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ÖZET 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Tezin Adı Genişbant Düzenlemeleri Yönüyle Ülke İncelemeleri ve Türkiye 

İçin Öneriler 

Türü Ulaştırma Haberleşme Uzmanlık Tezi 

Yazar Ümit YAŞLI 

Teslim Tarihi Mayıs 2014 

Anahtar 

Kelimeler 

Genişbant, fiber optik, kablo platformu, 4. nesil haberleşme, 

WiMAX 

Tez Danışmanı Daire Başkanı Sefer SAKIN 

Sayfa Adedi 147 

Genişbant internet insanlık için modernleşme ve teknolojik yenilikleri geliştirme 

adına önemli fırsatlar sunmakla birlikte, ülkeler için ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmışlığı artırabilecek önemli bir altyapı sağlamaktadır. Bu çalışmada, 

genişbandın tanımı irdelenmiş, genişbant teknolojileri ve bu teknolojilerin sınırları 

açıklanmış, genişbant teknolojileri vasıtasıyla sunulabilecek hizmetlere yer 

verilmiş, OECD ülkelerinde genişbandın durumu değerlendirilmiş, çeşitli ülke 

örnekleri incelenmiştir. Türkiye’de geliştirilmiş olan strateji belgelerinde 

genişbanda yönelik ortaya konan hedefler tespit edilmiş ve Türkiye’deki mevcut 

durum açıklanmıştır. Ardından yapılan incelemeler sonucunda tespitler ortaya 

konarak genişbandın Türkiye’de gelişimine katkı sağlayacak önerilere yer 

verilmiştir. 
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Total Page 147 

Broadband internet for humanity offers significant opportunities in the name of 

modernization and technological innovation for development, but also provides an 

important infrastructure for countries that can enhance economical, social and 

cultural development. In this study, definition of broadband is examined, 

broadband technologies and the limits of this technology are described, services 

that may be offered through broadband technologies are given, the situation of 

broadband in OECD countries is reviewed, examples from various countries were 

examined. The goals set forth in the strategy papers developed in Türkiye has been 

identified and the current situation in the country is described. Then, as a result of 

the investigation by demonstrating findings, suggestions that will contribute to the 

development of broadband in Türkiye are given. 
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TEŞEKKÜR 

 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında ve olgunlaşmasında yönlendirmeleri, değerli 

görüşleri ve tecrübeleri ile önemli katkılar sağlayan kıymetli danışmanım Daire 

Başkanı Sn. Sefer SAKIN’a, çalışmanın hazırlanması sürecinde desteklerini ve 

değerli önerilerini esirgemeyen Daire Başkanı Sn. Gündüz ŞENGÜL’e ve bu 

çalışmanın şekillenmesine sağladıkları destekler sebebiyle gerek özel sektörde 

gerekse kamu sektöründe yer alan kıymetli elektronik haberleşme sektörü 

paydaşlarına teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 

İnternet hizmetlerinin bugün gelinen nokta itibariyle toplumlara katkısı, çok düşük 

maliyetlerle bilgiye ulaşma imkânı tanıması vesilesiyle devasa noktalara ulaşmıştır. 

Çok değil, bundan yarım asır öncesine kıyasla internet, o günün şartlarında hayal bile 

edemeyecekleri fırsat ve imkânları günümüzde kullanıcılara sunmaktadır. Günümüz 

modern dünyasının bireyleri, internet ve bilgisayar teknolojilerinin sunduğu geniş 

imkânlar sayesinde anında müzik dinleyebilme, video izleyebilme, sağlık, güvenlik 

ve kamu hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarına anında çözümler bulabilme yeteneğine 

kavuşmuşlardır. Üretim, finans, insan kaynakları, lojistik, sigorta hizmetleri, tedarik 

ve temin, pazarlama ve satış kanalları da dahil iş dünyasını ilgilendiren bütün alanlar, 

günümüzde internet erişimi olmadığı durumlarda durma noktasına varabilecek kadar 

internet hizmetlerine bağımlı bir hal almışlardır. İş dünyası artık iş yapma tarzlarının 

bütününü, internet hizmetlerinin varlığına göre şekillendirmiş ve internet iş dünyası 

için üretimin temel girdilerinden biri olmuştur.  

Şüphe yok ki, interneti hayatın vazgeçilmez bir öğesi yapan ve insanların interneti 

hayatlarının bir parçası olarak görmelerini sağlayan husus, internetin bilgiye hızlı, 

güvenli, her yerde, her zaman ve oldukça düşük maliyetlere ulaşma imkânı vermesi 

ve her alanda sağladığı verimlilik artışıdır. İnternet, rekabet gücü ve verimlilik artışı 

sağlayarak örgütlerin işlem maliyetini, verimliliklerini, esnekliklerini doğrudan 

etkilemektedir. İnternetin bu özelliği, günümüz yaşamının her anına nüfus etmiş, 

bilim ve teknolojinin gelişme hızına önemli katkılar sağlamıştır. İnternet pek çok iş 

alanının yok olmasını sağlamış, aynı zamanda pek çok yeni iş kolunun doğmasına 

öncülük etmiştir. İnternetin yeni istihdam alanları oluşturduğu, bilinen bir gerçektir 

(BTK, 2010a, s. 11). 

Günümüzde 2 milyarı aşkın kullanıcısı bulunan internete olan talebin giderek 

artacağı ve küresel boyutta 2015’te 2,6 milyara ulaşması beklenmektedir. Oysaki 

2005 yılına döndüğümüzde internet kullanıcı sayısının 1 milyar dolaylarında olduğu 

gözlemlenmektedir. İnternet kullanıcı sayısının artış oranı, gelişmiş ülkelere kıyasla, 

gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek seviyelerde seyretmektedir. Bunda, ülkelerin 
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modernleşmek ve bilgi toplumuna dönüşmek arzularının etkisi büyüktür (Kalkınma 

Bakanlığı, 2013b, s. 19).  

İnternete olan talebin artışı daha geniş bant ihtiyacı sonucunu doğurmaktadır. Her 

geçen gün internet kullanımında yaşanan artış, trafik değerlerinin sürekli 

yükselmesine neden olmakta, bu artışa cevap verebilmek için daha geniş bant imkânı 

sunan teknolojilere yönelmek ve bu teknolojilere yatırım yapmak zaruri hale 

gelmektedir. Şunu da göz ardı etmemek gerekir ki, sadece internet hızlarını 

arttırmak, son kullanıcıların beklentilerinin bütününü karşılamak için yeterli değildir. 

İnternet hızlarının artışının yanı sıra, internet hizmet kalitesinin yükseltilmesi de 

genişbant hizmetlerine olan talebi doğrudan etkileyecektir.  

Değişen yaşam tarzı ve teknolojinin insanlara hareket kabiliyeti sunmaya 

başlamasıyla birlikte günümüzde mobil genişbant önemini arttırarak insan hayatının 

vazgeçilmez bir parçası haline dönüşmektedir. Günümüz kullanıcıları bilgiye sadece 

hızla ulaşmakla yetinmemekte, ona her yerde ve her zaman erişmek arzusunu 

taşımaktadır. Bu durum mobil genişbanda olan talebi her geçen gün arttırmakta ve 

dolayısıyla artan spektrum ihtiyacı günümüz politika belirleyicileri ve düzenleyicileri 

için yeni bir uğraş konusu olmaktadır. Özellikle yeni nesil teknolojilerle birlikte, 

sabit genişbant tarafında yaşanan talep hareketliliğinin daha fazlası mobil genişbant 

tarafından görülmektedir. Yine de mobil genişbandın yüksek hızlar sunabilmek için 

teknoloji olarak sabit bir altyapıya ihtiyaç duyması, bu teknolojilerin gelişiminin 

sabit genişbant ile paralellik göstermesine yol açmaktadır. Mobil genişbandın önemi 

her geçen gün artsa da, sabit genişbant her zaman insan hayatının bir parçası olarak 

kalmaya devam edecektir. 

Türkiye genç, dinamik ve yeniliklere açık bir nüfus yapısına sahip olarak, teknoloji 

yatkınlığının ve internet kullanımının yaygınlaşması adına büyük bir potansiyele 

sahip durumdadır. Bu potansiyelin ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik olarak 

Türkiye’de sağlayabileceği değişimin zaman kaybetmeden yakalanabilmesi için 

ivedilikle bu konu hakkında model analizleri yapılması ve yol haritaları çıkarılması 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar ve örnek durum incelemeleri 

doğrultusunda tutarlı, sürdürülebilir, şeffaf, ekonomik açıdan uygulanabilir politika 
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ve stratejilerin belirlenmesi mümkün olacaktır. Ayrıca Türkiye’nin sanayileşme 

hususunda geç kalmış ve büyük markalar oluşturamamış olmasının olumsuz 

sonuçları, genişbant erişimi sayesinde bilgi teknolojileri uygulamaları vasıtasıyla 

bertaraf edilebilir ve ağır sanayi endüstrisindeki eksikliklerimizin Türkiye 

ekonomisine yansıyan cari açık vb. olumsuzluklarını hafif sanayi olarak da 

adlandırabileceğimiz bilgi teknolojileri endüstrisiyle kapatabilmek mümkün 

görünmektedir. 

Türkiye’de bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yürütülmüş ve genişbant erişiminin 

yaygınlaştırılması amacıyla sektörün önündeki sorunlar tespit ve analiz edilmeye 

çalışılmış, birçok genişbant modeli ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmalardan en eskisi 1999 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu (TÜBİTAK) tarafından tamamlanan Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı 

(TUENA) projesidir. Bu çalışma ile Türkiye’nin bilişim altyapısı alanında konumu 

tespit edilmeye çalışılmış, sahip olduğu potansiyel araştırılmış ve enformasyon 

anlamında küresel teknolojik eğilimler tespit edilmiştir. Uluslararası gelişmelerle bu 

eğilimler bir arada değerlendirilerek gelecekte Türkiye’de oluşacak talebin 

doğrultusu kestirilmeye çalışılmış ve talebe hangi teknolojilerle cevap verilebileceği 

araştırılmıştır. 

Çöl, 2004 yılında yapmış olduğu “Genişbant Telekomünikasyon Pazarı ve Türkiye 

İncelemesi” isimli çalışmasıyla genişbant ile ilgili kavramları açıklayarak bir 

genişbant pazarı tanımı yapmıştır. Bu pazarın çeşitli ülkelerdeki durumu hakkında 

incelemelerde bulunarak tespitlerini ortaya koymuş, Türkiye’deki durumu da 

tespitlerine ekleyerek Türkiye için bir genişbant modeli geliştirmiştir. Türkiye’de o 

dönemde yeterli veri olmaması sebebiyle tümevarım öğrenmeye dayalı geliştirilen bu 

model, regresyon analiziyle de doğrulanmaya çalışılmıştır. Modelde Türkiye’nin 

OECD ülkelerine paralel bir büyüme sergileyeceği varsayılmıştır. Yapılan çalışma 

neticesinde Türkiye’de 2007 yılında genişbant yaygınlık oranının %2’den az, 2010 

yılında ise %2 ila %4 arasında olacağı ve genişbant kullanıcı sayısının en fazla 3 

milyon dolaylarında olacağı tahmininde bulunarak bu durumun daha da 

iyileştirilmesi için çeşitli önerilerde bulunmuştur (Çöl, 2004, s. 81). Oysaki 2010 yılı 
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ilk çeyreğinde Türkiye’de yaklaşık 7,5 milyon genişbant kullanıcısı bulunmakla 

birlikte, genişbandın hanelerin %30’undan fazlasına ulaştığı bilinmektedir (BTK, 

2010b, s. 26-35).  

Daha sonraki yıllarda, dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye’de de 

genişbant ihtiyacına olan talebi anlamak adına araştırmalar yoğunlaşmıştır. 2008 

yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 

“Teknoloji, Hizmetler, Düzenleme ve Dünyadaki Gelişmelerle Genişbant” adlı 

raporda genişbant teknolojileri ve geleceği teşkil edecek olan teknolojiler hakkında 

derinlemesine bilgi verilmiştir. OECD ve AB ülkelerindeki genişbant uygulamaları 

teknoloji, regülasyon, fiyatlandırma ve rekabet başlıkları altında değerlendirilmiş ve 

Türkiye’deki mevcut duruma yer verilmiştir. 

2010 yılında yine BTK bünyesinde yapılan “Genişbant ve Fiber: İktisadi Düzenleyici 

İncelemeler, Deneyimler ve Öneriler” adlı çalışmasında fiber teknolojilerinin 

önemine değinilerek, kamu-özel sektör işbirliği modellerine yer verilmiş, fiber optik 

teknolojisi detaylı bir şekilde anlatılmış, bu teknolojinin iktisadi avantajları 

açıklanmış, çeşitli ülkelerin stratejileri ve düzenleyici yaklaşımları özellikle fiber 

optik teknolojisi odağında detaylandırılmış, son bölümde o günün şartlarında 

Türkiye’deki mevcut durum ortaya konmuştur. 

2011 yılında T.C. Başbakanlık ve CISCO firması tarafından yapılan “İpek Yolundan 

Genişbanda” isimli çalışma ile de uluslararası mecrada genişbant uçurumuna yer 

verilmiş, genişbant teknolojileri ve genişbandın sosyal ve ekonomik etkileri 

açıklanmıştır. Bir modelleme yapılarak, Türkiye için bir kestirim çizilmiş ve 2023 

yılı için bir vizyon ortaya konmuştur. Çalışmada genişbant yayılımının etkileri sosyal 

ve ekonomik etkinlikler boyutuyla değerlendirilmiş ve bu doğrultuda bir etki analizi 

ortaya konmaya çalışılmıştır. 

