekelerini modernize etme konusunda 

isteksiz davranacak olmaları ve kablo modem hizmetinin yaygınla�ma hızının 

yava�layacak olması 

                                                 
1 http://www-personal.umich.edu/~jmm/papers/broadband.pdf  s.2 
2 http://www-personal.umich.edu/~jmm/papers/broadband.pdf  s.35 
3 http://itc.mit.edu/itel/docs/jun00/Tseng_Gillett.pdf 
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Bu çerçevede, açık eri�im yakla�ımı genel olarak kabul gören bir yakla�ım olmasına ra�men, 

mevcut KATV �ebekeleri üzerinde bu tür bir eri�imin zorunlu tutulmasında veya �irketler 

arasındaki mali anla�mazlıklarda sorunlar ortaya çıkmaktadır.    

 

7.1.3. Açık Eri�im Yöntemleri 

Açık eri�imi teknik uygulamasında üç temel yöntem vardır :  

 

1. Yeniden markalama/satma (rebranding) 

2. Fiziksel Ayrım 

3. Mantıksal Ayrım 

 

7.1.3.1. Yeniden Markalama/Satma (YM/S) Modeli  

YM/S Modelinde, rakip �SS’ler tüm hizmetlerin satın alınmasına yönelik KP� ile anla�ma 

sa�lamakta ve kullanıcılara bu servisleri yeniden satmaktadırlar. Bu model teknik anlamda tek 

�SS modelinden farklı de�ildir. Bu model �ekil 7.3’te gösterilmektedir.  

 

 
�ekil 7.3. YM/S Modeli 
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7.1.3.2. Fiziksel Ayrım (Ayrı Kanal Tahsisi (AKT) Modeli) 

Çoklu �SS uygulamalarının oldu�u bir �ebeke uygulaması için ideal açık eri�ime daha yakın 

bir model, çe�itli �SS’lerin kablo sisteminin ayrı kanalları üzerinde kendi hizmetlerini sunması 

modelidir. Bu genel yakla�ım, KP�’ler  tarafından kurumsal kullanıcıları bireysel kablo 

modem kullanıcılarından ayırmak için de ba�arılı bir �ekilde kullanılabilmektedir.  AKT 

Modeli  �ekil 7.4’te görülmektedir 

�ekil 7.4. AKT Modeli 

 
 
AKT Modelinde, �SS’ler mevcut TV kanallarına tahsis edilen frekans bantlarına benzer 

biçimde KATV �ebekesindeki bant geni�li�ini payla�maktadırlar. KP�, hem ileri yön hem de 

geri yönde her bir �SS’ye belli bir kanal kapasitesi tahsis etmektedir. Kanalların kapasite 

seçimi ve tahsis i�lemi KP� ile �SS’ler arasında görü�ülerek karara verilmektedir. 

 

7.1.3.3. Mantıksal Ayrım (Politika Tabanlı Yönlendirme (PTY)) Modeli  

PTY modelinde, farklı �SS’ler ve onların kullanıcıları aynı kanal ya da kanalları payla�maktır. 

Ancak bu modelde �SS’leri ayırmak için kullanıcının trafi�i yönlendirilmektedir. PTY modeli 

�ekil  7.5’te görülmektedir. 

 



   154 

 
 

�ekil 7.5. PTY modeli 

 
PTY modelinin avantajı, KATV �ebekesindeki spektrum tahsisinin AKT modelindekinden 

daha verimli bir �ekilde yapılmasıdır. Bu modelde, �SS sayısı sadece politika tabanlı 

yönlendiricinin (router) kapasitesiyle sınırlıdır. �SS’ler kendi ön belle�ine alınmı� içerikleri ya 

da kendine ait içerikleri sa�layabilmektedirler.  

 

Yukarıdaki üç modelin ayrı ayrı avantaj ve dezavantajları vardır. AKT modeli, ideal açık 

eri�imi sa�lamada kullanılabilir. Ancak mevcut HFC yapısının bant geni�li�inin sınırlı olması, 

kullanılan frekansların kısıtlı olması �u anda uygulanmasını engellemektedir. Ancak FTTC 

altyapısının geli�mesi ve yaygınla�masıyla, her servis sa�layıcı için ayrı bir bant geni�li�i 

tahsis etmek mümkün olabilecektir. Genel de açık eri�im için kullanılan model, mantıksal 

ayrım modelidir. Burada KP�’nin gerek anla�malar gerekse düzenlemeler ile kontrol altında 

tutulması ve �SS’lere adil bir temelde eri�im sa�laması önemlidir. 

 

7.1.4. Açık Eri�im Konusunda Ülke Örnekleri 

7.1.4.1. ABD 

Açık eri�im konusunda en çok tartı�maların oldu�u ülke ABD’dir.  Buradaki tartı�malar 

1999’da, AT&T1 nin TCI2’ı almasıyla ba�lamı�tır. O dönemde �SS’ler kendilerine geni�bant 

eri�im imkanı sa�layacak bir KATV �ebekesine ihtiyaçlarının olaca�ını, ancak AT&T’nin 

kendilerini bu eri�imden mahrum bırakaca�ını tahmin etmi�lerdir. Nitekim bir süre sonra 

                                                 
1 En büyük KP� 
2 �kinci büyük KP� 
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AT&T de AOL1 ve di�er �SS’lere açık eri�im sa�lama sözünü vermeyi reddetmi�tir. Bunun 

üzerine �SS’ler tarafından çe�itli yerel kablo otoritelerine ba�vuruda bulunulmu� ve bu 

otoritelerden bazıları KATV �ebekesinin di�er tüm �SS’lere adil bir temelde açık eri�im 

sa�lamasını zorunlu kılmı�tır. Örne�in Portland/Oregon’daki yerel kablo düzenleme otoritesi,  

AT&T’ye TCI lisansının verilmesini KATV �ebekesi üzerinden di�er anla�malı olmadı�ı 

�SS’lere açık eri�im sa�laması �artına ba�lamı�tır. Benzer biçimde, San Francisco, Broward 

County (Florida), St. Louis ve di�er yörelerde de açık eri�im zorunlu kılınmı�tır2.  

 

2000 yılına gelindi�inde, Federal Temyiz Mahkemesi tarafından yüksek hızlı internet 

eri�iminin bir kablo hizmeti olmadı�ı, bir telekomünikasyon hizmeti oldu�u ve konuya ili�kin 

düzenlemenin yerel otoritelerce yapılamayaca�ı ifade edilerek, yerel otoritelerin yaptıkları 

düzenlemeler geçersiz sayılmı� ve bu konuda düzenleme yetkisinin Kongre ve FCC’ye ait 

oldu�u belirtilmi�tir.3  

 

FCC de bu konuda bir inceleme ba�latmı�, pazarda yer alan tüm aktörlerin (KP�’ler, �SS’ler, 

sivil toplum örgütleri, dernekler, tüketiciler vb.) görü�lerini almı�tır. Yapılan inceleme 

sonunda FCC’nin Mart 2002’de yayınladı�ı karar ile, kablo modem hizmetinin ne kablo 

hizmeti ne de telekomünikasyon hizmeti oldu�u, sadece uluslararası bir bilgi servisi oldu�unu 

belirtilmi� ve açık eri�im konusunda düzenlemeye ve bir zorlamaya gerek  olmadı�ına karar 

verilmi�tir4. Ancak zamanla DSL hizmetleriyle rekabet edebilmek için KP�’ler açık eri�im 

konusuna sıcak bakmaya ba�lamı�lar ve �ebekelerine açık eri�im sa�lamı�lardır. 

