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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 
2010 – 2014 yılları arasındaki medya hak-
ları ihalesinde, Süper Lig müsabakalarının 
canlı yayın hakkını kapsayan A lisansına iliş-
kin kısmının bir tenis maçını anımsatması 
boşuna değil. Dört saatten fazla süren ve to-
pun 167 kere taraflar arasında gidip geldi-
ği ihalede, yayın hakları için kelimenin tam 
anlamıyla kıran kırana bir mücadele verildi. 
İhalede Digital Platform İletişim Hizmetle-
ri A.Ş (Digitürk) tarafı dört saat boyunca ye-

rinden kıpırdamazken Türk Telekomünikas-
yon A.Ş. (Türk Telekom) temsilcileri yedi kez 
mola aldı. Temsilciler yedinci molanın so-
nunda geri dönüp Digitürk tarafını tebrik et-
tiğinde ise açıklanan son rakam 321 milyon 
dolardı. Şu bir gerçek ki her iki taraf da ken-
di ticari gerçekleri ile son noktayı zorladı. Di-
gitürk tarafı için hayati derecede öneme sa-
hip olan ihale, Türk Telekom için güzel bir 
açılım noktasıydı ve ihale bu gerçekler ışığın-
da sonlandı. 

Her ne kadar 1,6 milyar dolar büyüklü-
ğündeki bir endüstri için yıllık 321 milyon 
dolarlık canlı yayın hakları bedeli çok gözük-
mese de uzmanlar bu bedelin ticari anlamda 
mantıklı olmadığında hemfikir. Bir uzman, 
“Herhangi bir şirketin 250 milyon doların 
üzerinde gelir elde edemeyeceğini düşünü-
yorum ki aslında bu bile çok” diyor. 

HER İKİ TARAF DA İSTEKLİ
Peki ihale niçin bu kadar kıyasıya geçti. Bu-
nun için ihaleden bir süre öncesine bakmak 
gerekiyor. Yaklaşık bir aylık süre içerisinde 
Digitürk, yayıncılık anlamında dijital plat-
formun artan gücüne dikkat çeken ve yeni 
set top boxlarını ön plana çıkartan “TV yok 
Digi” var kampanyasını hayata geçirmişti. 
Buna karşılık Türk Telekom, TTNet tarafın-
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da yeni reklam kampan-
yalarının startını vermişti. 
Şirket kampanyada inter-
net üzerinden telefon, TV 
ve bilgi erişimi hizmetleri-

ne ulaşılabileceğini anlatıyordu. “Bu aslında 
üstü kapalı bir şekilde Triple Play tanıtımıy-
dı” diyor İnternet Stratejisti Atıf Ünaldı ve 
ekliyor: “Eğer ihaleyi alsalardı hemen IPTV 
projesini ortaya koyacaklardı”. 

Maçların IPTV üzerinden verilmesi-
nin ne kadar sağlıklı olduğu ise sorgulana-
bilir. Ünaldı, “IPTV ile maç yayınının birlik-
te yürütülmesi çok doğru bir yaklaşım de-
ğil” diyor ve açıklıyor: “Maç yayını çok faz-
la parametre içeren bir çalışma. Bu paramet-
relerden herhangi biri başarısız olduğunda 
IPTV’nin Türkiye’deki algısının da zarar gör-
mesi mümkün.”

Digitürk tarafında ise bu tür tedirginlik-
lere yer yok. Şimdiye kadar zarar edeceği 
düşünülen tüm projelerden kâr eden Meh-
met Emin Karamehmet’in bizzat ihaleye 
katılması dahi Digitürk’ün işi sonuna kadar 
götüreceğinin göstergesiydi ve öyle de oldu. 
Zira abonelerinin önemli bir kısmını futbol 
yayın hakları nedeniyle elinde tutan ve bir 
yandan da D Smart tarafından sıkıştırılan 
Digitürk’ün bu ihaleyi kaybetmesi söz konu-
su dahi olamazdı. Bir dönem maçları şifreli 
olarak yayınlayan ancak maçların yayın 
hakkını kaybettikten sonra farklı bir plat-
forma kayan Cine 5’in bugünkü reytingleri, 
Digitürk tarafını ateşleyici bir etki göstermiş 
olabilir.

DİĞER BİR KANAL 
Türk Telekom’un da ihaleden tamamen eli 
boş çıktığı söylenemez. Zira şirket maçların 
üç dakikalık görüntülerini 3G mobil telefon 
şebekeleri üzerinden yayınlayabileceği C li-
sansının sahibi oldu. Özellikle son dönem-
de Avea tarafında bir atılım yapma isteği du-
yan şirket için C lisansı rakipleri karşısında 
önemli bir avantaj sağlayabilir. Bir sektör uz-
manı, “C lisansı da şirketin yapmak istedik-
lerinin bir kısmına imkan veriyor ancak A li-
sansı ile aynı etkinliğe sahip değil” diyor. 

Son dönemin en sorunsuz ihalelerinden 
biri olan TFF ihalesi sonucunda Digitürk 
istediğini almış görünüyor. İhalede verilen 
rakamın üzerine yüzde 18’lik KDV ve yüzde 
10’luk federasyon payı eklendiğinde yıllık 
410,8 milyon dolar gibi bir maliyetle karşı-
laşacak şirket. Ancak kendisi için hayati bir 
sorunu da çözmüş olacak, tabii sadece dört 
yıl için…  | BWT |
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milyon $
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arasında yıllık 
yayın hakları 
bedeli    
Kaynak: Digiturk

321
milyon $
2010 -2014 yılları 
arasında yıllık 
yayın hakları 
bedeli   

KATLANAN DEĞER
Digitürk, maçların yayın hakkına katlana-
rak artan bir bedelle sahip oldu 

Digitürk tarafı 
dört saat süren 
ihale boyunca 
hiç yerinden 
kalkmadı
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