2013 yılında Kalkınma Bakanlığı, McKinsey&Company firmasıyla birlikte Bilgi 

Toplumu Stratejisi doğrultusunda çok kapsamlı bir çalışma setini yürütmüştür. Bu 

çalışmalarda pek çok eksen belirlenmiştir. Belirlenen eksenlerden biri “Genişbant 

Altyapısı ve Sektörel Rekabet Ekseni” olup, bu doğrultuda “Mevcut Durum Raporu” 
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ile “Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporu” hazırlanmıştır. Raporlarda, 

genişbant altyapısı konusunda çeşitli dünya ülkeleri incelenmiş, Türkiye’deki mevcut 

durum genişbant teknolojileri, yeni nesil erişim şebekeleri ile iktisadi etkileri 

boyutlarında ele alınmıştır. 

Yine 2013 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TÜBİTAK 

tarafından yapılan çalışmayla “Genişbant Küresel En İyi Uygulama Örnekleri 

Raporu”, “Genişbant Endüstri Modelleri Raporu” ve “Politika ve Uygulamaya 

Yönelik Öneriler Raporu” hazırlanmıştır. Bu çalışmada, bundan önceki 

çalışmalardan farklı olarak, veriler ham bir halde sunulmak yerine, Türkiye’de arz ve 

talebi göz önünde bulunduran dokuz eksen belirlenmiştir. Örnek ülke incelemeleri bu 

doğrultuda gerçekleştirilmiş, Türkiye’deki mevcut durum ortaya konularak çeşitli 

endüstri modelleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışmanın son kısmında 

genişbant ekosistemini geliştirecek politika önerileri ve düzenlemeleri ile uygulama 

detayları tümleşik bir şekilde ortaya konulmuş ve somut proje önerileri 

geliştirilmiştir. 

Yukarıda, Çöl’ün yaptığı çalışma neticesinde Türkiye’de 2007 yılında genişbant 

yaygınlık oranının %2’den az, 2010 yılında ise %2 ila %4 arasında olacağı ve 

genişbant kullanıcı sayısının en fazla 3 milyon dolaylarında olacağı tahmininde 

bulunduğuna değinilmişti (Çöl, 2004, s. 96). Oysaki 2010 yılı ilk çeyreğinde 

Türkiye’de yaklaşık 7,5 milyon genişbant kullanıcısı bulunmakla birlikte, genişbant 

hanelerin %30’undan fazlasına ulaşmıştı. Bu durum göstermektedir ki, yapılan 

çalışmalar zamanla güncelliğini yitirebilmekte, gelişen teknolojiler umulmadık 

sıçramalara sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca Türkiye için geliştirilen model 

önerilerini genişletebilmek, daha önce önerilmiş olanları güncel hale getirebilmek, 

önceden öngörülememiş ve gelecekte karşımıza çıkan değişiklikleri bu modellere 

adapte edebilmek için, genişbant teknolojileri ve Türkiye’de genişbandın 

geliştirilmesi için yapılması gerekenleri tespit etmeye yönelik çalışmaların hız 

kesmeden devam etmesi gerekmektedir.  

Bu çalışma, Türkiye’de yapılan genişbant çalışmalarının bir devamı olması gayesiyle 

hazırlanmıştır. Bu çalışma da dahil olmak üzere genişbant konusunda yapılan 
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araştırma çalışmaları, yeni teknoloji tercihleri, yatırımların yönlendirilmesi ve 

politika belirleme konularında ülkeler açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın 

kapsamı mevcut genişbant teknolojileri ve uygulama sahaları ile sınırlı tutulmuştur. 

Henüz laboratuar araştırması aşamasında olan teknolojiler ve uygulama alanları bu 

çalışmanın kapsamı dışında yer almaktadır. Ülkemiz dışındaki ülkelerdeki 

gelişmeleri takip etmek için ülkemizin de üyesi olduğu OECD ülkeleri ile teknoloji 

liderliği özelliği bulunan veya dünyada örnek uygulama olarak gösterilebilecek 

uygulamaları hayata geçirmiş olan ülkelerin yanında; pazarın geçmişi ve gelişimi 

ülkemize benzeyen ve genişbant konusunda sıçrama yapmayı başarabilmiş ülkeler bu 

çalışmanın sınırlıkları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, kaynak taraması 

yönteminden faydalanılmış olup, kaynak taramasıyla elde edilen bilgiler derlenip 

sentezlenerek bir bütün halinde aktarılmaya çalışılmıştır. 
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1. İNTERNET VE GENİŞBANT 

İnternetin geçmişi Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1960’lı yıllarda yapılan ve 

ARPANET olarak anılan bir çalışmaya dayanır. 1980'lerde Ulusal Bilim Vakfı 

tarafından yeni bir ABD omurgasının finansmanı için toplanan özel fonlar, dünya 

çapında katılım ve birçok özel ağın birleşmesine neden olmuştur. 1990’lara 

gelindiğinde ise internet, toplumlar için yaygınlaşmaya ve hayatın temel bir öğesi 

haline gelmeye başlamıştır. İnternet, coğrafi konuma bakılmaksızın dünya çapında 

yayın özelliği olan bilgi yayma mekanizması ve bireylerle bilgisayarlar arasında 

etkileşim ve işbirliği oluşturan ortamdır ( Association for Computing Machinery's 

Special Interest Group, 2009).  

İnternet erişim hızlarına göre teknolojiler darbant ve genişbant olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bu sayede her bir sınıf için ayrı düzenlemelerin getirilmesi 

günümüzde sıklıkla uygulanmaktadır. Genişbant erişim gerektiren uygulamalar 

genellikle daha büyük bant genişliklerine ihtiyaç duymakta ve daha büyük miktarda 

veriye bağlı olarak çalışan uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1.1. Bant Genişliği  

Bant genişliği kavramı ile ilgili olarak çeşitli tanımlamalara ulaşmak mümkündür. 

Bant genişliği, bir iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının sinyalleşme için 

müsait olan frekans aralığıdır. Bir ses sinyali için bant genişliği, iletilen en yüksek ve 

en düşük frekanslar arasındaki farktır. İnternet ortamı için ise bant genişliği, saniyede 

iletilen veri miktarı ile ifade edilmektedir (Glossary of Communications Electronics 

Terms, 1998). 

Her bir iletim ortamı için en büyük bant genişliğini rakamsal olarak ifade edebilmek 

oldukça güçtür. Çünkü günümüzde kullanılan standartlar ve protokoller, verinin 

sıkıştırılması, veri gönderme algoritmalarının iyileştirilmesi gibi sebeplerle aynı 

fiziksel ortamda, söz gelimi bir çift bakır kablo üzerinden, daha büyük bant 

genişliklerinde veriler iletebilir hale gelmektedir.  
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Aşağıda, kablosuz iletim ortamında farklı protokollerin kullanılması sonucunda, 11 

Mbps’den 1024 Mbps’ye kadar değişen bant genişliklerine ulaşılabildiği 

görülmektedir. 

Tablo 1.1. Bazı Kablosuz İletim Standartları ve Bant Genişlikleri 

Kablosuz İletim 

Standardı 

Kullanıldığı Frekans 

(GHz) 

Bant Genişliği 

(Mbps) 

802.11a 5 54 

802.11b 2,4 11 

802.11g 2,4 54 

802.11n 2,4 ve 5 300 

802.11ac 5 1024 

Kaynak: IEEE, 2014 

1.2. Genişbant  

Genişbant kavramı ile ilgili pek çok farklı tanım yapılmış olmakla birlikte, 

uluslararası düzeyde kabul görmüş bir genişbant tanımına ulaşmak mümkün değildir. 

Bu durum, genişbandın doğasının bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Gelişen 

teknolojiler ve kaydedilen gelişmelerle birlikte, yapılan bir tanımın birkaç yıl sonra 

elverişsiz olabileceği ve ilgili zamanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte 

olamayabileceği göz ardı edilmemelidir. Teknolojinin hızla geliştiği elektronik 

haberleşme sektöründe ölçütlerin de değişim göstereceği doğaldır. 

Genişbant tanımı ülkeler ve uluslararası örgütler arasında değişiklik göstermektedir. 

Genişbant tanımı için iki tip yaklaşım mevcuttur. Bunlardan ilki, genişbant 

vasıtasıyla sunulması arzu edilen hizmetler göz önünde bulundurularak bu 

hizmetlerin kesintisiz sunumu için gereken en düşük bant genişliğinin ilkesel ifadesi 

yaklaşımıdır. Bu doğrultuda genişbant, “iki yönlü kapasite (hem indirme, hem de 

gönderme), sürekli bağlantı ve yüksek hız özelliklerine sahip erişim”dir (Çöl, 2004, s. 

6). 
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İkinci yaklaşım ise, doğrudan bir bant genişliği eşiği belirterek, bu eşiğin üzerinde 

kalan hızları genişbant olarak kabul etmektir. 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne göre (International Telecommunication 

Union - ITU) ITU standardı ITU-T Recommendation I.113’te, entegre servisler 

sayısal ağda (Integrated Services Digital Network - ISDN), 1,5 veya 2 Mbps olan 

temel seviyeden daha hızlı iletim kapasitesine ve çevirmeli internet bağlantısından 

(dial-up) 5 ila 2000 kat daha yüksek hızlara genişbant denir (ITU, 2003). ITU, 

değişen teknolojiler göz önünde bulundurularak genişbant tanımın değişmeye devam 

edeceğini vurgulamaktadır. 

OECD için ise, hangi teknoloji kullanılırsa kullanılsın, indirme hızı 256 Kbps ve üstü 

olan bağlantılara genişbant bağlantı denir (OECD, 2010). 

Tablo 1.2. Diğer Bazı Kuruluşların Kabul Ettiği Genişbant Hız Eşik Değerleri 

Kuruluş Genişbant Hız Eşiği 

(Kbps) 

Özellik 

OFCOM 128 ve üstü 

 

257 ve üstü 

Başlangıç genişbant 

(indirme yönünde) 

Yüksek hızlı genişbant 

(indirme yönünde) 

FCC 200 ve üstü İndirme yönünde 

Canadian National 

Broadband Task Force 

200 ve üstü Çift yönlü 

Kaynak: ÇÖL, 2004 

Günümüz dünyası internet hizmetlerine odaklandığımızda, gerekli olan bant 

genişliklerinin çok daha üst seviyelere varmış olduğu görülmektedir. İnternet 

kullanıcılarının trafik eğilimleri incelendiğinde, video trafiğinin %40’ları aştığı, 

dosya paylaşım trafiğinin de toplan trafikteki payının %10’dan yukarıda olduğu 

görülmektedir. Bu hizmetler ışığında gerekli olan bant genişliğini ele aldığımızda, 

sağlıklı bir video trafiği elde etmek için gerekli olan bant genişliğinin indirme ve 
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gönderme yönünde 10 Mbps seviyesinde olduğu görülmektedir. HDTV ve büyük 

boyutlu dosya paylaşımı hizmetleri içinse gerekli olan bant genişliği 15 Mbps’lere 

çıkmaktadır. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin (Türk Telekom) sektör sunumlarından edinilen 

bilgiye göre Türkiye’de veri trafiğinin dağılımı aşağıda gösterilmektedir. 

Şekil 1.1. Türk Telekom Hizmetlere Göre Ağ Kullanım Oranları (2013) 

 

Yine Türk Telekom sektör sunumlarından elde edilen bilgiye göre, farklı internet 

hizmetleri ve bu internet hizmetlerine sağlıklı erişim için gerekli olan bant genişliği 

ihtiyacı indirme ve gönderme yönünde aşağıda gösterilmektedir. 
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 Şekil 1.2. Çeşitli İnternet Hizmetleri İçin Gerekli Olan Bant Genişlikleri 

 

Türkiye mevzuatı açısından ele alındığında, genişbant için açık bir tanım 

bulunmamaktadır. 29/06/2006 tarihli ve 26213 sayılı Evrensel Hizmet Gelirlerinin 

Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te, 

temel internet hizmetinin,” minimum 56 kbit/saniye hız olmak kaydıyla makul ve 

yaygın internet hizmetlerini” ifade ettiği belirtilmektedir. 

Türkiye veri trafiği karakteristiği, bu trafiği oluşturan başlıca hizmetlerin bant 

genişlikleri ihtiyacı ve mevzuatımızdaki temel internet hizmeti için yapılan tanımdan 

hareketle; günümüz şartlarında Türkiye’de yaygın bir biçimde kullanılan internet 

hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sunulabilmesi için gerekli olan bant genişliklerinden 

ve 56 Kbps olan temel internet hizmeti hızının çok daha üstünde bir hız tanımı 

yapmak gerektiğinden, ITU’nun da tanımından faydalanılarak, bu çalışmada 

“Günümüz dünyasında yaygın olarak kullanılan temel internet hizmetlerinin sağlıklı 

bir şekilde sunulabilmesi için indirme yönünde en az 2 Mbps bant genişliği ile 

gönderme yönünde en az 200 Kbps bant genişliğine sahip iletim hatlarından sunulan 

internet hizmetlerine genişbant internet denir.” tanımı önerilmektedir. Bu çalışmanın 

bundan sonraki kısımlarında genişbant internet hizmeti denilince, indirme yönünde 2 

Mbps ile gönderme yönünde 200 Kbps ve daha üstü bant genişliğine sahip iletim 

ortamından sunulan internet hizmeti anlaşılacaktır. 
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Bu tanımın verilmesindeki hedef, Türkiye’deki çıtayı bir basamak daha yukarı 

çıkarmak, diğer ülkelerde sunulan internet hizmetlerinden daha hızlı ve daha nitelikli 

internet hizmetinin Türkiye’de sunulabilmesi için daha çok çalışabilmek için itici bir 

güç oluşturmak, dünya literatüründe diğer dünya ülkelerinin önünde bir konuma 

oturabilmek için bir irade ortaya koymaktır. 