 

Time Warner5 ve AOL, Aralık  2000 tarihinde FCC ve  FTC (Federal Ticaret Komisyonu ) 

tarafından birle�melerinin ko�ulu olarak  konulan �artı sa�lamak için di�er �SS’lere açık eri�im 

sa�lamayı kabul etmi�tir. Bu yükümlülü�ün kayna�ı, AOL’nin internet pazarındaki gücü ile 

Time Warner’ın kablo ve medya sistemlerindeki gücünün birle�mesi sonucu tekelci bir yapının 

olu�aca�ı endi�esine dayanmaktaydı.   

 

Belirlenen kurallar çerçevesinde, AOL-TW’nin AOL servisini Time Warner Cable �ebekesi 

üzerinden sunabilmesi için, en azından bir �SS’nin her bir Time Warner Cable (TWC) (AOL-

                                                 
1 Ülkenin en büyük �SS’lerinden biri durumundadır.  
2 http://www.manhattan-institute.org/hazlett/rahazl0107.pdf  
3 http://www.spectrum.ieee.org/WEBONLY/pressrelease/ 0401/open0401.pdf  
4 http://www.crblaw.com/newsarticle.asp?year=2002&file=cablemodemnotice.html 
5 KP� 
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TW’ nin kablo �irketi) �ebekesi üzerinde hizmet vermesine imkan verme yükümlülü�ü ile kar�ı 

kar�ıya kalmı� ve bunun sonucunda, AOL-TW �irketi AOL’nin TWC �ebekesi üzerinde hizmet 

sunmasından itibaren 90 gün içinde, orta�ı olmayan iki �SS ile anla�ma imzalamak zorunda 

olmu�tur. AOLTW,   

 

1) Mü�teriler �SS hizmetlerine yönelik bilgi almak istedi�inde, taraflı bir �ekilde kendi �SS’si 

lehine yönlendirme yapmamakla, 

 

2) Her bir �SS’ye mü�terisinin internet ba�langıç sayfasının içeri�ini kontrol etme izni 

vermekle, 

 

3) �SS’lere herhangi bir içerik zorlaması yapmamakla,  

 

4) Kablo modem kullanıcılarını kendi ortakları olan �SS’lere eri�meye zorlamamakla (AOL veya 

RoadRunner),  

 

5) �SS’lere kendi abonelerine do�rudan faturalama sözle�mesi yapmaya izin vermekle,  

 

6) Aralarındaki anla�malara yönelik FCC’ye kar�ı bilgi vermemesi için �SS’ler ile herhangi bir 

sözle�me imzalamamakla,  

 

yükümlü tutulmu�tur. 

  

ABD’de halihazırda, açık eri�im pazar dengesi içerisinde (KP� ve �SS arasındaki anla�malar 

çerçevesinde) yapılmaktadır. Ancak pazarı etkileyecek önemli etkenler oldu�unda FCC ve 

FTC gerekli önlemleri almaktadırlar. 

 

7.1.4.2. Kanada 

ABD’de FCC’nin aksine, Kanada Radyo ve Telekomünikasyon Komisyonu (Canadian Radio 

and Telecommunications Commission - CRTC) 1996 yılında yasal yükümlü KP�’lere yönelik 

açık eri�imi zorunlu kılmı�; 1998 yılında da, 98/9 sayılı Kararı ile tüm kablo �irketlerine 

ili�kili olmadıkları tüm �SS’lere  açık eri�im sa�lamayı zorunlu kılmı�tır. Ayrıca, CRTC 1999 

yılında 99/11 sayılı Kararı ile, KP�’lerin �SS’lere satacakları yüksek hızlı internet altyapı 
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fiyatlarının perakende satı� fiyatlarından % 25 dü�ük olmasını da �art ko�mu�tur1. Düzenleme, 

KP�’nin kablo hizmetine abone olmayan ancak �SS’nin abonesi olan bir kullanıcıya bile 

yüksek hızda eri�im sa�lanabilmesini öngörmektedir2. Ancak CRTC’nin açık eri�imi zorunlu 

kılmasından sonra, KP�’lerin tarifelerini ve ara ba�lantı �artlarını olu�turmaları ve ili�kili 

olmayan �SS’lere hizmet vermeleri için üç yıl geçmi�tir3. ABD’de ex-ante veya zorunlu 

biçimde açık eri�imden ziyade pazar geli�meli açık eri�im uygulaması tercih edilirken, 

Kanada’da KP�’lerin açık eri�im konusundaki tarifeleri düzenleyici otoritenin kontrolü altında 

tutulmu�tur4. Kanada’da açık eri�imin nasıl uygulanaca�ı konusunda CRTC öncülü�ünde, 

�SS’ler ve KP�’lerin temsilcilerinin oldu�u  bir çalı�ma grubu kurulmu�tur5. Bu çalı�ma grubu 

PTY Modeli açık eri�im konusunda gerekli olan tüm çalı�maları (modelin uygulanmasında 

ortaya çıkacak durumlar, konular, anla�mazlıklar vb.) yapmaktadırlar6. 

 

Kanada �SS Derne�i Ba�kanı Jay Thomson’a göre açık eri�imi sa�lamanın tek yolu 

düzenleme ile getirilen yükümlülüklerden geçmektedir7. 

 

7.1.4.3. Singapur8 

Singapur’da geni�bant  internet eri�imi DSL teknolojisi ile veya KATV �ebekesi (HFC yapı) 

üzerinden sunulmaktadır9. Singapur’un açık eri�im politikası, geni�bant internet eri�im 

hizmetlerinde rekabeti te�vik etmek ve bunun sonucunda da tüketicilerin �SS’lerin sundu�u  

hizmetleri seçmede daha geni� bir imkana sahip olmasını sa�lamaktır. Aralık 1999’dan bu 

yana Singapore Cablevision10 (SCV), kendi modem �ebekesi üzerinden SCV MaxOnline 

adlı geni�bant internet eri�im hizmetlerini bireysel kullanıcılarına vermektedir. Ocak 2003 

itibariyle,  yakla�ık 102.000 SCV MaxOnline kullanıcısı vardır. SCV ba�langıçta kendi 

KATV �ebekesi üzerinden rakip �SS’lere açık eri�im  izni vermemi�tir. Bunun nedeni, 

genellikle SCV’nin kar�ı kar�ıya kaldı�ı teknik sınırlamalardır.  

