21.01.2010, İstanbul
Sayın Binali Yıldırım
Ulaştırma Bakanı
Kıymetli Bakanım,
Malumlarınız üzere, 9 Aralık 2009 günü hoş bir tesadüfle, zatıalinizi Ciner Medya
Binası’nda, yeni üstlendiğim Bloomberg HT ekonomi kanalı ekonomi direktörlüğü görevi
dolayısıyla, Haber Türk’te katıldığınız program sonrası görmekten büyük mutluluk
duyduğumu ifade etmek isterim.
Sayın Bakanım, üstlendiğim bu görevin yanı sıra, bir sivil toplum görevi olarak,

mobil

sektörde servis sağlayan şirketlerimizin bir araya gelerek oluşturdukları, Mobil Servis
Sağlayıcı

İş

Adamları

Derneği’nin

de

(MOBİLSAD)

yönetim

kurulu

başkanlığını

yürütmekteyim. Sektörün önde gelen şirketleri, MOBİLSAD çatısı altında kararlı bir
tutumla, daha kurumsallaşmış ve

regüle edilmiş bir piyasa ortamı oluşturmak için

çalışmalarını sürdürmekte ve pazarın kurallarla örülmüş bir serbest piyasa ortamı içinde
çalışmasını canı gönülden arzu etmektedir. Ben, sektör şirketlerine, bu hedeflerin
gerçekleşmesine yönelik çaba sarf etmeleri halinde, makul ve kısa bir süre için
Derneğimizin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleneceğimi belirtmiştim ve bu sözü
yerine getirerek görevi yürütüyorum.
Bu çerçevede, MOBİLSAD çatısı altında, sektör temsilcilerinin içinde yer aldığı bir Öz
Denetim Kurulu da oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Nitekim bugüne kadar,
gerek kamu otoritesi, gerekse de tüketici nezdinde oluşan rahatsızlıkları gidermek adına,
Derneğimiz

ve üyeleri, sektöre yönelik tüm

regülasyonları

desteklemektedir. Bu

doğrultuda Dernek olarak amacımız, bir yandan sektörü regüle etmek ve tüketici
haklarını korumak adına sektör şirketlerinin uymaları gereken kuralları belirlemek, bir
yandan da sektördeki şirketleri ve istihdamı korumaktır. Dolayısıyla bu alandaki
şirketlerimizin, regülasyona uyarak, tüzel kişiliklerini de devam ettirebilecekleri bir piyasa
ortamının

sürdürülebilirliği

hususunda,

siz

Değerli

Bakanımızın

desteğini

talep

etmekteyiz.
Mobil

servislerle

ilgili

işlemlere

yönelik

olarak,

son

dönemde

alınan

kararlarda

gözlemlediğimiz üzere, tüketici haklarını korumak adına “yazılı ve ıslak imzalı onay”
uygulamasının, 21. yüzyılda ülkemizde e-devlet, mobil imza ve benzeri başlıkların
yürürlüğe konduğu bir dönemde, sektör firmalarına ve tüketicilere fazladan bir yük

getirdiğini belirtmek isteriz.

Nitekim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz

görüşmelerde, tüketici hakları ile ilgili birimler, söz konusu düzenlemelerin onay
sürecinde,

SMS

yoluyla

onay

kurgusunun

yeterli

olduğunu

belirtmektedirler.

Bu

çerçevede, yeni regülasyonların onay sürecinde, tüketicilerin işlemleri mobil ortamda,
SMS yoluyla da yapabilmeleri hususunda, desteğinizi talep eder, görüş ve emirlerinizin
bizlere yol gösterici olacağını belirtiriz.
Derin saygılarımla,
Prof. Dr. Kerem Alkin
MOBİLSAD Yönetim Kurulu Başkanı