1.3. Genişbant Erişimin Önemi  

Her geçen gün internet kullanıcı sayısı artmakla birlikte, buna paralel olarak, internet 

hizmet kalitesi ve talebi karşılayacak olan bant genişliği ihtiyacı da artmaktadır. 

İnternet kullanıcılarının faaliyetlerinde gözlemlenen değişim, yeni uygulamaların 

popüler hale gelmelerini, bu durum da genişbant internet ihtiyacını etkilemektedir. 

Birkaç yıl önce yapılan çalışmalarda, Mbayt seviyesinde boyuta sahip dosyaların ne 

kadar süre içerisinde indirilebileceği araştırılırken, Şekil 2.2’den de görülebileceği 

üzere günümüz uygulamaları saniyede Mbit boyutunda bant genişliği gereksinimiyle 

çalışmaktadır. Dolayısıyla, internet hızlarındaki artış internet hizmetlerinin doğası 

gereği bir zorunluluk haline gelmiştir ve artışa olan talep her zaman güncelliğini 

koruyacaktır. 

Elektronik haberleşme sektöründe internet kullanım oranlarının önemli boyutlarda 

artışı beklenmektedir. 2017 sonu itibariyle küresel internet trafiğinin Zettabyte 

eşiğini aşması (1,4 Zettabyte) beklenmektedir. Geçtiğimiz 5 yılda internet trafiği 4 

kattan daha fazla artış göstermiştir ve önümüzdeki 5 yılda 3 kattan daha fazla bir 

artış beklenmektedir (CISCO, 2013, s. 1-4). 
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Şekil 1.3. Bayt Skalası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992 yılında günde 100 Gigabyte olan internet trafiği 2012 yılında saniyede 12.000 

Gigabyte miktarında ulaşmıştır. 2017 yılına gelindiğinde, dünyadaki toplam internet 

trafiğinin saniyede 35.000 Gigabyte olması beklenmektedir (CISCO, 2013, s. 4). 
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Tablo 1.3. Tarihsel Süreçte Toplam İnternet Trafiği 

 

Kaynak: CISCO, 2013 

2012 yılında %34 olan içerik bazlı veri kullanımı oranı, içeriklerin geliştirilmeye 

devam edilmesiyle birlikte 2017 yılı sonu itibariyle artarak tüm internet veri 

trafiğindeki oranı %51’e çıkacaktır. İçerik bazlı veri kullanımının yıllık birleşik 

büyüme oranın (CAGR) 2012’de %10 olan seviyesinde yaklaşık %24’lük bir artış 

doğrultusunda %34 seviyesine çıkması öngörülmektedir (CISCO, 2013, s. 14). 

Şekil 1.4. Toplam İnternet Trafiğinde İçerik Bazlı Veri Kullanımı Miktarı 

 

Kaynak: CISCO, 2013 
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Tablo 1.4. İçerik Bazlı Veri Kullanımının Bölgesel ve Toplam Yıllık Birleşik 

Büyüme Oranı  

 

Kaynak: CISCO, 2013 

Mobil internete olan talep her geçen gün artmaktadır. İnternete bağlanabilen mobil 

cihazların gündelik hayata girmesiyle ve makineler arası erişim (M2M) 

kabiliyetlerinin artmasıyla birlikte, mobil trafik kullanım miktarları da artmaktadır. 

Henüz hacimsel olarak değerlendirildiğinde küçük boyutlarda kalsa da makineler 

arası uygulamaları, geleceğin uygulamaları olarak değerlendirilmektedir. 

Otomobiller, sayaç sistemleri, güvenlik sistemleri, e-sağlık uygulamaları, trafik 

kontrol sistemleri, beyaz eşyalar vb. birçok kullanım alanı potansiyeline sahip olan 

makineler arası uygulamalarıyla günümüzde yaklaşık 5 milyar cihaz mobil ağa bağlı 

durumdayken, bu rakamın 10 sene içerisinde 50 milyara çıkması öngörülmektedir 

(Kalkınma Bakanlığı, 2013b). Günümüzde toplam internet trafiğinde mobil trafiğin 

oranı %3 seviyesindedir ve 2017 yılına vardığımızda mobil trafik oranının 4 kat 

artarak %12 seviyesine ulaşması beklenmektedir. Sabit tarafta ise, 2012 yılında 

%48,3 olan kablolu bağlantı oranının  %31,7’ye düşmesi, %49 olan Wi-Fi bağlantı 

oranının da %56,3’e çıkması tahmin edilmektedir (CISCO, 2013, s. 8). 
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Şekil 1.5. Küresel İnternet Trafiğinde Kablolu ve Kablosuz Erişim Oranları 

 

Kaynak: CISCO, 2013 

Toplam abonelikler bazında değerlendirildiğinde de mobil internete olan talebin 

önemli ölçüde artacağı değerlendirilmektedir. 2009’da 1 milyarın altında bulunan 

mobil genişbant abone sayısının 2018’e gelindiğinde 7 milyara çıkması 

öngörülmekte, sabit genişbant aboneliklerindeki artışın ise daha düşük seviyelerde 

kalması tahmin edilmektedir (Ericsson, 2013, s. 6). 
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Şekil 1.6. Sabit ve Mobil Genişbant Abonelikleri 

 

Kaynak: Ericsson, 2013 

Küresel eğilimlerde ses trafiğiyle karşılaştırıldığı zaman, veri trafiğinin çok büyük 

oranlarda artış yaşayacağı söylenebilir (ITU, 2012, s. 16). 



18 

 

 

 

Şekil 1.7. Küresel Ses ve Veri Trafiği 

 

Kaynak: ITU, 2012 

İnsanların internete sıklıkla kişisel bilgisayarlar vasıtasıyla erişme alışkanlıkları 

değişmekte ve internete erişim yeteneği olan mobil akıllı cihazlar vasıtasıyla, mobil 

trafik oranları artmaktadır. Çoğunlukla kişisel bilgisayarlar tarafından oluşturulan 

internet trafiği, gelecekte mobil veya mobil olmayan akıllı cihazlara kayacak, 

insanların hareketli olabilme ve her cihazla bağlantıda kalabilme taleplerinde her 

geçen gün artış yaşanacaktır. 2012 yılında internet trafiğinin yaklaşık %3,4’ü tablet 

bilgisayar ve akıllı telefonlar tarafından üretilmişken, 2017 yılına gelindiğinde bu 

oranın 10 kattan fazla artış göstererek yaklaşık %38’e yükselmesi beklenmektedir 

(CISCO, 2013, s. 7). 
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Şekil 1.8. Cihaz Tipine Göre Küresel İnternet Trafiği 

 

Kaynak: CISCO, 2013 

İnternete erişim için kullanılacak cihazların popülerliğinin değişmesinin yanı sıra, 

küresel internet trafiğine neden olan hizmetlere olan talep miktarlarının da değişmesi 

öngörülmektedir. 2012 yılında %38 civarında olan internet video trafiğinin artarak 

2017 yılında %52’ye çıkması beklenmektedir. Dosya paylaşımı, web, e-posta 

uygulamalarının oluşturacağı trafiğin toplam trafikteki oranının azalması tahmin 

edilmektedir (CISCO, 2013, s. 15). 

Şekil 1.9. Küresel Boyutta Tüketici İnternet Trafiği 

 

Kaynak: CISCO, 2013 
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Kullanıcı talepleri, internet kullanım alışkanlıklarını değiştirmekte ve bu doğrultuda 

daha yüksek bant genişlikleri sunulmaktadır. Sunulan bant genişliklerinin artmasıyla 

birlikte önceden kullanım imkanı olmayan yeni uygulamalar hayatımıza girmektedir. 

2000’li yıllarda ISDN teknolojisiyle Mbps’nin altındaki hızlarla web sitelerinde 

dolaşmak yaygın bir kullanımken, o yıllarda günümüzde kullanılan IPTV, HDTV 

gibi uygulamaları kullanmak mümkün değildi. Gelecekte, artan bant genişlikleri 

arzıyla birlikte, daha farklı uygulamaların da hayatımıza girmesi kaçınılmaz olacaktır 

(Kalkınma Bakanlığı, 2013b, s. 25-26). 

Şekil 1.10. Hizmetlere Göre İhtiyaç Duyulan Bant Genişlikleri 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2013 

Kullanıcı alışkanlıkları ve eğilimleri doğrultusunda sektör oyuncuları tarafından 

yapılan tahminler açıkça şunu göstermektedir ki internet kullanım miktarı ile yeni 

internet kullanıcıları ve yeni uygulamalar sebebiyle oluşan trafik her geçen gün 
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artacaktır. Kullanıcıların internete eriştikleri platform ve cihazlarda değişim 

yaşanacak, insanlar daha fazla internete bağlı kalabilmek için mobil cihazlara ve 

dolayısıyla mobil internete yöneleceklerdir. Ayrıca insan hayatını kolaylaştıran ve 

verimlilik artışına sebebiyet veren uygulamaların miktarı artacak, internet sadece 

insanlar için değil, makineler için de bir ihtiyaç haline gelecektir. Bu sebeplerle, 

ülkeler ve toplumlar için genişbant internetin öneminin her geçen gün daha da 

artması beklenmektedir. 
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2. GENİŞBANT ERİŞİM PLATFORMLARI 

2.1. Kablolu Genişbant Erişim Platformları  

2.1.1. xDSL 

Sayısal abone hattı (Digital Subscriber Line - DSL) sabit telefon hatları için 

kullanılan klasik bakır kablolardan faydalanılarak, hattın iki ucuna yerleştirilen 

modemler kullanılarak bakır hatların sayısal hatlara çevrilmesi teknolojisine 

dayanmaktadır. Sıradan telefon hatlarını yüksek hızlı veri iletim hatlarına çevirmek 

için yüksek frekans iletimini kullanan (1 MHz’e kadar) erişim teknolojisi ailesine 

DSL denilmektedir (CISCO Systems, 1998). Günümüzde yaygın olarak kullanılan 

DSL teknolojileri, internet sağlayıcısının şebekesinde yerleşik bulunan DSLAM 

cihazları sayesinde abonelerden taşınan bilgi IP veya ATM şebekeleri üzerinden 

internete taşınmaktadır. ADSL, ADSL2+, SDSL, VDSL gibi farklı teknolojiler 

geliştirildiği ve hepsi DSL teknolojisinin birer sürümü olduğu için, teknoloji kısaca 

xDSL olarak anılmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013b, s. 142). 

Şekil 2.1. Bakır Kabloda DSL İçin Kullanılan Frekanslar 

 

Günümüzde telefon hizmetleri de, xDSL ile aynı hatlar kullanılarak verildiğinden, 

xDSL teknolojisi mevcut durumdaki en yaygın altyapıdır. Veri aktarımı ile ses 

hizmetleri için farklı frekanslar kullanılmaktadır. Bu sebeple aynı anda hem ses 

iletimi, hem veri iletimi sağlanabilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013b, s. 142). 
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xDSL platformu tipik olarak 3 katmandan oluşmaktadır (CISCO, 2003): 

 Müşteri tarafı cihazları (Customer Premise Equipment - CPE) 

 Ağ erişim sağlayıcı (Network Access Provider - NAP) 

 Ağ servis sağlayıcı (Network Service Provider - NSP) 

Şekil 2.2. Tipik Bir DSL Ağ Mimarisi 

 

Kaynak: CISCO Systems, 1998 

xDSL teknolojisiyle sağlanan hızlar, santral cihazından son kullanıcıya kadar uzanan 

bakır telin çapına, trafik akışının simetri derecesine ve özellikle de kullanıcı ile 

santral ekipmanı arasındaki mesafeye bağlı olarak değişmektedir (BTK, 2008, s. 3). 
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Tablo 2.1. xDSL Teknolojilerinde Maksimum Hız 

Teknoloji Maksimum 

Gönderme 

Kapasitesi 

Maksimum 

İndirme 

Kapasitesi 

Maksimum 

Mesafe 

(km) 

ADSL (G.Lite) 640 Kbps 12 Mbps 5.4 

SDSL (HDSL, SHDSL) 3 Mbps 3 Mbps 2.7 

ADSL2+ 1 Mbps 26 Mbps 3.6 

VDSL (VADSL, 

BDSL) 

16 Mbps 52 Mbps 1.7 

Kaynak: BTK, 2008 

xDSL teknolojisinde yapılan iyileştirmelerle, yüksek bant genişlikleri ve yüksek veri 

aktarım hızları yakalanmıştır. Bu sebeplerle, özellikle büyük şehirlerde santrallerin 

daha sık konumlandırılmalarından ve santral ile kullanıcı arasındaki mesafenin bu 

sebeple kısalmasından dolayı, son kullanıcılara yüksek hızlar sunulabilir hale 

gelmiştir.  

Tablo 2.2. Gelişmiş DSL Teknolojileri 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2013 
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xDSL teknolojilerinde hızın santral ile kullanıcı arasındaki mesafeye doğrudan bağlı 

olması sonucu, sadece bu teknolojiye güvenerek genişbant yatırımı yapmak doğru 

olmayacaktır. 