 

                                                 
1 http://www.law.northwestern.edu/faculty/fulltime/speta/papers/colorado.pdf  
2 http://www.convergedigest.com/Bandwidth/Bandwidth9907.htm  
3 www.fcc.gov/Bureaus/Cable/Reports/broadbandtoday.pdf  
4 www.ngni.org/projects/AN-D2v9.pdf   s.76  
5 http://www.crtc.gc.ca/cisc/eng/cisf3g8.htm  
6 http://archive.aclu.org/issues/cyber/broadband_report.pdf  
7 www.spectrum.ieee.org/WEBONLY/pressrelease/ 0401/open0401.pdf  
8 http://www.ida.gov.sg/Website/IDAhome.nsf/Home?OpenForm  
9 SingTel (Telekom ��letmecisi), 13 Temmuz 2000 yılından itibaren kendi ADSL �ebekesine rakip �SS’lerin 
(Örne�in Pacific Internet) açık eri�imini mümkün kılmaktadır. 2003 Ocak itibariyle, SingTel’in ADSL �ebekesi 
üzerindeki toplam abone sayısı (di�er �SS’ler dahil) 129.000 dir. 
10 KP� 
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Ancak, teknolojik geli�melerle, SCV’nin HFC �ebekesi üzerinden açık eri�im uygulaması 

artık teknik olarak mümkün hale gelmi�tir. Bu nedenle, SCV lisansının 20. maddesine 

göre1 Singapur Telekomünikasyon Kurumu IDA (Infocomm Development Authority of 

Singapore), SCV’ye KATV �ebekesi üzerinde, adil  ve �effaf bir temelde açık eri�im 

uygulamasını zorunlu kılmı� ve StarHub Pte. Ltd. (StarHub) ve SCV’nin birle�mesini 

onaylamasının bir ko�ulu olarak, 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle açık eri�imi uygulamasını 

ba�latmasını istemi�tir.  

 

SCV, Aralık 2002’de açık eri�im hizmetinin tarifesini hazırlamı�tır. IDA, SCV’nin 

hazırladı�ı açık eri�im �art ve ko�ullarını geçici olarak onaylamı� ve kesin onayı ilgili 

tarifeyi, �artları ve ko�ulları denetlemenin sonrasına bırakmı�tır.  IDA, �ubat 2003 

itibariyle, bu denetimi tamamlayaca�ını ve tarifenin kesin onaylamasını yapaca�ını tahmin 

etmektedir. Onaylanan tarife 31 Aralık 2002 den itibaren geçerli olacaktır. �lgili �SS’ler, 

SCV’den, geçici onaylanan fiyatları, ko�ulları ve �artları temin edebilmektedirler. IDA, 

fiyatların, �artların ve ko�ulların makul ve adil olarak devam etmesini sa�lamak için 

SCV’nin tarifesini yeniden gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır.  

 

7.1.4.4. Hong Kong2 

Hong Kong Cable Television Limited (HKCTV), halihazırda Hong Kong’daki tek KP� olup 

HFC �ebekesi i�letmektedir. HKCTV’nin lisansında yer alan ko�ullar gere�i, HKCTV adil bir 

temelde �SS’ler ile araba�lantı yapmak zorundadır. Yine bu ko�ullar gere�i, kablo �ebekesi 

di�er �SS’lere adil bir temelde açılıncaya kadar, Hong Kong Telekomünikasyon Kurumu 

OFTA (Office of the Telecommunications Authority) tarafından belirlenen �artlar ve tarifeler 

altında, HKCTV’nin kendi �SS’si tarafından sunulan geni�bant internet eri�im hizmetlerinin 

di�er �SS’ler tarafından yeniden satılabilmesini mümkün hale getirecektir. 

 

Ancak teknik nedenlerden dolayı, henüz ba�arılı bir �SS ara ba�lantısı yoktur. HKCTV’nin 

orta�ı olan �SS birkaç yıldır geni�bant internet hizmeti sunmakta olup, oldukça önemli bir 

pazar payına sahiptir.  

                                                 
1 20.madde: “��letmeci,  IDA tarafından lisans verilen herkese telekomünikasyon servislerini sa�lama imkanı 
(sistemlere eri�im anlamında) vermelidir. Öncelikle IDA’nın onayı alındıktan sonra, i�letmeci IDA tarafından 
lisanslı herhangi birine, sistemlerin kullanımı ile yada sistemler üzerinden telekomünikasyon hizmeti sa�laması 
için  bir eri�im ücretini gerekli kılabilir.  ��letmecinin uygulayaca�ı ko�ullar,  IDA’nın di�er düzenlemeleriyle 
(ara ba�lantı & eri�im çerçevesi , düzenlemeler ve �artlar ) uyumlu olmalıdır.” 
2 CKMO’dan alınan bilgi. E-mail: ckmo@ofta.gov.hk  
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7.1.4.5. �ngiltere1 

�ngiltere telekomünikasyon otoritesi OFTEL (Office of Telecommunications) açık eri�im 

konusunda 2001 yılında bir inceleme ba�latmı�, bu incelemeye bir çok katılımcı olmu�  ve 

sonuçlarını 2002 yılında açıklamı�tır. Buna göre:  

�  Pazardaki rekabeti güçlendirmek için açık eri�im konusunda bir düzenleme yapmak henüz 

uygun de�ildir. Ancak �irketler pazar dengelerine ve ticari ko�ullara göre kendi aralarında 

anla�ma yapmakta serbesttir. Zaten rekabet, anla�ma ko�ullarını makul bir seviyede tutacaktır. 

�  Rekabetin etkin oldu�u bir pazarda, düzenlemeye gerek kalmaksızın pazar dengeleri 

KP�’leri açık eri�ime zorlayacaktır. Ancak bazen pazar dengeleri tek ba�ına yeterli 

olmayabilece�inden, OFTEL pazardaki rekabet seviyesini yakından takip edecek  ve gerekli 

gördü�ü noktada düzenlemeler yapacaktır.  

Gereksiz yapılan düzenlemeler rekabeti azaltmakta ya da yok etmektedir. Bunun için pazar 

dengeleri çok iyi takip edilmelidir.  

 

7.1.4.6. Avrupa Birli�i2 

Avrupa'da geni�bant hizmetleri tartı�ması henüz yenidir ve �u ana kadar sadece yerel a�ın 

kullanıma açılmasıyla sınırlı kalmı�tır. Avrupa Komisyonu, KATV �ebekelerine açık eri�im 

konusunda bir zorlama getirmemi�, DSL konusundaki düzenlemeler daha çok önem 

kazanmı�tır. Geni�bant hizmetlerin sunuldu�u bir ortam olarak KATV’ye verilen önem �u ana 

kadar çok fazla olmamı�tır. Bunun nedenleri,  

 

�  Farklı üye ülkelerin kablo penetrasyon oranlarının çok farklı olması 

�  Üye ülkelerde daha yüksek penetrasyon oranlarının sa�lanabilmesine yönelik kablo �ebeke 

modernizasyonunun çok yava� olması 

olarak ifade edilebilir.  

