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A rtık zile basmak yerine, “Ben 
geldim, kapıyı açar mısın?” 
demek için bile kullandığı-

mız cep telefonlarımız, her ne ka-
dar genellikle sosyal medya amaçlı 
kullansak da bizi dünyaya bağlayan 
mobil veya evde kullandığımız in-
ternetimiz, bazen sadece su sipari-
şi vermek için, bazen büyüklerimiz 
ile görüşmek için, bazen de çeşitli 
firmalara ulaşmak için kullandığı-
mız sabit telefon hatlarımız… 
Hepsi o kadar çok hayatımızın içe-
risinde ve vazgeçilmezimiz haline 
geldi ki; cep telefonlarımızı evi-
mizde unuttuğumuzda almak için 
geri dönüyoruz. İnternete o kadar 
bağımlıyız ki gittiğimiz yerlerde 
internet şifresi soruyoruz. Bizim 
açımızdan durum böyleyken bu hiz-
metlere ulaşmamızı sağlayan ileti-

şim sektöründeki firmalarda neler 
olup bitiyor?
İletişim sektöründeki firmaların 
yaşadığı zorluklara değinmeden 
önce, ülkemiz ve Eskişehir ile ilgili 
istatistiklere göz gezdirmek daha 
doğru olacak.

İSTATİSTİKİ VERİLER
Ülkemizin nüfusu geçtiğimiz 5 yılda 
toplam yüzde 6,8 büyüyerek yakla-
şık 79 Milyona ulaşmıştır.
Eskişehir’in nüfusu ise geçtiğimiz 5 
yıla göre yüzde 8,1 büyüyerek yakla-
şık 825 Bin kişiye ulaşmıştır. Şehri-
mizin Türkiye ortalamasından daha 
fazla büyümüş ve bununla birlikte 
2010-2015 yılları arasında nüfusuna 
oranla yıllık ortalama yüzde 0,9 net 
göç almıştır. Dolayısı ile Eskişehir, 
insanların yerleşip yaşamlarını sür-

dürmek istediği, şehrimize katma 
değer kazandırmak, şehrimize ya-
tırım yapmak istediği bir yerdir. Bu 
durumda Eskişehir’i “cazibe mer-
kezi” olarak tanımlamak herhalde 
yanlış olmaz.

CEP TELEFONU
ABONE SAYISI ARTTI

Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde çift hat kul-
lanan kullanıcı sayısının düşmesi rağ-
men cep telefonu abone sayısı yüzde 
10,5’luk bir artış göstererek 2015 yılı 
sonunda 766 bin 422 kişiye ulaşmıştır. 

Sabit telefon hattı abone sayısı ise 
geçtiğimiz 5 yılda yaklaşık yüzde 
40 düşüş göstermiştir. İstatistik 
kurumu verilerine göre 2015 yılı so-
nunda Eskişehir’de 137 bin 803 kişi 
sabit telefon kullanmaktadır. Cep 
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telefonu ve internetin olmadığı yıl-
larda santral kapasitelerinin talebi 
karşılamada zorlanmasından dola-
yı bir sabit telefon hattına sahip ol-
mak için aylarca beklirken, iletişim 
kaynaklarındaki artış ve iletişim 
maliyetlerinin düşmesi nedeni ile 
bugün sabit telefon kullanımı po-
püleritesini yitirmiş durumdadır. 
Sadece şehrimizde değil ülke ge-
nelinde de geçtiğimiz 5 yılda sabit 
telefon abone sayısı yaklaşık yüzde 
30 düşmüş ve ülke genelinde yakla-
şık 11.5 milyon sabit telefon abonesi 
bulunmaktadır.

 Eskişehir’deki internet aboneleri 
2011 yılı verilerine göre %222’lik 
bir artış göstererek 2015 yılı so-
nunda toplam 539,722 abone sayı-
sına ulaşmıştır.  Son verilere göre 
135,371 abone sabit internet abo-

nesi, 404 bin 351 abone ise mobil 
internet abonesidir. Sabit internet 
aboneleri 2011 yılına kıyasla yüzde 
22’lik bir artış gösterirken, mobil in-
ternet abonesi yüzde 305 artmıştır.

İstatistiki verilerden yola çıkarak 
önümüzdeki yıllarda sabit telefon 
kullanıcı sayısının giderek azalaca-
ğını söylememiz herhalde yanlış ol-
maz.  Buna karşılık olarak teknojinin 
sürekli gelişmesi, iletişim kaynak-
larındaki artış, rekabetten dolayı 
hizmet kalitesindeki artışa paralel 
olarak ücretlerin geçmişe nazaran 
nispeten azalması mobil internet 
kullanıcı sayısındaki artışın devam 
edeceğini göstermektedir.

SEKTÖR SORUNLARI

Sabit abone sayıları hızla düşme-
sine rağmen, cep telefonu abone-

leri sayısı buna paralel olarak artış 
göstermektedir. Mobil internet 
kullanımında ve cep telefonu satı-
şında rekorlar kırılmaktadır. Peki 
bu hizmetleri almamızı sağlayan 
iletişim sektöründeki operatör ba-
yileri gözünden de herşey  yolunda 
mı gitmektedir?

AYLIK HEDEFLER

Ülkemizde bu hizmetleri sağla-
yan telekominikasyon firmaları 
bayilere aylık hedefler vererek 
bu hedefleri tutturmalarını talep 
etmektedir. Bayilerin hedeflerini 
tutturma oranlarına göre de bayiler 
hakedişlerini almaktadır. Hedefleri-
ni tutturan bayiler genellikle bir ay 
sonrasında daha yüksek hedefler-
le karşılaşmakta ve bu hedeflerini 
tutturmakta zorlanmaktadır. Yani 
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bir kaç ay boyunca tam hakediş 
alan bir bayi ödüllendirilmek yerine 
daha yüksek bir hedefle hakediş 
kaybına uğramaktadır.