Şekil 2.3. xDSL Teknolojileri Hız - Mesafe İlişkisi 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2013 

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ADSL tarifelerinden birkaçı aşağıda 

belirtilmiştir. 
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Tablo 2.3. Turkcell Superonline ADSL Tarifeleri 

Hız Kota 

Adil Kullanım 

Noktası 

(Hızın Düşürüleceği 

Nokta) 

Tarife 

8 Mbps'ye kadar 6 GB 25 GB 33 TL 

16 Mbps'ye kadar 6 GB 25 GB 34 TL 

8 Mbps'ye kadar Limitsiz 50 GB 63 TL 

16 Mbps'ye kadar Limitsiz 75 GB 68 TL 

8 Mbps'ye kadar Limitsiz 100 GB 93 TL 

4 Mbps'ye kadar Limitsiz Limitsiz 99 TL 

8 Mbps'ye kadar Limitsiz Limitsiz 119 TL 

Kaynak: Turkcell Superonline, 2014 

Tablo 2.4. Turkcell Superonline Yalın ADSL Tarifeleri 

Hız Kota Hız Alanı 
Tarife 

Fiyatı Kampanya 
Taahhüt 

Süresi 

8 Mbps’ye kadar 6 GB 25 GB 48 TL 39 TL 24 Ay 

16 Mbps’ye kadar 6 GB 25 GB 49 TL 40 TL 24 Ay 

8 Mbps’ye kadar Limitsiz 50 GB 78 TL 59 TL 24 Ay 

16 Mbps’ye kadar Limitsiz 75 GB 83 TL 64 TL 24 Ay 

8 Mbps’ye kadar Limitsiz 100 GB 108 TL 74 TL 24 Ay 

4 Mbps Limitsiz Limitsiz 114 TL 89 TL 24 Ay 

8 Mbps Limitsiz Limitsiz 134 TL 109 TL 24 Ay 

Kaynak: Turkcell Superonline, 2014 

Tablo 2.5. TTNET ADSL Tarifeleri 

Hız Kota Hız Alanı 
Tarife 

Fiyatı 

8 Mbps’ye kadar 4 GB 25 GB 32 TL 

8 Mbps’ye kadar 6 GB 25 GB 35 TL 

8 Mbps’ye kadar 12 GB 25 GB 47 TL 

8 Mbps’ye kadar Limitsiz 50 GB 67 TL 

8 Mbps’ye kadar Limitsiz 100 GB 97 TL 

8 Mbps Limitsiz Limitsiz 123 TL 

Kaynak: TTNET, 2014 
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Tablo 2.6. TTNET Yalın ADSL Tarifeleri 

Hız Kota Hız Alanı 
Tarife 

Fiyatı 

8 Mbps’ye kadar 4 GB 25 GB 47 TL 

8 Mbps’ye kadar 6 GB 25 GB 50 TL 

8 Mbps’ye kadar 12 GB 25 GB 62 TL 

8 Mbps’ye kadar Limitsiz 50 GB 82 TL 

8 Mbps’ye kadar Limitsiz 100 GB 112 TL 

8 Mbps Limitsiz Limitsiz 138 TL 

Kaynak: TTNET, 2014 

2.1.2. Kablo platformu 

Kablo TV şebekeleri, temelde analog TV yayıncılığı sağlamak amacıyla, santralden 

kullanıcıya doğru tek yönde iletişim imkânı veren bir yapıda, eşeksenli (koaksiyel) 

kablolar kullanılarak kurulmuştur. Günümüze gelindiğinde ise, transmisyon 

hatlarında fiber optik kabloların kullanılması, uç cihazların güncellenerek çift yönlü 

iletime destek verir hale getirilmesi vb. iyileştirmelerle kablo platformu iyi bir 

genişbant internet alternatifi haline dönüşmüştür (Bagrak vd., 2005, s. 4). 

Kablo platformuyla sunulan internet (kablo internet) teknolojisinde, son kullanıcı 

modemi ile uç cihazı arasındaki mesafe 160 km’ye kadar çıkabilmektedir. 160 km 

çapındaki bu bölgede 150.000 aboneye kadar hizmet sunulabilmektedir (Laukkonen, 

2014).   

ABD’de DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) standart haline 

gelmiş durumdadır ve ITU-T DOCSIS’i uluslararası bir standart olarak kabul 

etmektedir. DOCSIS 1.0 ITU-T’nin J112 tavsiyelerinde, DOCSIS 2.0 ITU-T’nin 

J122 tavsiyelerinde ve DOCSIS 3.0 ITU-T’nin J222 tavsiyelerinde kabul 

görmektedir. Avrupa’da DOCSIS üzerine bazı değişiklikler tasarlanmış ve 

EuroDOCSIS adıyla yayınlanmıştır. Bu değişikliklere olanak tanıyan durum, 

ABD’de 6MHz bant genişliğindeki ATSC standartları kablo TV standardı olarak 

kabul edilmişken, Avrupa’da 8MHz bant genişliğindeki PAL standardı kabul 

görmektedir. Bu durum EuroDOCSIS sistemlerine, indirme yönünde daha yüksek 

bant genişliği sunmaktadır (Cablelabs, 2014).  
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 Tablo 2.7. DOCSIS Standardı İndirme Yönü Teorik Hızları 

Versiyon 

İndirme Yönü 

Kanal konfigürasyonu 

DOCSIS 

çıktısı 

EuroDOCSIS 

çıktısı 
Minimum 

seçilebilir 

kanal sayısı 

Donanımın 

desteklemesi 

gereken 

minimum 

kanal sayısı 

Seçilen 

kanal 

sayısı 

Maximum kanal 

sayısı 

1.x 1 1 1 1 
42.88 (38) 

Mbps 

55.62 (50) 

Mbps 

2.0 1 1 1 1 
42.88 (38) 

Mbps 

55.62 (50) 

Mbps 

3.0 1 4 m 

Maximum 

tanımlanmamıştır 
m × 42.88 

(m × 38) 

Mbps 

m × 55.62 (m 

× 50) Mbps 

  

Kaynak: Cablelabs, 2014 

Tablo 2.8. DOCSIS Standardı Gönderme Yönü Teorik Hızları 

Versiyon 

Gönderme Yönü 

Kanal konfigürasyonu 

Gönderme 

yönü çıktısı 
Minimum 

seçilebilir 

kanal sayısı 

Donanımın 

desteklemesi 

gereken 

minimum 

kanal sayısı 

Seçilen 

kanal 

sayısı 

Maximum kanal 

sayısı 

1.x 1 1 1 1 
10.24 (9) 

Mbps 

2.0 1 1 1 1 
30.72 (27) 

Mbps 

3.0 1 4 n 

Maximum 

tanımlanmamıştır 
n × 30.72 (n 

× 27) Mbps 
  

Kaynak: Cablelabs, 2014 
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Tablo 2.9. DOCSIS 3.0 İndirme ve Gönderme Yönünde Teorik Maksimum Hızlar 

Kanal konfigürasyonu İndirme yönünde çıktı 

Gönderme 

yönünde çıktı İndirme 

yönünde 

kanal sayısı 

Gönderme 

yönünde 

kanal 

sayısı 

DOCSIS EuroDOCSIS 

4 4 171.52 (152) Mbps 
222.48 (200) 

Mbps 
122.88 (108) Mbps 

8 4 343.04 (304) Mbps 
444.96 (400) 

Mbps 
122.88 (108) Mbps 

16 4 686.08 (608) Mbps 
889.92 (800) 

Mbps 
122.88 (108) Mbps 

24 8 
1029.12 (912) 

Mbps 
1334.88 (1200) 

Mbps 
245.76 (216) Mbps 

Kaynak: Cablelabs, 2014 

Kablo internet teknolojisinde, DOCSIS 3.0 güncellemeleriyle birlikte teorik olarak 

indirme yönünde 1200 Mbps’a ve gönderme yönünde 216 Mbps’a varan hızlara 

ulaşılabilmektedir. Pratikte Belçikalı Numericable’nin indirme yönünde 200 Mbps 

hızı ticari olarak pazarlanmaktadır (Numericable, 2014), Türkiye’de Türksat’ın 100 

Mbps indirme ve 4 Mbps gönderme yönünde tarifeleri bulunmaktadır (Türksat A.Ş., 

2014). 
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Tablo 2.10. Türksat A.Ş. Uydunet Tarifeleri 

Eko Sınırsız Tarifeler 

Tarife 

(İndirme yönünde) 

Gönderme 

Yönünde 

Adil 

Kullanım 

Noktası  

Fiyat 

10 Mbps'e kadar 1 Mbps'e kadar 50 GB 49 TL / Ay 

10 Mbps'e kadar 1 Mbps'e kadar 100 GB 59 TL / Ay 

20 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 50 GB 59 TL / Ay 

20 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 100 GB 69 TL / Ay 

20 Mbps'e kadar 2 Mbps'e kadar 200 GB 79 TL / Ay 

50 Mbps'e kadar 4 Mbps'e kadar 100 GB 79 TL / Ay 

50 Mbps'e kadar 4 Mbps'e kadar 200 GB 89 TL / Ay 

100 Mbps'e kadar 4 Mbps'e kadar 100 GB 99 TL / Ay 

100 Mbps'e kadar 4 Mbps'e kadar 250 GB 149 TL / Ay 

100 Mbps'e kadar 4 Mbps'e kadar 500 GB 199 TL / Ay 

  

Kotalı Tarifeler 

Tarife 

(İndirme yönünde) 

Gönderme 

Yönünde 
Kota Fiyat 

10 Mbps'e kadar 1 Mbps 5 GB 25 TL / Ay 

10 Mbps'e kadar 1 Mbps 10 GB 29 TL / Ay 

20 Mbps'e kadar 2 Mbps 20 GB 44 TL / Ay 

  

Sınırsız Tarifeler 

Tarife 

(İndirme yönünde) 

Gönderme 

Yönünde 
Fiyat 

  

10 Mbps'e kadar 1 Mbps 99 TL / Ay 
  

20 Mbps'e kadar 2 Mbps 199 TL / Ay 
  

Kaynak: Türksat A.Ş., 2014 

Kablo internet teknolojisinde, FTTX, WiMAX ve uydu platformundan sunulan 

internette de olduğu gibi önemli bir engel, kablo internet hizmeti sunulan kanalların 
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paylaşımlı olmasıdır. Bu sebeple, aynı bölgede yer alan kullanıcılar, kapasiteyi belirli 

bir havuzdan paylaşmaktadırlar. Bir havuzdan kapasitenin paylaşılması, son 

kullanıcılar açısından, özellikle de yoğun saatlerde azalan genişbant anlamına 

gelmektedir. Bu durum, son kullanıcıların kablo interneti tercih etmeleri açısından 

bir çekince yaratabilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013b, s. 40). 

2.1.3. Fiber optik kablo platformu 

Fiber optik kablo rakipsiz bir bant genişliğine sahip olarak, günümüz şebekelerinde 

omurga altyapısı için vazgeçilmez bir eleman haline gelmiş olup, zamanla erişim 

şebekelerinde de yaygınlaşmaktadır. Optik fiberler, çoğunlukla bir insanın saç 

telinden daha ince olacak biçimde üretilmiş olan kalıptan geçirilmiş cam (silika - 

silikon dioksit) veya plastik kıllardır. Fiber optik ortam özünde bir ışık borusu 

şeklinde hareket eder ve fiberin iki ucu arasında ışığı taşımak için kullanılırlar 

(Saleh, Teich, 1991, s. 273).  

Fiber optik kablo genel olarak, ortasında ışığı ileten, silika veya plastikten yapılan 

merkez (core), kırılan ışığın taşıyıcıya yansımasını sağlayan cam örtü (cladding) ve 

fiber optik kablonun dışını sararak onu dış etkilerden koruyan, içeride kalan 

katmanları dış ortamdan ayıran kılıftan (buffer coating) oluşur. Işık, fiber optik 

kablonun içinde bulunan taşıyıcı kısımda, kılıf yardımıyla yansıyarak ilerler 

(Freudenrich, 2002). 



32 

 

 

 

Şekil 2.4. Fiber Optik Kablo 

 

Şekil 2.5. Fiber Optik Kabloda Işık Sinyalinin Taşınması 

 

Fiber optik kablolar, ışık sinyallerini, bakır kabloların içinden geçen elektrik 

sinyallerine kıyasla çok daha az bir sönümlemeyle taşıdıklarından, ışık sinyalleri 

daha az sayıda tekrarlayıcı kullanılarak çok daha uzak mesafelere iletilebilirler. 

Ayrıca ışık sinyali, elektromanyetik girişimden etkilenmediği için, bakır ortamda 

taşınan sinyale kıyasla daha az bozulmaya uğrar. Fiber optik kablolar bakır kablolara 

göre daha az yer kaplarlar ve daha hafiftirler. Bakırın pahalı bir element olmasından 

ötürü bakır kablolara kıyasla daha ucuzdurlar. Fiber sistemleri, bakır sistemlere 

kıyasla daha az enerji gereksinimiyle çalışırlar. Optik fiberlerden, direkt olarak 

sayısal işaret geçirmek için idealdirler. Fiber optik kabloların içinden elektrik akımı 

geçmediğinden, bakır kablolarda bulunan direnç sebebiyle ısınma ve yanma, hatta 
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yangın çıkarma riskleri fiber optik kablolar için geçerli değildir. Bu sebepler, fiber 

optik kablo platformunu, günümüz imkânlarında diğer kablo teknolojilerine kıyasla 

daha üstün kılmaktadır. Yapılan çalışmalar şunu göstermektedir ki yakın bir 

gelecekte fiber optik teknolojisine herhangi bir alternatif platformun rakip olarak 

çıkması beklenmemekte olup, araştırma ve geliştirme faaliyetleri optik fiberlere 

yoğunlaşmış ve optik fiberlerden daha yüksek bant genişliklerinde veri aktarmaya 

odaklanmıştır (BTK, 2008, s. 4-5). 