                                                 
1 http://www.oftel.gov.uk/publications/broadcasting/opac0401.htm  
2 http://www.ijclp.org/7_2003/pdf/rosenthal-artikel-ijclp.pdf  
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Bununla birlikte, �u an Amerika'daki tartı�ılan açık eri�im konuları yakın bir gelecekte 

Avrupa ülkelerinin de gündemine ta�ınacaktır. Özellikle AB üyesi ülkelerdeki eski KATV 

�ebekelerinin zamanla modernize edilmesi sonucunda KATV’nin öneminin artaca�ı 

beklenmektedir. �u andaki yasal çerçevede, Komisyon sadece birle�me konularıyla sınırlı 

biçimde kontrolünü kullanabilmektedir. Yeni düzenleyici çerçeve altında KP�’ler, ilgili 

pazarda hakim durumda olmalarına göre ex-ante düzenlemelere muhatap olabilecektir.  

 

Bununla birlikte, yeni çerçevede bir �SS'nin açık eri�im hakkı, iletim ve içerik düzenlemeleri 

arasındaki farklılıklardan dolayı sınırlıdır. Açık eri�im hakkı sadece telekomünikasyon 

hizmetlerinin sa�lanması amacıyla vardır1 .  

 

AB yakınsayan a�lara açık eri�imle ilgili konuları yeni kabul edilen “Elektronik Haberle�me 

�çin Düzenleyici Çerçeve” ile çözeceklerini ümit etmektedir. Bununla birlikte, yeni çerçeve 

sadece haberle�me a�ları ve hizmetlerini kapsamakta; içerikle ilgili kaçınılmaz düzenleyici 

konuları kapsamamaktadır2. 

 

7.2. Ko�ullu Eri�im Sistemi (Conditional Access System / CAS ) 

7.2.1. CAS’ın Tanımı 

“�zle ve öde” veya abonelik esasına dayanarak hizmet sunan servis sa�layıcılar, izleyicilerin 

ödemelerini kontrol edebilmek amacıyla bu tür servislere eri�imi kontrol altında 

tutmaktadırlar. CAS, elektronik kutu olan ve yayınları seçme, alma, çözümleme ve izlemede 

kullanılan gerekli donanımı, yazılımı ve ara yüzleri kapsayan bir set üstü cihaz veya 

tümle�tirilmi� alıcı dekoderi içine kurulmu�tur. �ekil 7.6’da bir CAS sistemi görülmektedir. 

�zleyicinin istedi�i yayınları seçmesi sonucu çıkan bilgi kullanıcı detaylarını, ödeme 

metodunu ve satın aldı�ı hizmetleri kapsayan bir veri tabanında saklanır ve güncellenir.  

Böylece, Ko�ullu Eri�im teknolojisi, sadece ödemeli kanalları de�il, aynı zamanda yayın 

�ebekeleri üzerinden iletilen, uydudan indirilen yazılım gibi di�er görsel-i�itsel hizmetleri de 

desteklemektedir3. 

 

ITU Recommendation BT 810’a göre, CAS ödemeli-TV (pay TV) hizmetinde izleyicileri 

ücretlendirme amacıyla zorunludur. CAS’ta mesajlar �ifrelendikten sonra, �ifreli mesajlar alıcı 

                                                 
1 Yeni eri�im ve ara ba�lantı direktifinin  Madde 2-a daki Eri�im tanımı ve  Madde 12-1 
2 http://www.ijclp.org/7_2003/pdf/rosenthal-artikel-ijclp.pdf  
3 www.oecd.org/pdf/M00003000/M00003425.pdf  
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tarafına iletilmektedir. Verici tarafından gönderilen �ifreli mesajları çözmek için, sadece 

yetkili kullanıcılara gerekli anahtarlar iletilmektedir. Böylece, yayın verisi yetkisiz eri�imlere 

kar�ı güvenli biçimde korunmaktadır. CAS’ın üç temel özelli�i vardır1: 

 

�  Yetkisiz izlemeye/alıma kar�ı, yayınlanan program içeriklerini korumak 

�  Bazı gerekli �ifreli mesajları, kullanıcıların �ifreli yayınları çözmeleri için, yetkili 

kullanıcılara da�ıtmak 

�  Ödemeli-TV’de, kullanıcıyı seçmi� oldu�u kayıt (alma) sınıfına göre ücretlendirmek 

 

�ekil 7.6. CAS sistemi  

CAS, iki temel i�lemi kapsamaktadır. Bu i�lemlerin her ikisi de, sadece ödemelerini yapan 

kullanıcıların ücretini ödedikleri programlara veya hizmetlere eri�melerini sa�lamaktadır2. 

 

(i) Karı�tırma ve �ifreleme: Karı�tırma, sesin, resimlerin ve verilerin anla�ılmaz biçime 

getirilmesi i�lemidir. �ifreleme ise, �ifre çözücünün çalı�abilmesi için karı�tırılmı� i�aretle 

birlikte iletilmesi gereken gizli anahtarları koruma i�lemidir3. �ifrelenen ve karı�tırılan resim 

veya ses bilgisi uygun bir anahtara (genellikle küçük bir  akıllı kartın bir set üstü cihaz içine 

takılması) sahip izleyiciler tarafından çözülmektedir.    

 
                                                 
1 http://crypto.ee.ncku.edu.tw/paper/cas.html  
2 http://www.itc.org.uk/itc_publications/itc_notes/view_note.asp?itc_note_id=50  
3 www.ebu.ch/trev266-ca.pdf, s.64 
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(ii) Abone Yönetimi: Bir abone yönetim sistemi, kullanıcıların belli servislere olan eri�im 

taleplerini, faturalandırma ve ödeme i�lemlerini ve hangi kullanıcıların hangi servislere  

eri�ece�ini belirleyen �ifreleme sistem bilgisini yürütmektedir. Daha sonra da kullanıcıların 

alıcılarına iletilen ve ilgili servislere eri�imlerini yetkilendiren mesajlar olu�turmaktadırlar. 

 

CAS’ın yayıncılıktaki temel amacı, hangi tür alıcı/set üstü dekoderlerin izleyicilere belirli 

program hizmetlerini veya programları getirebilece�ini belirlemektir.  

 

7.2.2. Eri�imin Kısıtlanmasını Gerektirebilecek Nedenler 

(i) Belirli programlara veya program hizmetlerine eri�mek isteyen izleyiciler tarafından 

yapılması gereken ödemeleri garantiye almak, 

 

(ii) Program haklarına saygı nedeniyle, eri�imi belirli bir co�rafi alanla sınırlamak (e�er 

alıcı içinde GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi / Global Positioning System) mevcutsa, 

bölgesel kontrol uygulanabilir), 

 

(iii) Ebeveyn kontrolünü kolayla�tırmak, yani eri�imi, belirli bir program kategorisine göre 

ısmarlamak (Bu, genellikle bir Servis Bilgileri (SI) fonksiyonudur. Ancak, 

düzenleyiciler ebeveyn kontrolü gerektiren programların hangileri oldu�unu 

belirlemelidirler. Günümüzün analog sistemlerindeki ebeveyn kontrolü, genellikle CAS 

kullanmaktadır.) 

 

7.2.3. ��lemsel Modeller 

(i) Dü�ey olarak olu�turulmu� bir CAS modelinde; 

 

Servis sa�layıcı, hem �ebeke i�letmecisi hem de CAS i�letmecisi konumundadır. CAS’lar, 

tarihsel olarak, bu biçimde ortaya çıkmı�lardır ve bu model günümüzün bir çok kablolu 

yayın sistemleri için de geçerlili�ini korumaktadır. Yani KP�’ler, genellikle üçüncü 

�ahıslar tarafından yapılan programların yayın haklarını satın alarak, hem servis sa�layıcı, 

hem de ta�ıyıcı ve CAS i�letmecisi olarak davranmaktadırlar.  