SAHTECİLİK İŞLEMLERİ

Sahtecilik işlemleri sektörün önün-
deki en sıkıntılı sorunlardan birisi 
olarak gözükmektedir. Sahte bir 
kimlikle cep telefonu almak üzere 
bayilere gelen bir dolandırıcının 
tespit edilmesi çok zordur.  Eski-
den bayiler operatör sistemlerini 
kötüye kullanarak yasal olmayan iş-
lemlerden hakediş kazanma yoluna 
gitmişlerdir. Operatörler ise buna 
karşılık bayilere ağır yaptırımlar 
uygulamaya başlamışlardır. Sektör 
bu süreç içerisinde sistemi istismar 
eden çürük meyveleri ayıklama yo-
luna gitmiş ve kötü niyetli bayiler 
zaman içerisinde neredeyse yok 
olmuşlardır.

Günümüzde sektörde işlerini pro-
fesyonel bir şekilde yürütmeye çalı-
şan işletmeler azınlıktan çoğunluğa 
doğru geçmişlerdir. Bayilere günde 
ortalama 400’den fazla insan girip 
çıkmaktadır. Yıl içerisinde sahte 
kimlikle bir – iki adet işlemin göz-
den kaçması çok olağan bir durum-
dur. Ancak sahtecilik işlemlerinde 
bayiler hem operatör tarafından 
cezalındırılmakta hem de 5809 sa-
yılı yasaya muhalefeten 1045 lira 
cezaya mahkum kalmaktadırlar. Bu 
cezanın ödenmemesi durumunda 

ise bayi sahipleri hakkında kamu 
davası açılacağı ilgili kanunda belir-
tilmektedir.

RİSK ≠ KAZANÇ 

Operatör bayileri, bayilerde yapılan 
her bir işlem için çeşitli gelirler elde 
etmektedir. Ancak bu gelirler bayi 
sahibinin, işletmelerini idame etti-
rebilmesi için koydukları sermaye 
ile kıyaslandığında risklerinin ka-
zançlarından çok daha fazla olduğu 
gerçeğini değiştirmemektedir.

Ortalama bir bayi gün sonunda ka-
sasında 20 Liralık bir açık veriyorsa, 
gün içerisinde yapmış olduğu bütün 
fatura tahsilatlarını boşa yapmış 
demektir.

Sahte bir kimlikle dolandırıcıya ci-
haz satan bir bayinin, operatör ve 
ilgili kanun cezalarını karşılayabil-
mesi için ortalama 100 cihaz daha 
satması gerekmektedir.

İlgili operatörler kendilerince belir-
ledikleri cihazları, bayilere yüksek 
adetlerde ve zorunlu tutarak sat-
maktadırlar. Bu sebeple yeterli ser-
mayesi bulunmayan bayi sahipleri 
zaman zaman maddi açıdan sıkıntı-
ya düşmektedirler.

Bayilerde mesai saatleri içerisinde 
bir hırsızlık gerçekleşmiş ise, sigor-
ta şirketleri bayinin zararını karşıla-
mamaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gelişen teknolojiye ve teknolojiye 
erişimin kolaylaşmasına paralel 
olarak iletişim sektörü büyümekte-
dir. İnsanların günlük hayatlarındaki 
ihtiyaçları doğrultusunda iletişim 
tercihleri değişmesine rağmen, bu 
ihtiyaçlar gün geçtikçe artmaktadır.

İletişim sektörü, hizmet sektörü 
içerisinde kendisini sürekli yenile-
yen dinamik bir yapıdadır. Operatör 
bayileri işletmelerini idame ettire-
bilmek için sektörel ve teknolojik 
gelişmeleri sürekli takip ederek 
hizmet kalitesini yüksek tutmak 
durumundadır. Sistemi kötüye kul-
lanmaya yönelik işlem yapan ve 
hizmet kalitesi düşük olan bayiler 
zamanla tamamen sistemin dışında 
kalacaklardır.

İletişim sektörünün çok hızlı büyü-
mesi ile ortaya çıkan düzensizlik so-
runu zamanla yerini profesyonelce 
iş yapan, disiplinli ve kurumsal ba-
yilere bırakacaktır.

Operatör firmalar hedeflerini ger-
çekleştiren bayilerin limitlerini zor-
lamak yerine, onların daha rahat 
işlerini idame ettirecekleri bir ortam 
yakalamalarını sağlamaya çalışmalı 
ve başarılı bayiler ödüllendirilmelidir.

Sahtecilik işlemlerinden doğan 
zararın tamamı bayilere yüklenme-
den, operatör firmalar ile birlikte 
karşılanmalıdır. Operatör bayileri 
kötü niyetli kişilerin işletmelere 
zarar vermelerini önlemek adına 
kendi içlerinde bir haberleşme ağı 
kurarak birbirlerini olası tehlikeler 
konusunda uyarmalıdır. Bu tip bir 
haberleşme sistemi ile olası kayıp-
lar azaltılabilecektir.

İletişim sektöründe hizmet veren 
işletme sahiplerinin ortak akıl ile 
hareket etmesi ve birbirine kenet-
lenmesi ile sektörde yaşanan prob-
lemler tamamen çözülebilir veya 
iyileştirme yoluna gidilebilir.

KAYNAKLAR
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