Önceki bölümlerde belirtildiği üzeri, bakır kablolarla iletilen veri miktarı Mbps 

mertebelerindeyken, Japon Nippon Telefon ve Telgraf Firması (NTT), 160 km 

uzunluğundaki tek bir fiber optik kılından 14 Tbps (111 Gbps x 140 kanal) (1 Tbps = 

125,000 Mbps) göndermeyi başardığını açıklamıştır. Bu kapasiteyle, 140 tane sayısal 

yüksek çözünürlüklü filmi 1 saniyede kilometrelerce öteye aktarabilmek mümkündür 

(NTT, 2006). Ayrıca Alcatel-Lucent Bell Labs 2009 yılında kilometrede 100 

Petabit/saniye’de veri iletebildiğini duyurmuştur (Alcatel-Lucent, 2009). Günümüzde 

ticari olarak 10, 40, 100, 320 ve 960 Gbps bant genişliğine sahip sistemler endüstri 

standardı haline gelmiştir (Alcatel-Lucent, 2014), (Ericsson, 2014). 

Fiber optik kablolar, yer altında beton tranşeler (telekomünikasyon sektöründe mega-

buvat diye de bilinmektedir), göz çoklayıcı ya da HDPE borular içerisinde yerleşim 

yerlerine ve son kullanıcılara yönlendirilirler. Diğer bir deyişle, tranşeler, göz 

çoklayıcılar ve HDPE borular, yer altına döşenmiş birer fiber optik kablo yoludur. 

Tıpkı yer altında bulunan şehir su dağıtım şebekesi gibi, fiber optik kabloların santral 

ile saha dolapları ve binalara kadar ulaşmalarını sağlarlar. Tranşeler, yer altına 

yerleştirilmiş ve çapı yaklaşık olarak 10 cm olan birkaç göz barındıran beton 

oluklardır. Türkiye’de bakır kabloların yer altından iletilmesi için yaygın olarak 

tranşe ve beton borular ile bu boruları kavşak noktası olarak kullanmak ve kabloları 

döşemek veya sökmek için menholler kullanılmaktadır (Tok, 2010, s. 9). 
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Şekil 2.6. Menhol ve tranşe 

 

Fiber optik kablolar, tranşelerden geçirilebileceği gibi, tranşelere kıyasla çok daha az 

yer kaplayan ve sadece haberleşme endüstrisinde değil başka endüstrilerde de 

kullanılan ve piyasadan kolayca temin edilebilen HDPE borulardan veya HDPE 

borulara kıyasla çok daha az yer kaplayan göz çoklayıcılardan geçirilebilir. 

Çoğunlukla HDPE borulardan, ana omurgayı oluşturan santraller arası ya da 

şehirlerarası iletişimi sağlayabilecek transmisyon amaçlı fiber optik hatlar 

geçirilmekteyken, göz çoklayıcı borulardan erişim amaçlı kullanılan fiber optik 

kablolar geçirilmektedir (BTK, 2013, s. 3-10).  

Şekil 2.7. HDPE Boru ve Üçlü Göz Çoklayıcı 

 

Fiber optik teknolojilerinde tatbiki uygulamalar, düğüme kadar fiber (Fiber to the 

Node - FTTN), kabinete kadar fiber (Fiber to the Curb veya Fiber to the Cabinet - 

FTTC), yerleşim alanına kadar fiber (Fiber to the Premises - FTTP) şeklindedir. 

FTTP, binaya kadar fiber (Fiber to the Basemend veya Fiber to the Building – FTTB) 

ve eve kadar fiber (Fiber to the Home - FTTH) olarak iki biçimde tatbik 

edilmektedir. Bu uygulamaların bütününe FTTx denilmekte olup, “x” sembolü, 
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fiberin nereye kadar uzandığını belli eden değişken olarak kullanılır (FTTH Council 

Europe, 2011). 

Şekil 2.8. FTTx Mimarisi 

 

Kaynak: FTTH Council Europe, 2011 

Aktif optik ağ (Active Optical Network - AON) ve pasif optik ağ (Passive Optical 

Network - PON), FTTx teknolojilerinin uygulanması için kullanılan temel şebeke 

elemanlarını ifade eder. Aktif optik ağ ekipmanları, elektrik enerjisi ile çalışan 

elemanları içerirken, pasif optik ağ, elektrik enerjisi gereksinimi olmayan ağ 

elemanlarını içerir. Anahtarlayıcılar (switch), yönlendiriciler (router) birer aktif optik 

ağ elemanları olarak 7 katmanlı mimaride 2. ve 3. seviye anahtarlama işlevini 

yürütürler. Pasif optik ağ elemanları optik şebekenin dağıtıcıları şeklinde işlev 

yürütmekte olup, noktadan noktaya mimarinin vazgeçilmez birer öğesidir (Nexans, 

2007, s. 6).  

FTTC teknolojisinde fiber optik kablolar kabinete kadar uzatılır ve buradan son 

kullanıcıya erişen şebeke klasik bakır kablolardan oluşur. FTTB teknolojisindeyse 
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fiber optik kablo kullanıcının apartmanına kadar ulaşır ve bina girişinden son 

kullanıcıya uzanan kablolar klasik bakır kablolardır. FTTH teknolojisindeyse fiber 

direkt olarak son kullanıcıya kadar ulaştırılır. Buradan da anlaşılabileceği üzere, 

FTTC ile donatılmış şebekelerde fiber optik kablo kapasitesi kabinetten itibaren ilgili 

kabinetin hizmet verdiği binalara paylaştırılır. FTTB teknolojisindeyse fiber optik 

bant genişliği kapasitesi bina içerisinde dairelere paylaştırılır. FTTH 

teknolojisindeyse fiber optik kablo kapasitesi bütünüyle son kullanıcıya sunulur. Son 

kullanıcının elde edeceği bant genişliği sadece fiber optik kablo kapasitesinin hangi 

noktadan itibaren paylaştırılacağına değil, aynı zamanda fiber optik kablonun bağlı 

olduğu uç elemanlarının kapasitesine ve sistemin ne şekilde yapılandırıldığına 

bağlıdır. Bu sebeple son kullanıcıların elde edeceği hız için bir karşılaştırma yapmak 

doğru olmasa da, son kullanıcıya iletilebilecek en yüksek hız kıyaslamasında FTTH 

teknolojisinin en üstün noktada olduğu söylenebilir. Bu sebeple, fiber optik teknoloji 

yapılandırmalarında FTTH hizmetleri, teknolojik zirve olarak değerlendirilmektedir 

(FTTH Council Europe, 2011). 

Tatbiki değerler ele alındığında, Slovakya’da Orange ve Deutsche Telekom firmaları 

350,000 haneye indirme yönünde 100 Mbps ve gönderme yönünde 10 Mbps hızında 

internet hizmeti sunmakta olup, Çek Cumhuriyeti’nde Prag ilinde CentroNet 

tarafından 1 Gbps indirme hızında FTTH hizmeti, Londra’da İngiliz operatör 

Hypertonic tarafından 1 Gbps indirme hızında FTTH hizmeti sunulmaktadır. 

Japonya’da 22,2 milyon, Çin Halk Cumhuriyetinde 16,9 milyon, Güney Kore’de 

10,4 milyon, ABD’de 9,6 milyon ve Rusya’da 4,5 milyon FTTH bağlantısı ile 

indirme yönünde 100 Mbps ve üstü hızlarda internet hizmeti sunulmaktadır (FTTH 

Council, 2012). 

Fiber optik teknolojisi, pek çok avantajı bünyesinde barındırsa da, uygulama 

zemininde çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır. Bu teknolojinin en büyük 

olumsuzluğu, yatırım maliyetinin oldukça yüksek oluşudur. Türkiye de dahil olmak 

üzere pek çok ülkede, yüzyıllık bakır yatırımları mevcut şebekenin önemli bir 

kısmını oluşturmaktayken, yıllar boyunca zamana yayılmış biçimde yapılmış olan bu 

bakır yatırımlarını bir solukta sökmek ve bakır kabloları fiber optik kablolarla ikame 
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etmek oldukça yüksek maliyetler gerektirmektedir. Yatırımcı açısından 

değerlendirildiğinde, yapılan yatırımın ancak uzun bir süre sonra geri döndüğü bir 

yatırım olan fiber optik teknolojisinde yatırım maliyetleri, bugünkü net değer ve geri 

ödeme süresi; yatırım yapılan bölgenin nüfus yoğunluğuna, nüfusun alım gücüne, 

bölgenin kazı çalışmaları açısında uygunluğuna ve aynı bölgede başka bir fiber optik 

altyapısının olup olmaması gibi pek çok değişkene bağlı olarak değişmektedir. Bu 

gerekçelerle, fiber optik yatırımları çoğunlukla nüfusun yoğun olduğu yeni ve gelir 

düzeyi yüksek yerleşim yerlerinde yoğunlaşmaktadır. Türkiye’nin nüfus dağılımı 

değerlendirildiğinde nüfus belli başlı büyük illerde yoğunlaştığından, bölgeler arası 

altyapı farklılıklarının ortaya çıkma ihtimali değerlendirilmelidir. Aşağıdaki şekilden 

de görüleceği üzere yapılan tahminlere göre müşteri değerinin yatırım tutarının 

üstünde olduğu alanlar yeni yerleşim alanlarıdır. Günümüzde çoğunlukla yüksek 

katlı yapılar olan ve ekonomik gücü yüksek kesim tarafından tercih edilen yeni 

yerleşimler için fiber yatırımı karlı olabilmektedir. Tahminlere göre yüksek gelirli ve 

nüfus yoğunluklu bölgelerde yatırım tutarı ile oluşması beklenen müşteri değeri 

birbirine yakındır. Orta gelirli, düşük nüfus yoğunluklu bölgelerde yatırım, düşük 

müşteri değeri nedeniyle zararlı bir durum almaktadır. (Kalkınma Bakanlığı, 2013b, 

s. 43-45). 
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Şekil 2.9. Fiber Yatırımlarının Karlılık Analizi 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2013 

Fiber optik teknolojisi yatırımları temel olarak 5 başlık altında değerlendirilebilir. 

Bunlar altyapı düşeme maliyeti, abone bağlantısı maliyeti, santral kurulum maliyeti, 

fiber optik malzeme maliyeti ve aktif cihazların maliyetidir. Bu maliyetler içerisinde 

yaklaşık %65’i fiber optik altyapı döşeme maliyeti olup, bunu %15’le abone 

bağlantısı maliyetleri takip etmektedir. Aktif elemanların maliyeti ise toplam maliyet 

içerisinde %12 gibi oldukça düşük bir paya sahiptir (Keymile, 2014). Farklı 

kaynaklarda, yatırım maliyetlerinde altyapı döşeme maliyetinin %70 ve %80 

dolaylarında bir paya sahip olduğu ifade edilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013b, s. 

44), (TÜBİTAK, 2013a, s. 16). 
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Şekil 2.10. Fiber Optik Yatırım Maliyetleri 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2013 

Fiber optik döşeme maliyetinin, toplam fiber yatırımında en yüksek paya sahip oluşu 

ve maliyetin %65 ila %80’ini oluşturması, mevcut durumda kanal şebekesi bulunan 

altyapı sahipleri için kazı ve mühendislik işlerinde önemli bir avantaj 

oluşturmaktadır.  

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan fiber internet tarifelerinin birkaçı aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tablo 2.11. TTNET Fiber İnternet Tarifeleri 

Hız Kota Hız Alanı 
Tarife 

Fiyatı 

20 Mbps’ye kadar 4 GB 25 GB 37 TL 

20 Mbps’ye kadar 6 GB 25 GB 40 TL 

20 Mbps’ye kadar 12 GB 25 GB 48 TL 

20 Mbps’ye kadar Limitsiz 75 GB 73 TL 

35 Mbps’ye kadar Limitsiz 100 GB 83 TL 

50 Mbps’ye kadar Limitsiz 200 GB 103 TL 

100 Mbps’ye kadar Limitsiz 200 GB 123 TL 

Kaynak: TTNET, 2014 
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Tablo 2.12. Turkcell Superonline Fiber İnternet Tarifeleri 

Hız 
Hız Alanı 

(Gbit) 
Kota 

Tarife 

Fiyatı 

24 Ay 

Taahhütlü 

Fiyatı 

100 Mbps 250  Limitsiz 149 TL 109 TL 

50 Mbps 150  Limitsiz 94 TL 79 TL 

25 Mbps 75  Limitsiz 74 TL 59 TL 

25 Mbps 10  Kotalı 49 TL 40 TL 

  

Kampanyalı Hız 
Hız Alanı 

(GB) Taahhütsüz 
24 Ay 

Taahhütlü   

100 Mbps Limitsiz 500  199 TL 199 TL   

100 Mbps Limitsiz 250  149 TL 149 TL   

100 Mbps Limitsiz 100  109 TL 104 TL   

50 Mbps Limitsiz 250  99 TL 89 TL   

50 Mbps Limitsiz 100  89 TL 79 TL   

25 Mbps 10 GB 

Kota 25  49 TL 39 TL   
25 Mbps 5 GB 

Kota 25  44 TL 34 TL   

Kaynak: Turkcell Superonline, 2014 

2.1.4. Elektrik hatlarında iletişim (PLC) 

Elektrik hatlarından iletişim, mevcut elektrik şebekeleri kullanılarak, yüksek gerilim 

taşıyan elektrik hatlarından düşük gerilimli internet sinyalleri iletilmesi yöntemiyle 

sunulan internet hizmetleridir. Bu teknolojiyle 1-2 Mbps arasında internet hizmeti 

sunulabilmektedir. Enerji hatlarının yaygınlığı sebebiyle, düşük maliyetle PLC 

kullanılarak pek çok aboneye internet hizmeti sunmak mümkündür (BTK, 2008, s. 

5). 