 

(ii) Devredilmi� (devolved) bir CAS modelinde ise; 
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Servis sa�layıcı, �ebeke i�letmecisi ve CAS i�letmecisinin fonksiyonları bölünmü�tür. Bu 

modelde, üçüncü bir �ahıs tarafından sahip olunan ve i�letilen ortak bir da�ıtım sistemi ile yine 

ba�ka bir üçüncü �ahıs tarafından sahip olunan ve i�letilen ortak bir CAS’ı payla�an A ve B gibi 

iki ayrı servis sa�layıcısı bulunmaktadır. Bu durumda, tüm faturalama ve para toplama i�lemi, 

toplanan bu parayı ilgili servis sa�layıcılarına  program haklarına göre da�ıtan CAS i�letmecisi 

tarafından yürütülmektedir. Bu model, günümüzdeki birçok analog uydu sistemleri için 

geçerlidir ve aynı zamanda, yalnızca bir tek satıcının bulundu�u piyasalara da 

uygulanmaktadır. CAS i�letmecisi, tüm izleyicilerin adları, adresleri ve yetki durumları ile ilgili 

bilgilere sahiptir.  Program sa�layıcıları ise, yalnızca kendi servis izleyicilerinin adlarına, 

adreslerine ve yetki durumlarına eri�ebilmektedirler1. 

 

7.2.4. Avrupa Komisyonu “Eri�im Direktifi” (2002/19/EC)’nde CAS 

� Madde-1’deki tanıma göre, “eri�im”; elektronik haberle�me hizmetlerinin sa�lanması 

amacıyla mevcut tesislerin ve/veya hizmetlerin belirli ko�ullar altında, özel ya da genel olarak 

ba�ka bir yükümlüye açılmasıdır. Bu kapsamda sayısal televizyon hizmetlerindeki CAS 

eri�imi de yer almaktadır.  

 

� Madde-6(3)’e göre, Ulusal Düzenleyici Otorite, pazar analizi gerçekle�tirerek, 

i�letmecinin ilgili pazar üzerinde EPG’ye sahip olmadı�ını ortaya çıkardı�ı taktirde,  bu 

i�letmecilerle ilgili �artları de�i�tirebilir ya da geri alabilir. Bunu sadece a�a�ıda belirtildi�i 

gibi yapabilir: 

 

• Son kullanıcıların televizyon yayınlarına ve hizmetlerine eri�imi bu tür bir 

de�i�tirme ya da geri alma i�leminden olumsuz yönde etkilenmemelidir ve 

 

• Perakende sayısal televizyon ve radyo yayın hizmetleri ve KES’ler ve di�er ilgili 

tesislerle ilgili olarak, pazarlarda etkin rekabetin sa�lanmasına ili�kin olasılıklar, 

bu tür bir de�i�tirme ya da geri alma i�leminden olumsuz yönde 

etkilenmemelidir.  

 

� EK-1’de yer alan Kısım 1’e göre;  

 
                                                 
1 Çelebio�lu H.S., 1999, “Kablo TV Yayıncılı�ı”, Y.Lisans Tezi, Marmara Ünv. s.47, s.48 
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• Tüm CAS i�letmecileri, hizmetlerini di�er yayıncılara, adil, makul ve 

ayrımcı olmayan ko�ullarda sa�lamak zorundadırlar.  

 

• CAS i�letmecili�ine yönelik hesaplarını ayrı tutmak zorundadırlar. 
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EK-1 

 

1. GEN��BANT ER���M H�ZMETLER� 

 

Uluslararası düzeyde kabul edilmi� bir geni�bant tanımı bulunmamaktadır. Geni�bant terimi 

de�i�ken bir tanıma sahip olmakla beraber, genellikle elektronik ortamda bilgi iletme 

kapasitesini ifade etmektedir. Hareketli görüntü ve CD kalitesinde ses gibi uygulamalara ve 

büyük miktardaki bilginin iletimine imkan vermektedir. Bu uygulamalar darbant �ebekelerle 

de mümkün olmakla beraber darbantta  daha yava� ve daha dü�ük kalitededir. 20 yıl öncesine 

kadar 144 Kbps hız sunan ISDN’den (Tümle�ik Servisler Sayısal �ebekesi/Integrated 

Services Digital Network) daha yüksek hızlar geni�bant olarak dü�ünülmekteydi. Ancak son 

be� yılda DSL (Sayısal Abone Hattı / Digital Subscriber Line) veya kablo modem 

teknolojilerine dayanan geni�bant �ebekeler yaygınla�mı� ve 250 Kbps ve daha yukarı hızlar 

geni�bant olarak kabul edilmi�tir. ITU-T Tavsiye I.113 e göre, geni�bant terimi kapsamına PR 

ISDN ( primary rate ISDN) hızından daha yüksek 1,5 yada 2 Mbps’lik hızlar dahil 

olmaktadır. �u anda bu hızlar geri yönden ziyade ileri yön için gereklidir ve bireysel 

kullanıcılar için nadiren mevcuttur. Canadian National Broadband Task Force tarafından 

yapılan bir çalı�maya göre, 14 ülke üzerinde yapılan incelemede geni�bandın ulusal tanımı 

200 Kbps ile 30 Mbps arasında de�i�mektedir1.  

 

Geni� bant uygulamaların kendine yer buldu�u ba�lıca alanlar kurumsal ve bireysel e–ticaret, 

e�itim, sa�lık, e�lence ve e-devlet’dir. Geni�bant terimi; bir çok uygulamayı destekleyen, 

yüksek hız, sürekli ba�lantı ve iki yönlü kapasite anlamına gelmektedir. Örne�in, geni�bant 

eri�im darbanttan daha yüksek bir kalitede internet üzerinden ses ve görüntü yayınında 

kullanılabilmekte, servis sa�layıcılara yeni içerik, yazılım ve teknoloji geli�tirme ve sunma 

kabiliyeti verecek bir platform sa�lamakta, mevcut servislere daha hızlı bir �ekilde 

eri�ilebilme imkanı vermekte ve ekonomik geli�meyi hızlandırıcı bir i�lev görmektedir. 

Bunların yanısıra, geni�bant hizmetlerin sosyal etkileri de bulunmaktadır2. 

 

 

                                                 
1 http://www.itu.int/itunews/issue/2001/06/broadband.html 
2 “Broadband Infrastructure Deployment: The Role Of Government Assistance”, s.9.   
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Bu özelliklere ra�men, bazıları halihazırda geni�bant talebinde bir patlamaya neden olması 

beklenen hiç bir önemli uygulamanın (killer application) olmadı�ına inanmaktadırlar. Ancak 

kullanıcı sayısı belli bir e�i�e geldi�inde gelecekte böyle bir uygulama ortaya çıkabilir. Geni� 

bant eri�im ücret politikasının, altyapı pazarındaki rekabet ko�ullarına büyük ölçüde ba�lı 

olaca�ı ve geni�bant uygulamaların canlanmasında önemli bir rol oynayaca�ı tahmin 

edilmektedir. 