Ancak, mevcut elektrik hatlarından internet hizmeti verilebilmesi için oldukça 

yüksek yatırımlar yapmak gerekmektedir. Ayrıca, elektrik hatlarından iletişim 

teknolojisinin, kablosuz haberleşme hizmetleri üzerinde yoğun bir girişim etkisi 

yaptığı da bilinmektedir. Bu gerekçelerle, özellikle genişbant hizmeti sunumunun 

maliyetli olduğu kırsal kesimler için uygulanarak sayısal uçurumun engellenmesi 

adına olumlu bir alternatiftir (Fink & Jeung, 2007, s. 11). 
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Almanya, PLC teknolojilerinde kendi standartlarını geliştirecek boyutta önemli bir 

mesafe kat etmiştir ve kullanımı oldukça yaygındır.  ABD’de FCC, rekabeti 

arttırmak ve özellikle kırsal kesime internet hizmeti sunulmasını sağlamak için PLC 

teknolojisine destek sağlamaktadır (Tongia, 2004, s. 564,565).  

2.2. Kablosuz Genişbant Erişim Platformları  

2.2.1. Uydu platformu 

Özellikle karasal altyapının bulunmadığı ya da karasal altyapıyla erişimin oldukça 

yüksek maliyet gerektirdiği yoğun kırsal alanlar, adalar, deniz taşıtları vb. kullanım 

alanlarında uydu teknolojisi tercih edilebilmektedir. Özellikle düşük yörüngeli 

uydular geniş kapsama alanı sağlayarak maliyet avantajı oluşturabilmektedir (BTK, 

2008, s. 6-7). 

VSAT (Very Small Aperture Terminal) sistemi küçük çaplı antenlere (0.74 m – 2.4 

m) sahip uydu yer istasyonlarının genel adıdır. VSAT sistemi, Merkez Yer İstasyonu 

(Hub İstasyonu) ve coğrafi olarak birbirinden uzak noktalar arasında çift yönlü uydu 

haberleşmesini sağlayan bir sistemdir. VSAT sistemi ses, veri, internet, intranet, 

video konferans vb. birçok servisi destekler (Türksat A.Ş., 2014). Uydu platformu ile 

155 Mbps bant genişliğinde internet hizmeti sunulabilmektedir (Businnesscom 

Networks, 2014). 

Türkiye’de bir kamu şirketi olan Türksat A.Ş. tarafından ticari olarak sunulan 

internet hizmetleri kotalı ve kotasız tarifeler içermekte olup, indirme yönünde 4096 

Kbps’ye varan hız alternatifleri bulunmaktadır. 
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Tablo 2.13. Türksat A.Ş. Tarafından Sunulan Kotalı Uydunet SKY Tarifeleri 

  

UYDUNET SKY FİYAT TARİFESİ  

        

  

  

HIZLAR 

  

  

  

AYLIK 

LİMİT 

(GB) 

  

  

  
AYLIK ÖDEMELER 

    

AYLIK 

ÖDEME 

(TL) 

  

GB 

BAŞINA 

LİMİT 

AŞIM 

ÜCRETİ 

(TL) 

  
MAX ÜCRET 

(TL) 

                  

128/512 Kbps   2   60   20   234 

256/1024 

Kbps 
  2   90   20   364 

256/2048 

Kbps 
  4   130   20   520 

512/2048 

Kbps 
  8   190   20   780 

512/4096 

Kbps 
  8   260   20   1.040 

EKİPMAN BEDELİ 

EKİPMAN KONFİGÜRASYON SATIŞ BEDELİ (TL)   

      

74 cm anten, 2W BUC&LNB, Uydu Modem HX 

50, Kablo (30 m.) 
1.330   

Kaynak: Türksat A.Ş., 2014 

Tablo 2.14. Türksat A.Ş. Tarafından Sunulan Kotasız Uydunet SKY Tarifeleri 

HIZLAR Kbps 

(upload/ download) 

Aylık 

Ödemeler 

(TL) 

128/512 180 

256/1024 280 

256/2048 400 

512/2048 600 

512/4096 800 

Kaynak: Türksat A.Ş., 2014 
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Uydu platformunun kısıtlı bir kapasiteyle hizmet verebilir durumda olması, oldukça 

yüksek başlangıç maliyetleri gerektirmesi, uyduların ömürlü olması, teknoloji 

yenilemenin güçlüğü ve ilave yüksek maliyet gerektirmesi başlıca dezavantajlarıdır. 

Bu sebeplerle dar bir kullanım alanına sahiptir. Uydu platformu kritik sistemler için 

iyi bir yedeklik alternatifi olarak değerlendirilmekte olup, Türkiye’de Adalet 

Bakanlığı tarafından UYAP projesinin altyapısında bu amaçla kullanılmaktadır. Afet 

ve acil durum haberleşmesi için de diğer platformlara kıyasla en güvenilir sistem 

olarak nitelendirilebilir. Bu yönüyle Türk Kızılay’ı ve Afet ve Acil Durum Yönetim 

Başkanlığı tarafından kullanıldığı kaydedilmelidir (Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı, 2012) (Afet ve Acil Durum Başkanlığı, 2013). 

Şekil 2.11. Türk Kızılayı Tarafından Kullanılan VSAT Terminali 

 

Ayrıca uydu platformu haberleşme hatları tesis etmenin oldukça yüksek maliyet 

doğuracağı bölgelerde de kullanılmaktadır. Uydu platformunun bu doğrultuda 

kullanıldığı örnek proje olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

tarafından Evrensel Hizmet Fonu kullanılarak gerçekleştirilen “İnternet Altyapısı 

Olmayan Okullara İnternet Altyapısı Kurulması Projesi” gösterilebilir. Bu projede 

4.918 okula Türksat A.Ş. uyduları üzerinden VSAT teknolojisi ile internet hizmeti 

sunulmaktadır. 
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Şekil 2.12. VSAT Teknolojisiyle Bir Okulun Bağlantısı 

 

2.2.2. Üçüncü nesil mobil teknolojiler (3N – 3G) 

ITU tarafından IMT-2000 olarak ifade edilen üçüncü nesil haberleşme sistemleri, 

mobil şebeke endüstrisi tarafından geliştirilen ve dünya çapında bir standart haline 

gelen üçüncü kuşağı ifade etmektedir. İkinci nesil ve sabit sistemlerle birlikte 

uyumlu çalışabilen üçüncü nesil mobil haberleşme, karasal ve uydu iletim 

ortamlarından faydalanabilmektedir (Büyükbaş, 2005, s. 17-21). 

Üçüncü nesil teknolojiler de, kendinden önceki kuşakların yaşadığı evrim sürecini 

geçirmektedir. Standart haline gelen kuşağın ilk yıllarında daha düşük veri hızları 

sunulabilmekteyken, yapılan iyileştirmelerle sunulabilen bant genişliği miktarı da 

artmaktadır. Üçüncü nesil haberleşmenin ilk yıllarında UMTS olarak adlandırılan 

sistemler sayesinde uydu transmisyonu ile de erişilebilen ve kırsal alanlarda 144 

Kbps ve kentsel alanlarda 384 Kbps bant genişliklerinde veri iletilebilirken, ev içi ve 

çevresi 2048 Kbps olarak belirlenmiştir (BTK, 2008, s. 7-8). Teknolojide 

gerçekleşen iyileştirmelerle Türkiye’de HSPDA+ tekniğiyle ticari olarak bir baz 

istasyonundan yaklaşık 43 Mbps bant genişliğinde genişbant internet hizmeti 

sunulabilmektedir (Turkcell, 2014). 

1999 yılında 3GPP tarafından GSM temelli şebekelerin 3G’ye geçebilmesi için 

geliştirilen standart R’99 (Release 1999) olarak adlandırılmış olup, ilerleyen 

zamanda yapılan iyileştirmelerle 2001 yılında Rel’4 (Release 4) yayınlanmış, 2002 
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yılında da Rel’5 (Release 5) standardıyla geliştirilen HSDPA (Yüksek Hızda 

İndirilebilen Paket Erişimi - High Speed Download Access Packet), IMS (IP 

Multimedya Altsistemi - IP Multimedia Subsystem) teknikleriyle birlikte şebeke ve 

spektrum etkinliğini arttıran IP UTRAN (IP UMTS Karasal Radyo Telsiz Erişim Ağı 

- IP UMTS Terresterial Radio Access Network)  tekniği standartlaşmıştır. 2008’de 

Rel’7 (Release 7) ile birlikte HSPA+  (Gelişmiş Yüksek Hızlı Paket Erişimi - 

Evolved High-Speed Packet Access) tekniği kullanılmaya başlanmış ve çoklu anten 

tekniği ve 64QAM modülasyonu kullanılması durumunda teorik olarak 168 Mbps 

bant genişliğinde veri indirebilme imkânı doğmuştur (Mikuszewski, 2010, s. 33).  

Üçüncü nesil haberleşme hizmetlerinin çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır. İlgili 

üçüncü nesil CDMA hücresindeki kullanıcıların sayısı arttıkça, taşıyıcı başına düşen 

güç azalmaktadır. Bu sebeple ilgili hücrenin kapsadığı alan da azalmaktadır. Bir 

anlamda, kapsama sınırında bulunan bir abone, ilgili hücrede az sayıda kullanıcı 

varken hizmet alabilmekteyken, hücredeki kullanıcı sayısı artınca azalan kapsama 

alanı ile birlikte kapsama alanı dışında kalabilmektedir. Bu durum, akciğerlerin nefes 

alma esnasında büyümesi ve genişlemesi, nefes verme tamamlanınca büzülerek 

küçülmesi ile benzeştirilerek “Cell Breathing” olarak adlandırılmaktadır (Thng vd., 

2005, s. 6). Bununla birlikte,  üçüncü nesil baz istasyonları, kapasiteyi paylaşımlı 

kullanmaktadır. Eğer ilgili istasyona tek bir kullanıcı bağlı ise, trafik için ayrılan 

kapasitenin tamamı bu kullanıcıya sunulmaktayken, aynı istasyona söz gelimi 100 

kişi bağlandığında, trafik için ayrılan kapasite bu kişiler arasından 

paylaştırılmaktadır. Bu sebeple üçüncü nesil haberleşme hizmetleri, bir kullanıcıya 

garanti edilmiş bir bant genişliği sunamamaktadır (Tan vd., 2008, s. 737-750).  

Üçüncü nesil haberleşme hizmetleri, CDMA teknolojisi vasıtasıyla sunulduğundan 

kanal bölümü (channel element) ve elektromanyetik dalga temelli bir haberleşmeyi 

temel aldığından frekans tahsisi bir kıt kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Buigues ve Rey, 2004, s. 185-200).  

Bu gerekçelerle, üçüncü nesil haberleşme hizmetlerinin sabit genişbant hizmetlerine 

bir alternatif olduğunu belirtmek mümkün olmakla birlikte sunulan hizmetin 

nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda, üçüncü nesil haberleşme hizmetlerinin, 
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sabit genişbant hizmetlerinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğu ifade edilebilir 

(Grzybowski ve Verboven, 2013, s. 20-22). 

Türkiye’de farklı limitlerle farklı fiyatlarla üçüncü nesil internet hizmetleri 

sunulmaktadır. 

Tablo 2.15. Vodafone 3. Nesil İnternet Tarifelerinden Bazıları 

Tarife adı Kota Ücret 

Net avantaj 250 Mb 
250 

Mb 10 TL 

Net avantaj 1 GB 1 Gb 20 TL 

Kaynak: Vodafone, 2014 

Tablo 2.16. Avea 3. Nesil İnternet Tarifelerinden Bazıları 

Tarife adı Kota Ücret 

Modemli Jet Tarifesi 4 Gbb 19 TL 

Modemli Jet Tarifesi 6 Gb 29 TL 

Kaynak: Avea, 2014 

2.2.3. Dördüncü nesil mobil teknolojiler (4N-LTE) 

Dördüncü nesil haberleşme hizmetleri, GSM/UMTS standartlarının geliştirilmiş bir 

sürümüdür. 2004 yılında başlatılan çalışmayla, 3GPP (Üçüncü Nesil Ortaklık 

Projesi) tarafından geliştirilmiş ve Release 8’de detaylandırılmış, 2011 yılında 

tamamlanan Release 9’da bazı küçük geliştirmeler yapılmıştır. Çalışmalar 2011 

yılında Release 10 ve 2012 yılında Release 11 ile devam etmiştir ve heterojen ağlar 

(HetNet) üzerine Release 12 ve Release 13 çalışmaları halen sürdürülmektedir 

(3GPP, 2014). 

Üçüncü nesil haberleşme sistemlerinde temel bazı değişikliklere gidilerek geliştirilen 

dördüncü nesil haberleşme hizmetleri, internet protokolü (IP) tabanlı sistemlerdir. 

Ayrıca, üçüncü nesilden farklı olarak evirilmiş paket anahtarlama (Evolved Packet 

Core) ağ mimarisiyle E-UTRAN erişim mimarisi desteklenmektedir (Motorola, 

2007). 
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Dördüncü nesil haberleşme sistemleri ile birlikte Release 9 sonrasında indirme 

yönünde 300 Mbps ve gönderme yönünde 80 Mbps erişim hızlarına ulaşmak 

mümkündür ve pratikte de kullanılmaktadır (ITU, 2010). 

LTE Advanced olarak da bilinen ve Release 10 ile beraber geliştirilen tekniklerle 

teoride indirme yönünde 3 Gbps ve gönderme yönünde 1,5 Gbps erişim hızlarına 

ulaşmak mümkündür (3GPP, 2013).  

2.2.4. WiMAX 

IEEE 802.16 standardının 2002 yılında yayınlanmasıyla tanımlanmış olan bir 

kablosuz erişim teknolojisidir. Daha sonra 802.16a, 802.16d ve son olarak da mobil 

WiMAX’ın tanımlandığı 802.16e standartları tanımlanmıştır (BTK, 2008, s. 8-9). 

 

WiMAX, sabit veya sınırlı hareketliliğe sahip kullanıcılar için yüksek hızlar sağlar. 