 

2. GEN�� BANT TEKNOLOJ�LER 

2.1. Mevcut Teknolojiler 

Halihazırda, en yaygın ve en temel internet eri�im yöntemi geni�bant eri�imden daha yava� 

olan dial-up eri�imdir (56 Kbps). Bu darbant hizmet, genellikle yerel telefon ücretlendirme 

yapısı ile (örne�in zamana ba�lı) ücretlendirilmektedir1. 

 

2.2. Sayısal Abone Hattı (Digital Subscriber Line / DSL) 

En popüler geni�bant teknolojilerden biri DSL’dir. Bu teknoloji, standart çift bükümlü bakır 

telefon hattını yüksek hızlı sayısal hatlar haline getirmektedir. Bunun için kullanıcı 

yerle�kesinde ve i�letmeci santralinde kar�ılıklı-özel bir modem kurulumu yapılmaktadır. 

Santralde, ses frekans sinyallerini yüksek hızlı data trafi�inden ayırmak için sayısal abone 

hattı eri�im çoklayıcılar (Digital Subscriber Line Access Multiplexers/DSLAM) 

gerekmektedir. 

 

DSL, mevcut telefon hattını kullanmaktadır. Hızları, kullanıcının yerel santral ofisinden olan 

uzaklı�ına ve trafik akı�ının simetri derecesine göre de�i�mektedir. Bu teknolojinin bir çok 

versiyonu oldu�undan genellikle xDSL terimi kullanılmaktadır. 

 

DSL, yüksek hızlı yerel eri�im konusunda en çok tercih edilen platform olma konusunda 

kablo modem ile kıyasıya rekabet etmektedir. Analysis firmasının tahminine göre, küçük ve 

orta ölçekli i�letmelerin yarısı 2005 itibariyle kablo modem veya DSL ile yüksek hızda 

internete eri�ecektir. 

 

                                                 
1 “Broadband Infrastructure Deployment: The Role Of Government Assistance”, s.11. 
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2.2.1. Asimetrik Sayısal Abone Hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line / ADSL) 

ADSL, bir telefon hattını kullanarak, kurumsal ve bireysel kullanıcılara yüksek hızlı eri�im 

sa�layan DSL hizmetinin en yaygın kullanılan türüdür. �ki yönlü bant geni�li�inin küçük bir 

kısmı kullanıcı etkile�imini sa�layan geri yön için kullanılırken, ço�unlu�u kullanıcıya veri 

gönderen ileri yöne tahsis edildi�i için asimetrik olarak adlandırılmı�tır. Kablo internet  

hizmetlerinden farklı olarak, ADSL hizmetinde kullanıcılar hizmet bölgesindeki di�er 

kullanıcılar ile bant geni�li�ini payla�mamaktadır.  

 

Hanelere yönelik e�lence sektöründe en çok tercih edilen teknoloji ADSL’dir. Bu sistemle, 

mü�teriye 2 Mb/s ile 8 Mb/s arasında veri iletme imkanı, mü�teriden ana omurgaya 500 

kbit/s’lik veri iletme imkanı sunmaktadır. 

 

ADSL, belli bölgelerde KATV ile rekabet edece�i kesindir. �u anda daha çok i�yerlerinde 

bulunan mü�teriler için daha uygun bir teknoloji olarak gözükmektedir. Bunun nedeni, 

ADSL’i ba�ıl olarak biraz pahalı kılan maliyetler bütünüdür. Ancak görünen o ki, yasal 

yükümlü i�letmeciler haberle�me ve e�lence sektörünün yakınsadı�ı bir dünyada internet 

sektöründe a�ırlık kazanma ve medya/e�lence sektörüne de girme e�ilimindedirler.  

 

2.2.2. G.Lite 

ADSL Lite olarak ta bilinen G.Lite, “daha yava� ADSL”’dir. Kullanıcı tarafında hattın 

ayrılmasına gerek yoktur ve telefon �irketinin tesislerinde trafi�i filtrelemektedir. 1,5 Mbps’a 

kadar ileri yön, 32-512 Kbps geri yön hıza sahiptir. 

 

2.2.3.Yüksek Veri Hızlı DSL (High Data Rate DSL / HDSL) 

HDSL, ortak bir yerle�im içinde, telefon �irketi ve kullanıcı arasında kullanılmaktadır. Temel 

özellik, hem ileri hem de geri yönde aynı miktarda trafik akı�ı sa�layan simetrik bant 

geni�li�ine sahip olmasıdır. Bu nedenle, maksimum data hızı yakla�ık 2,3 Mbps’dir ve 

ADSL’den küçüktür.  

 

2.2.4. IDSL 

�smine ra�men, ISDN DSL (IDSL) geni�bant teknoloji grubuna girmemektedir. Çünkü daha 

çok 128 Kbps’de ISDN veri hızına yakındır. Bu teknoloji HDSL gibi simetriktir.  
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2.2.5. Hız Uyarlamalı DSL (Rate-Adaptive DSL / RADSL) 

RADSL, bir ADSL teknolojisidir. Hattın durumuna ba�lı olarak, otomatik bir �ekilde eri�im 

hızını ayarlamaktadır.  

 

2.2.6. Simetrik (Symmetric DSL / SDSL) 

SDSL, tek bir hatta sahip HDSL gibi aynı teknolojidir. Her bir yönde 1.5 Mbps (United States 

ve Canada) yada 2 Mbps (Europe) hız sunmaktadır. Bu teknoloji, internet üzerinden e�it 

miktarda veri almak yada göndermek isteyen küçük ve orta ölçekli �irketler için çok 

uygundur. 

 

2.2.7. Çok Yüksek Veri Hızlı DSL (Very High Data Rate DSL /  VDSL ) 

VDSL, geli�en bir teknolojidir. Daha yüksek veri hızlarını içermektedir. Ancak sınırlı bir alan 

içinde etkindir. 300 metre uzunlukta, 51 ve 55 Mbps arasında iletimler mümkündür. 

ADSL’den sonra, VDSL’in yaygınla�aca�ı beklenmektedir. 

 

DSL teknolojilerinin bir çok avantajı vardır. Sürekli ba�lantı sa�lamaktadırlar. Çevirmeli a� 

gerektirmezler. Aynı anda hem internet, hem de telefon ve faks hizmetleri sa�lamaktadırlar. 

Ayrıca, DSL teknolojisinde santral ve kullanıcı arasında tahsisli bakır hatlar kullandı�ından, 

di�er kullanıcılar bunu payla�mamaktadırlar ve hat performansı daha kararlıdır. �u andaki en 

büyük dezavantajı, DSL’in sadece 5 km’ye kadar uzanabilmesidir. Ancak bazı analistler, 

DSL’in,  dar bant ve FTTH (Eve Kadar Fiber  / Fiber to the Home) teknolojileri arasında kısa 

vadeli bir teknoloji oldu�unu iddia etmektedirler. Örne�in, bir Avrupa Komisyonu (European 

Commission) raporunda, ADSL’in geçici bir teknoloji oldu�u ve 10 yıl içinde fiber teknolojisi 

ile yer de�i�tirece�i ifade edilmektedir.  

 

2.3. Kablo Modem 

KATV eri�im hatları üzerinden geni�bant sa�lanabilmektedir. �nternet eri�imi yada kablo 

telefon gibi iki yönlü ileti�imi mümkün kılmak için geleneksel KATV �ebekelerini 

iyile�tirmek gereklidir. Anahtarlamalı �ebeke yapısı ve kablo modemler kullanılarak hem TV 

hem de telekomünikasyon uygulamaları için aynı koaksiyel kabloyu kullanmak mümkündür.  

Bu teknolojinin avantajı, DSL gibi sürekli ba�lantı vardır ve aynı anda hem internete hem de 

KATV’ye eri�ilebilmektedir. DSL’den farklı olarak bir mesafe sınırlaması bulunmamaktadır. 

Belli sayıdaki haneye 1 ile 10 Mbps arasında de�i�en hızlara sahip iki yönlü ba�lantı 
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sa�lamaktadır. Ancak kablo modemler payla�ımlı bir yapıyı kullandıkları için, aynı anda 

interneti kullanan kullanıcı sayısı arttıkça hız yava�lamaktadır.1 

 

2.4. Fiber Optik Kablo 

Fiber optik teknoloji, 10 Gbps’lık iletim hızına imkan vermektedir. Bu hız DSL 

teknolojilerden çok daha yüksektir. Fiber optik kablo, çok sayıda kullanıcının oldu�u 

kurumsal pazarlar gibi talebin çok yo�un oldu�u yerlerde kullanılmaktadır. Mevcut bakır 

�ebekeyi tamamen fiber kablo ile de�i�tirmek maliyet ve zaman açısından mümkün de�ildir. 

Bu nedenle, fiber optik kablo genellikle besleyici noktaya kadar çekilmekte, �ebekenin geri 

kalanı yani kullanıcıya kadar olan kısmı bakır tel olarak kalmaktadır. Fiber optik kablolar, 

santral merkezleri ile daha uzak besleyici noktaları arasında, DSLhizmetini mümkün kılmak 

amacıyla bakır �ebeke uzunlu�unu kısaltmak için de kullanılmaktadır. Eve Kadar Fiber (Fiber 

to the Home / FTTH) teknolojisi yaygınla�tı�ında, sadece internet için de�il ayrıca yayıncılık,  

KATV,  yeni nesil internet ve interaktif video-telefon hizmetleri içinde kullanılacaktır. Bu 

teknolojinin temel dezavantajı maliyetidir. Ancak, �ngiltere’deki bir endüstri raporuna göre, 

son geli�meler FTTH maliyetini azaltmı�tır. 

 

Fiber optik kapasitesi son yıllarda önemli ölçüde artmı�tır. Öncü teknolojilerden biri optik 

sinyal çoklu dalga boyunu fiber içinde ta�ıyan DWDM’dir (Dense Wave Division 

Multiplexing). DWDM’de, tek bir fiber kılı üzerinde, optik bir ı�ık, kendini olu�turan renk 

bile�enlerine ayrılmaktadır. Her bir bile�en, asıl fiber kadar bilgi ta�ıyabilmektedir. 

Genellikle, DWDM, mevcut fiber üzerine uygulanmaktadır ve maliyeti yeni fiber dö�emekten 

daha azdır. Bu, yeni �ebeke sa�layıcıların mevcut fiber optik kablo üzerinden dü�ük maliyette 

ve kısa sürede çok geni� kapasiteleri kullanılabilir hale getirebilecekleri anlamına 

gelmektedir2. 

 

2.5. Sabit Telsiz Eri�im (Fixed Wireless Access / FWA) 

Bu teknoloji, son kullanıcı darbo�azı olmadan, son kullanıcı ve fiber omurga arasındaki 

bo�lu�u ideal bir �ekilde doldurmaktadır. Dezavantajlarından biri, yeni bir teknoloji olması ve 

yeni teknolojilerin de yüksek maliyetli olmasıdır. Optik görü� gerektirmesi, bazı alanlarda 

                                                 
1 “Broadband Infrastructure Deployment: The Role Of Government Assistance”, s.13. 
2 “Broadband Infrastructure Deployment: The Role Of Government Assistance”, s.14.   
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kullanım sınırlamaları getirmektedir. Son yıllarda Avrupa’da bazı ülkelerde LMDS (Local 

Multipoint Distribution Service) lisanslaması yapılmı�tır1. 

 

LMDS, MVDS (Multichannel Video Distribution Service) ve MMDS (Multichannel 

Multipoint Distribution Service) sistemleri, sabit kablosuz eri�im yöntemlerine bazı 

örneklerdir. LMDS 26 GHz ile 28 GHz arasında çalı�ır (bazıları bu frekansın dı�ında 

çalı�abilmektedirler) ve yaygınla�ması ABD ile Kanada’da ba�lamı�tır. Avrupa’da, LMDS 

spektrumu daha az kullanılır durumdadır, burada 40 GHZ’de çalı�an MVDS sistemlerine 

a�ırlık verilmi�tir. 2.5 GHz bandındaki MMDS ise “kablosuz kablo-wireless cable” olarak da 

bilinmektedir, özellikle �rlanda gibi bazı ülkelerde kırsal bölgelere KATV’ye benzer 

hizmetlerin götürülmesinde kullanılmaktadır. MMDS tek-yönlü analog TV yayınlarını 

iletmek üzere tasarlanmı� olmasına ra�men, kablo modem sistemlerinde oldu�u gibi interaktif 

geni�bant hizmetlerinin verilebilmesi de mümkündür. Bunun yanı sıra, 3.5 GHz ile 5 GHz 

arasındaki frekansları kullanan çok hızlı internet eri�imi sa�layan makul bedelde hizmetler de 

ortaya çıkmı�tır. Tele2 �irketi, bu tür bir hizmeti �ngiltere’de 3.6 GHz’de vermektedir. 

 

Geni�bant sabit kablosuz eri�im, birçok yerde KATV �ebekeleriyle rekabet edebilecek 

durumdadır. Ekipman ücretlerinin dü�ece�i varsayıldı�ında, kablo dö�emenin sorunlu oldu�u 

�ehir merkezlerinde ve nüfus yo�unlu�unun az oldu�u bölgelerde ekonomik yayılım 

LMDS’in lehine i�leyecektir. Bu arada teknik olarak uygulanabilir oldu�unda, geni�bant 

hizmetlerin ev abonelerine iletilmesini maliyet-etkin bir ortamda sunmaktadır. 

 

Sabit kablosuz sistemlerin spektrumu mü�teri grubuna payla�tırma imkanına sahip olmaları ve 

kısa süreli�ine de olsa tüm kapasiteyi tek bir mü�teriye tahsis edebilmeleri bu sistemleri çekici 

kılmaktadır. Buna sistemin yaygınla�ma hızı da eklendi�inde, geni�bant sabit kablosuz 

i�letmecilerin KATV �ebekelerinin mü�terilerini “kapmaları” muhtemeldir. 

 

2.6. Uydu 

Uydu teknolojileri, geni�bant hizmetler sa�layabilmektedir. Uydular, kentler ve kırsal 

alanlardaki geni�bant geli�imindeki eksikli�i giderme yetene�ine sahiptir. Çünkü uydu 

teknolojisinde,  yerel karasal ileti�im altyapısına gerek yoktur. Bu nedenle, uydu kırsal alanda 

kullanıcıya eri�im �ebekeleri için kullanılacak en olası teknolojidir. Ancak yatırım maliyetleri, 

                                                 
1 “Broadband Infrastructure Deployment: The Role Of Government Assistance”, s.14.   
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iki yönlü geni�bant uydu sistemleri için yüksektir ve pazar henüz geli�iminin ilk 

safhalarındadır. Uydunun di�er dezavantajı da,  kötü hava ko�ullarında hizmet kalitesinde 

görülen bozulmadır. Ayrıca bilgiyi geri gönderen uydu vericisi yoksa, bu hizmetin 

kullanıcıları geri yön ba�lantıları için kablo sistemi veya bakır �ebeke üzerinden yapmak 

zorundadırlar1. 

 

Geni�bant uydu teknolojisi, e�lence hizmetlerinin verilmesinde öncelikle kablo sistemi ile 

yarı�acaktır. Kapsama yönünden kablo sistemine göre büyük avantajı vardır. En büyük 

dezavantajı, abone ile uydu hizmeti sa�layıcısı arasında yapılacak haberle�me için gerekli 

uplink (yukarı çıkı�) eksikli�idir. Ancak ço�u kullanıcı için telefon hattı üzerinden yapılacak 

bir uplink yeterli görülmektedir. 

 

2.7. Mobil Kablosuz Eri�im (Mobile Wireless Access-UMTS) 

Mobil telefonlar, darbantta sınırlı olmalarına ra�men, UMTS 384 Kbps’lik veri hızı sunmakta 

ve sabit kullanıcılar için de 2 Mbps veri ileti�imi mümkün kılmaktadır. Ancak bu teknoloji 

beklenenden yava� yaygınla�maktadır2.   

 

UMTS, geni�bant uygulamaları destekleyecek �ekilde önemli bir geli�me sa�lamı�tır. �� 

çevrelerine yönelik büyük fırsatları bünyesinde barındırmasına ra�men, video e�lencesi gibi 

belirli geni�bant hizmetlere maliyet etkinli�i yönünden alternatif olu�turmaz; bu yönüyle 

geni�bant hizmetlerin ev abonelerine iletilmesinde KATV’ye alternatif olu�turması pek 

mümkün gözükmemektedir. 

 

2.8. Enerji Hatları (Power Lines) 

Mevcut elektrik enerji �ebekelerini kullanarak, ileri ve geri yönde 1-2 Mbps arasında bant 

geni�li�i sunacak teknolojiler geli�tirilmi�tir. Enerji hatlarının yaygınlı�ı nedeniyle, bu 

teknolojinin potansiyel rakip teknoloji olması muhtemeldir. Ancak bu teknolojinin 

geli�mesinden önce, bir dizi teknik sorunların çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır. �zlanda ve 

Almanya’da küçük ölçekli uygulamalar olmasına ra�men, elektrik enerji hatları üzerinden 

geni�bant hizmet sunulması henüz yaygın de�ildir3. 

 

                                                 
1 “Broadband Infrastructure Deployment: The Role Of Government Assistance”, s.14.   
2 “Broadband Infrastructure Deployment: The Role Of Government Assistance”, s.14. 
3 “Broadband Infrastructure Deployment: The Role Of Government Assistance”, s.15. 
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2.9. Sayısal Karasal Televizyon (Digital Terrestrial Television / DTT) 

Sayısal Karasal TV (Digital Terrestrial Television-DTT), karasal TV yayıncılı�ında renkli 

televizyonun icadından bu yana yapılan en büyük devrim niteli�indedir. Bu devrim ile, 

karasal televizyonculu�un yapıldı�ı bazı ülkelerde karasal kanal sayısı otuzları bulmu�tur.  

 

DTT’nin ba�arılı olmasıyla, birçok ülkede analog karasal yayıncılı�ın kaldırılmasına (birçok 

ülke için bu tarih 2010’dur) ve on yıl içinde sayısal hizmetlerin ba�latılmasına yönelik planlar 

yapıldı. Bunun analog televizyon cihazları üzerinde büyük etkileri olacaktır, zira ya sayısal 

televizyon cihazları alınacak ya da analog televizyon cihazlarına gelen sayısal sinyalleri 

analoga dönü�türmek üzere sayısal set üstü cihazlara yer verilecektir.  

 

DVB Avrupa standardının, altkümeleri mevcuttur: Karasal televizyonculuk için DVB-T, 

sayısal kablo TV için DVB-C ve sayısal uydu için DVB-S. 

 

Sayısal karasal yayıncılı�ın ba�arısı ülkeden ülkeye de�i�mektedir. Örne�in, �ngiltere’de 

KATV penetrasyonu izafi olarak dü�ük oldu�undan bu sistemin önem kazanaca�ı tahmin 

edilmektedir. Hollanda gibi di�er bazı ülkelerde, e�lence hizmetlerinde DTT’nin önemli bir 

da�ıtım mekanizması olması zor gözükmektedir, ancak kendi karakteristiklerini gösterecek 

uygun pazarlar bulması da muhtemeldir. Bunun bir örne�i, Almanya’da hareket halindeki 

araçlara yapılan yayınlardır.  

 

2.10. Hanelere Yönelik Ethernet 

Ev abonelerine yönelik Ethernet, izafi olarak ucuz olan ve ancak yerel a� �ebekeleri için 

geli�tirilmi� güçlü bir teknoloji kullanan sistemdir. Eri�im hızı açısından di�er teknolojilere 

göre on kat daha yüksek performans gösterebilmektedir, ba�lantı ba�ına 100 Mbit/s’den fazla 

hızlarda eri�im sa�layabilmektedir. PSTN modemine göre 300 kat daha hızlı bir bir Internet 

eri�imi sa�layan bu sistem; Internet, video-telefon ve KATV gibi her tipte trafi�i 

ta�ıyabilmektedir. Bu teknoloji, hızlı Internet ve IP üzerinden ses gibi alanlarda oldukça güçlü 

bir yarı�macıdır. Ancak yayıncılık alanında uygun bir ortam olup olmayaca�ı 

sorgulanabilirdir. �zlenme oranının yüksek oldu�u bir anda büyük bir apartmanda duyulan 

ihtiyacı kar�ılamakta büyük zorluklar ya�anabilecektir.  
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3. GEN��BANT TEKNOLOJ�LER�N KAR�ILA�TIRILMASI1 
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1“The Development of Broadband Access Platforms in Europe”, s.41.  
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• Buradaki  geni�bant, 2Mbps+ ve 2-yönlü ileti�im anlamına gelmektedir. 
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*    Buradaki  geni�bant, 2Mbps+ ve 2-yönlü ileti�im anlamına gelmektedir. 