Teoride 50 km’lik kapsama alanı içinde indirme yönünde 75 Mbps erişim hızına 

ulaşmak mümkündür. 

Şekil 2.13. WiMAX Şebeke Mimarisi 

 

Kaynak: WiMAX Forum, 2009 
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Şekil 2.14. WiMAX Standartları ve İletim Hızları 

 

Kaynak: Yekebağcı, 2006 
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3. GENİŞBANT EKONOMİSİ VE HİZMETLERİ 

Şüphesiz ki genişbandın önemi, genişbant uygulamalarının çeşitliliğiyle 

şekillenmektedir. Günümüzde genişbant internet erişiminin insan hayatına temas 

ettiği nokta, genişbant teknolojisi vasıtasıyla sunulan hizmetlerdir.  

İnternetin bireyler, işletmeler, kurumlar ve kamu üzerinde ayrı ayrı refah arttırıcı 

etkileri bulunmaktadır. Getirisi düşük olan temel sektörlere kıyasla genişbandın ülke 

ekonomisi üzerinde daha fazla katkı söylediği durumlar söz konusudur. Bireyler 

üzerinde genişbandın etkileri daha çok hizmet sunumu, refah ve verimlilik arttırıcı 

uygulamalar biçiminde ve bireyi bir tüketici haline dönüştürücü biçimdedir. Ülke 

sathında yaygın genişbant altyapısı, üretim maliyetlerini direkt ve dolaylı yollarla 

düşürmesi sebebiyle yabancı yatırımcıların ülkeye olan ilgilerini arttırmakta ve onları 

ülkeye çekmektedir. Şirketler açısından değerlendirildiğinde işleyiş veriminin 

arttırılması gibi dolaylı katkıların yanı sıra, daha önce hiç olmayan iş kollarının 

doğmasına sebebiyet vererek direkt katkılar sunmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 

2013b, s. 48). 

Gelişmiş ülkeler için yapılmış olan araştırmalar, bu ülkelerde internetin gayri safi 

milli hasılaya etkisinin olumlu yönde %3,4 oranında olduğunu ve madencilik, tarım, 

eğitim, iletişim, altyapı gibi sektörlere kıyasla daha yüksek katkı sağladığını 

göstermektedir. İnternetin bireyler, şirketler ve kurumlar tarafından daha etkin olarak 

kullanıldığı gelişmiş ülkelerde internetin gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı, internetin 

o denli verimli kullanılamadığı gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelere kıyasla 

daha yüksektir. Türkiye’de arzu edilen seviyede bir internet altyapı ve kullanım 

ortamı oluşturulamadığından, internetin gelişmiş ülkelerdeki gayri safi milli hasılaya 

katkı seviyesi olan %3,4 ve gelişmekte olan ülkelerdeki gayri safi milli hasılaya katkı 

seviyesi olan %2’den aşağıda; %0,9 seviyelerindedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013b, s. 

49-50). 
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Tablo 3.1. Gelişmiş Ülkelerde Sektörlerin GSYH’ye Katkısı 

 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2013 
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Tablo 3.2. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnternetin GSYH’ye Katkısı 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2013 

İnternetin gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi üzerindeki etkisi harcamalar bazında 

değerlendirildiğinde Türkiye’de bu katkının %87’sinin özel tüketimden geldiği, özel 

yatırımların katkısının %14, kamu yatırımlarının katkısının %9 seviyesinde olduğu 

görülmektedir. Özel tüketim, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde internetin gayri 

safi yurtiçi hasılaya katkısında temel kalemi oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde özel 

tüketimin gayri safi milli hasıla büyümesine katkısı %53 seviyelerinde ve hızla 

gelişen ülkelerde %46 seviyelerindedir. Türkiye’de internetin gayri safi yurtiçi hasıla 

büyümesine katkısı diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük seviyelerde 

kalmaktadır. 2005 ve 2010 yılları arasında hızla gelişmekte olan ülkelerde internetin 

gayri safi milli hasıla büyümesi üzerine katkısı %2,8 seviyelerindeyken, gelişmiş 

olan ülkelerde 2005 ve 2009 yılları arasında bu oran ortalama %21 olarak tespit 

edilmiştir. Türkiye’de ise bu oran %1,5 seviyesindedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013b, 

s. 51). 
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Tablo 3.3. İnternetin GSYH Büyümesi Üzerine Etkisi 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2013 

Bu incelemeler, internet ve özelde genişbant vasıtasıyla sunulacak hizmetlerin 

Türkiye için hala daha çok büyük bir potansiyel oluşturduğunu göstermektedir. 

İnternetin Türkiye’de gayri safi milli hasılaya direkt olarak önemli seviyede katkı 

sağlama potansiyeli olduğu gibi, gayri safi milli hasılanın büyümesine de etki 

edebilecek önemli bir alan olduğu söylenebilir. Sözgelimi gelişmiş ülkelerden olan 

ABD’de internetin gayri safi milli hasıla üzerindeki büyüme etkisi %15 

seviyesindeyken Türkiye’de bu oran %1,5 seviyesindedir ve aradaki makas büyük bir 

potansiyelin Türkiye için mevcut olduğunu, doğru politikalar ve uygulamalarla 

Türkiye için internet ekonomisinin bir sıçrama rampası olarak kullanılabileceğini 

açıkça göstermektedir. 

Şüphe yok ki internet tek başına gayri safi milli hasıla üzerine sınırlı ölçüde etki 

etmektedir. İnternet vasıtasıyla sunulabilecek hizmetler sayesinde internetin gerçek 

etkisi ortaya çıkar. Bu sebeple, internet arzı sayesinde ortaya çıkabilecek genişbant 
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hizmetlerinin de üzerinde durulması gerekmektedir. İnternetin dolaylı yollarla pek 

çok hizmetin sunum şekli üzerinde etki yaptığı bilinmektedir. Bunun yanında internet 

direkt olarak çeşitli hizmetlerin sunumuna altyapı sağlamaktadır. Elektronik posta 

hizmetleri, VoIP, video konferans, IPTV, e-ticaret, e-devlet, e-sağlık, e-eğitim, 

sürekli bağlantı vb. pek çok hizmet, internet arzıyla ortaya çıkan ve internet olmadığı 

zaman sunulamayacak olan hizmetlerdir.   

İnternet altyapısıyla sunulabilecek hizmetlerin karakteristiği ve ihtiyaç duydukları 

bant genişlikleri incelendiğinde, hizmetlerin sağlıklı bir biçimde sunulabilmesi için 

genişbant internet, olmazsa olmaz bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda 

genişbant vasıtasıyla sunulabilecek bazı hizmetlere değinilecektir. 

3.1. Sürekli Bağlantı, Dosya Paylaşımı, Hızlı İndirme ve Gönderme  

Web servislerinin kendisi başlı başına, bilgiye erişim ve bilgiyi yerel bilgisayara 

indirme imkanı sunarak bireylerin, işletmelerin ve kurumların iş yapma hızlarını 

doğrudan etkilemektedir.  

Dünyanın öbür ucunda bulunan bir markette satılabilen bir kitaba erişmek isteyen 

öğrencinin genişbant olmaması durumunda bu kitabı temin etmesi, satıcıyla irtibata 

geçmesi, doğru bilgiyi satıcıya aktarması, satıcıya ödeme yapması, ödemenin satıcıya 

ulaşması, satıcının kitabı postaya vermesi ve kitabın öğrenciye ulaşması süreçlerini 

içermektedir. Görüleceği gibi pratik dünyada bu süreç hatalara ve kargaşaya oldukça 

açık, kültürel farklılıklardan dolayı zaman zaman karmaşık ve alıcı açısından 

değerlendirildiğinde riskler taşıyan basamaklardan oluşmaktadır ve büyük bir zaman 

maliyeti içermektedir. Oysaki genişbant internet imkanlarıyla elektronik kitap satış 

mağazası vasıtasıyla aynı kitabı temin etmek isteyen öğrenci için arzu ettiği kitabı 

bulması ve ödeme yapması çok daha az risk ve zaman maliyeti barındırmaktadır. 

Hatta anılan kitabın elektronik kitap olması durumunda kitaba erişim süresi aylar 

mertebesinden dakikalar mertebesine kadar düşebilmektedir. Bu örnekten 

görülebileceği gibi oldukça basit web ve dosya indirme uygulamalarının insan 

hayatını kolaylaştırıcı etkisi bundan 30 yıl öncesine kıyasla hayal bile edilemeyecek 

seviyeye gelmiştir.  
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3.2. E-ticaret 

İnternetin yaygınlaşması, kullanıcıların her şeyi sanal ortamda yapma imkânına sahip 

olması sanal ortamda birçok iş fırsatını da beraberinde getirmektedir. İnternet 

üzerinde zaman kaybetmeksizin istenilen ürünün satın alınması günümüzdeki 

alışveriş şeklinin değişmesine yol açmıştır (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı, 2013a, s. 11). 

OECD ülkelerinde işletmelerin ortalama olarak %88’i genişbant internet erişimine 

sahiptir (OECD, 2013). İşletmeler genişbant internet sayesinde müşteri ilişkilerini, 

sipariş ve tedarik zincirlerini, iş bağlantılarını, yerel işleyişlerini takip etmekte ve 

düzenlemektedir. İşletmeler açısından yeni bir satış kanalı da şüphesiz ki elektronik 

ticarettir. 

Büyük işler konseptinin tamamlayıcı parçalarından biri haline gelmekte olan e-ticaret 

şirketlerin mevcut pazarlarını genişletmelerine ve yeni pazarlar oluşturmalarına 

imkan sağlayacak biçimde tedarik, üretim, satış, dağıtım, satış sonrası destek vb. 

maliyetlerini düşürmektedir. Ayrıca e-ticaret süreci, satıcı ile alıcı arasındaki 

aracılara olan ihtiyacı da büyük ölçüde ortadan kaldırarak dağıtım zincirinin yeniden 

şekillenmesine yol açmaktadır (BTK, 2008, s. 12). 

3.3. E-eğitim 

Genişbant teknolojisi, eğitim ortamlarına gerçek zamanlı ses ve görüntü iletim 

imkanı sağlamakta, eğitim içeriklerinin sayısal ortamda barındırılarak eğitim gören 

kişilere sunulmasına olanak tanımakta, fiziki olarak farklı bir mekanda bulunan 

eğiticinin eğitim içeriğini birden fazla eğitim ortamına anlık olarak sunabilmesine 

altyapı oluşturmaktadır (Allen ve Seaman, 2011, s. 4-16).  

Günümüzde e-eğitim teknolojisi sayesinde pek çok lisansüstü eğitim programı 

oluşturulmuş, dershaneler çalışmalarını elektronik içeriğe aktararak öğrencilerin 

diledikleri zaman eğitim içeriğine erişmelerini sağlamıştır. E-eğitim hizmeti sadece 

eğitim sektörü için bir yenilik olmayıp, kurumların kendi içlerinde hazırladıkları 

mesleki eğitim programlarının de gelişmesine sebep olmuştur. Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kurulan “Uzaktan 
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Eğitim Kapsamında Akıllı Sınıf Oluşturma Projesi” sayesinde Türkiye’nin 81 

vilayetinde dağınık halde bulunan emniyet görevlilerinin eğitimi amaçlanmış, bu 

projeyle mesleki eğitime kamusal yaklaşım örneklerinden biri hayata geçirilmiştir 

(İçişleri Bakanlığı, 2012). 

E-eğitim yönetişim sistemi, yaratıcı önderlik, sinerjik, yenilikçi, geleceğin liderlerini 

yetiştiren, insan kaynaklarının tatminini sağlayan yüksek bir standarda erişimi 

öngörür. Paydaşlar ile etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip olmak, bu bakış 

açısına erişim sürecinde önemlidir  (Koçel, 2003). 

E-eğitimin gelişiminde bireyin gereksinimi ile iş imkânları arasında dengeye özen 

gösterilmesi gelişimi hızlandırabilir. E-eğitimin endüstriyel sorunların çözümüne 

katkı sağlayacağı açıktır. İş olanakları ile e-eğitim, mesleki ve genel eğitim ve sosyal 

politikaların birbirleri ile kaynaştırılarak sorunların çözümünde bütüncül bir 

yaklaşım sağlanabilir (Marşap, 2006, s. 7). 

3.4. E-sağlık 

Genişbant internet vasıtasıyla teletıp imkanlarını yaygınlaştırmak, uzman sağlık 

personelinin uzman olmayan sağlık personeline uzaktan yardım ve desteğini 

sağlamak, uzaktan teşhis koymak mümkün olacaktır. Teletıp sayesinde çalışmakta 

olan ve hastalığı işine mani olmayan kişilere iş yerlerindeki faaliyetlerini 

sürdürürken uzaktan teşhis koymak mümkün olabilecektir (BTK, 2008, s. 13). 

E-sağlık hizmetleri ile her yerde ve her zaman hastaya ait veri ve bilgilere ulaşmak 

mümkün olabilecektir. Hastaya ilişkin verilere sınırsız erişim imkanı doğmaktadır. 

Ayrıca bütünüyle kişiselleştirilmiş ilaç kullanımı e-sağlık hizmetleriyle sağlanabilir. 

Hastaya ait tüm verilere erişebilen sağlık personeli, genel ilaçlara yönelmek yerine 

hastaya has ilaçlar ve tedavi yöntemlerine yönelme imkanına sahip olabilecektir. 

Ayrıca tıpta zihinsel bir dönüşüme de imkan tanınmaktadır. Kanıt tabanlı tıp 

zihniyeti terk edilerek açıklama tabanlı tıp zihniyetine geçiş sağlanabilir. Hasta 

başına ayrılacak süre artacağından sağlık personelinin hastaya karşı daha açıklayıcı 

bir tutum sergilemesi önündeki zaman engeli azalacaktır (OECD, 2010, s. 11-17).  
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3.5. E-devlet 

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda 

sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin 

yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. 

Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile 

her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve 

kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir (TÜRKSAT, 

2014). 

Genişbant altyapısı ile iş dünyasının üretime ve verimliliğe dönük ihtiyaçlarının 

karşılanmasının yanı sıra, kamu ile vatandaşın ilişkilerinde de etkinlik ve verimlilik 

yakalanabilir. Kamunun vatandaşlara sunmakta olduğu hizmetlerden uygun olanlar, 

elektronik ortamda günün her saati ve erişimin olduğu her noktada vatandaşların 

kullanımına açık olabilmektedir. Bu tip uygulamalar hem vatandaş açısından hem de 

kamu açısından bir maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Vergilerin ödenmesi, bilgi ve 

belgeye erişim hizmetleri, lisanslara dönük işlemler vb. pek çok hizmet e-devlet 

imkanlarıyla sunulabilmektedir. Resmi kamu binalarının ve devlet ofislerinin 

bulunmadığı yerleşim yerlerinde dahi kamu otoritesi gerçek zamanlı olarak 

sağlanabilmekte ve hizmetler çok daha düşük maliyetlerle sunulabilmektedir (BTK, 

2008, s. 14). 

Türkiye’de “türkiye.gov.tr” elektronik devlet kapısı üzerinde kayıtlı olan yaklaşık 18 

milyon kullanıcıya 132 kurum tarafından 961 hizmet sunulabilmektedir 

(türkiye.gov.tr, 2014). 

3.6. IPTV 

IPTV, internet ağı üzerinden ses ve görüntü iletimi hizmetleridir. Şifreli veya şifresiz 

TV kanalları yayınlarının ve daha önceden depolanan video içeriklerinin internet 

protokolü paketlerine dönüştürülerek genişbant erişim teknolojileri üzerinden son 

kullanıcılara iletilmesi işidir. Sağladığı hizmetler sayesinde IPTV hem içerik 

sağlayıcı hem de son kullanıcı üzerinde çeşitli etkiler meydana getirmektedir. Bu 

etkilerden biri, güvenli ve kolay erişim sayesinde zenginleştirilen içeriktir. Diğer bir 



57 

 

 

 

etki alanı ise, tek hizmet ağından son kullanıcıya uzanan çoklu uygulamaya erişim 

sayesinde sağlanan yakınsamadır. Bir diğer etki alanı da içerik sağlayıcı-hizmet 

sunucu-son kullanıcı arasında oluşan iki yönlü iletişim sayesinde, hizmet kanalının 

bütününde oluşan etkileşimdir (BTK, 2008, s. 22-25).  

IPTV hizmetleri, kablo veya uydu platformlarına kıyasla kullanıcı odaklı bir yapı arz 

eder. IPTV hizmetleri merkezine yayın ve içerik sağlayan kuruluş yerine son 

kullanıcıyı konumlandırmaktadır. IPTV hizmetleri, zamana bağlı yayın 

yapmadığından sınırsız içeriğe sahiptir. Klasik yayıncılıkta TV kanalı belirli bir 

zamanda belirli bir yayın programını takip ederken IPTV hizmetlerinde son kullanıcı 

istediği içeriğe erişim imkanına sahiptir. Bu durum, IPTV hizmetlerini, yayıncı ile 

son kullanıcı arasında etkileşim oluşmasına sebebiyet verir. IPTV platformu, 

yayınlanmakta olan program hakkında son kullanıcılar mesajlaşma yoluyla tartışma 

ortamı sunabilmektedir. Yayın akışı klasik yayıncılıkta tek yönlü iken, IPTV’de iki 

yönlü bir yayın akışı söz konusudur. IPTV bu gerekçelerle, klasik yayıncılığa kıyasa 

farklılaşmış bir hizmettir. IPTV, internet TV hizmetlerine kıyasla yönetilen bir ağ 

içinde hizmet verir ve daha güvenlidir. IPTV hizmeti için son kullanıcıya ayrılan 

bant genişliği sabittir ve bu bant genişliğinde hizmet kalitesini düşürücü bir azalma 

yaşanmaz. Bu yönleriyle de internet TV hizmetlerine kıyasla avantajlar içerir 

(Ashun, 2008, s. 12). 

IPTV’nin bazı avantajlara sahip olduğu söylenebilir. IPTV sayısal çoklu kanal 

dağıtımını elverişli kılmaktadır. MPEG2 çözümlerinde %50 gelişme sağlamaktadır. 

MPEG4 çözümlerinde verim artışı MPEG2’ye kıyasla iki katına çıkmaktadır. Anında 

ses ve görüntü hizmetleri ile kişisel görüntü kaydedici (PVR) şeklindeki uygulamalar 

mümkün hale gelmektedir. Serbest ve standart tabanlı bir platforma ve yapıya 

sahiptir. Yüksek çözünürlüklü görüntü (HD) gibi farklı formatlarda kodlama yaparak 

daha kaliteli görüntünün son kullanıcıya iletilmesi mümkün olmaktadır. IPTV’nin en 

belirgin artısı, kişiselleşmiş ve bireyselleşmiş içerik sağlayabilmesi olduğundan, 

içerik ve servis sağlayıcılara ve işletmecilere yeni iş imkanları geliştirme ve 

odaklanmış hizmetler hazırlama yönünde önemli bir altyapı sağlar. Son kullanıcı ile 

hizmet sağlayıcı arasındaki iki yönlü ilişki, deneyim kalitesini ölçmek için de 



58 

 

 

 

kullanılmaktadır. Bu durum, hizmet sağlayıcının eksik ve geliştirilmeye açık 

yanlarını tespit edebilmesine olanak tanır (Song, 2012, s. 24-25). 

3.7. VoIP 

VoIP, IP trafiği üzerinden ses iletim hizmetleri anlamına gelmektedir. Bu teknolojide 

ses paketleri geleneksel PSTN altyapısından değil, çeşitli yazılım ve donanımlar 

sayesinde internet ağından iletilmektedir (Desantis, 2006, s. 1).  

Günümüzde pek çok son kullanıcı cihazının interneti desteklediği ve pek çok 

yazılımı koşturabilecek işlemci kapasitesine sahip olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bu cihazların VoIP için potansiyel bir kullanıcı konumunda 

oldukları bilinmelidir.  

Özellikle yerleşik işletmecilerin gelirlerinin önemli bir payının ses trafiğinde olduğu 

gerçeği değerlendirildiğinde, VoIP’in elektronik haberleşme sektöründe sıcak bir 

gelişme olduğu ve gelirler bağlamında sektörün bütününü ilgilendiren bir konumda 

olduğu bilinmektedir. Bu platformdaki rekabetin pazara hakim PSTN işletmecilerini 

etkileyeceği beklenmektedir. Bununla birlikte, PSTN erişim altyapısının bütünüyle 

tehdit altında olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Burada meydana gelen rekabetin, fiber 

optik gibi gelişmiş altyapıların yaygınlaşmasına yardımcı olabileceği 

değerlendirilmektedir (BTK, 2008, s. 21-22). 

VoIP’in en büyük avantajı düşük maliyetlerdir. Sırdan bakır kablo teknolojisi ve 

PSTN altyapısına kıyasla hem aylık aboneliğin işletme maliyeti, hem de dakika 

başına konuşma maliyetleri VoIP teknolojisinde daha düşüktür. Burada %30-40 

oranlarında azaltılan sistem yönetim maliyeti, VoIP sunucusunun bir ülkede 

konumlanması fakat tüm dünyaya hizmet verebilmesi nedeniyle ödenmeyen 

vergilerin getirdiği maliyet avantajı düşük maliyetlerin oluşmasında temel öğelerdir. 

Bir diğer avantaj da internet erişimi ve son kullanıcı cihazının bulunduğu her 

ortamda hizmetten faydalanabilme imkanıdır. PSTN hizmetlerine kıyasla VoIP son 

kullanıcılara daha çok mobil olma olanağı tanır. Bu avantajların yanında VoIP çeşitli 

dezavantajlar da barındırmaktadır. Siber saldırılar ve virüs saldırıları VoIP 

kullanıcılar açısından bir tehdit oluşturmaktadır. VoIP sunucusuna erişmeyi başaran 
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saldırganlar saklanan ses verilerine erişebilir ve ses trafiğini kendilerine de 

yönlendirerek görüşmeleri yasadışı bir biçimde dinleyebilir (BTK, 2008, s. 18-19). 

Bunun yanında genişbant erişimin olmadığı yerlerde bu hizmetten faydalanılamaz. 

Ayrıca PSTN altyapsına getirilen hizmet kalitesi yükümlülüklerini, hizmetin uluslar 

arası bir biçimde sunulabilmesi sebebiyle VoIP sunucuları için de uygulatabilmek 

oldukça güçtür. Bu durum hizmet standartları açısından son kullanıcılar için bir 

olumsuzluktur (Kochmanski, 2012, s. 1-5). 
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4. OECD ÜLKELERİNDE GENİŞBANDIN DURUMU 

4.1. Abone Sayıları ve Penetrasyon  

OECD ülkeleri incelendiğinde, sabit genişbant tarafında 2013 verilerine göre abone 

sayıları açısından ABD 90 milyonu aşkın aboneyle en çok aboneye sahip ülke 

konumundayken Japonya 40 milyona yaklaşan abone sayısıyla ABD’yi takip 

etmektedir. Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Kore listede üst sıralarda yer alan 

diğer ülkelerdir (OECD, 2013). 

Tablo 4.1. OECD Ülkelerinde Sabit Genişbant Aboneleri 

 

Kaynak: OECD, 2013 

Mobil genişbant tarafında da ABD’nin 300 milyona yakın aboneyle başı çektiği, 

Japonya’nın 150 milyona yakın aboneyle ABD’yi takip ettiği, 50şer milyondan fazla 

aboneyle Kore ve Birleşmiş Krallığın listedeki müteakip ülkeler olduğu ve 50 

milyondan biraz daha az aboneyle Almanya’nın listede 5. sırada yer aldığı 
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görülmektedir. Türkiye OECD verilerine göre yaklaşık 12,5 milyon mobil genişbant 

abonesiyle sıralamada ortanın üstünde bir konumdadır. 

Tablo 4.2. OECD Ülkelerinde Mobil Genişbant Aboneleri 

 

Kaynak: OECD, 2013 

Penetrasyon açısından OECD ülkelerindeki durumu inceleyecek olursak sabit 

genişbant tarafında İsviçre, Hollanda, Danimarka, Kore ve Fransa ilk 5 sırada yer 

almakta olup İsviçre’de sabit genişbant penetrasyonu %45 dolaylarındadır. Fiber 

kullanımının en yoğun olduğu ülkeler Kore, Japonya ve İsveç’tir. Penetrasyonun 

yüksek olduğu ülkelerde xDSL ve kablo genişbant teknolojilerinin ağırlıklı olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Türkiye penetrasyon açısından OECD 2013 

istatistiklerine göre %10’un biraz üzerinde bir yüzdeyle en son sırada yer almaktadır. 
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Tablo 4.3. OECD Ülkelerinde Teknolojilere Göre Sabit Genişbant Penetrasyonu 

 

Kaynak: OECD, 2013 

Mobil tarafta penetrasyon oranları incelendiğinde Avustralya, Finlandiya, İsveç, 

Japonya ve Kore’nin %100’ün üstünde penetrasyonla ilk beş sırayı teşkil ettikleri 

görülmektedir. Türkiye bu listede %18 dolaylarında bir penetrasyonla son sıralarda 

yer almaktadır. 
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 Tablo 4.4. OECD Ülkelerinde Teknolojilere Göre Mobil Genişbant 

Penetrasyonu 

 

Kaynak: OECD, 2013 

4.2. Tercih Edilen Teknolojiler 

OECD ülkelerinde sabit genişbant tarafında %50’den fazla oranla xDSL 

teknolojisinin tercih edildiği görülmektedir. OECD ülkelerinin bütünü göz önüne 

alındığında abonelerin yaklaşık %53’ü DSL teknolojileri ile genişbant erişim 

imkanına sahiptir. Kablo genişbant teknolojileri en yaygın kullanılan ikinci 

teknolojidir. Abonelerin %30’undan fazlası kablo teknolojisi ile genişbant internet 

erişim imkanına sahiptir. Üçüncü yaygın teknoloji ise fiber teknolojisidir. Abonelerin 

%15’inden fazlası fiber ve LAN teknolojisiyle genişbant erişimine sahiptir. 
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 Şekil 4.1. OECD Ülkelerinde Teknolojilere Göre Sabit Genişbant Dağılımı 

 

Kaynak: OECD, 2013 

Mobil tarafta standartlaşmış mobil uygulamaları (3. nesil gibi) mobil genişbant 

abonelerinin %85’inden fazlası tarafından tercih edilen teknoloji olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunu yaklaşık %14 ile tahsisli veri kullanımı takip etmektedir. Uydu 

haberleşmesi ile genişbant erişimi %0,3 gibi oldukça düşük bir yüzdeye sahiptir. 
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Şekil 4.2. OECD Ülkelerinde Teknolojilere Göre Mobil Genişbant Dağılımı 

 

Kaynak: OECD, 2013 

4.3. Fiber Bağlantı Yaygınlığı  

Fiber bağlantıların toplam bağlantılar içindeki yüzdesi de gelecek öngörüsü açısından 

önem arz etmektedir. Zira DSL teknolojileri gelişime açık olmayan teknolojilerdir. 

Tıpkı bir zamanlar dial-up bağlantılar yaygınken günümüzde neredeyse hiç 

kullanılmaz hale geldiyse, gelecekte fiber erişim ea xDSL erişimin yerini benzer 

biçimde işgal edecektir.  

Bu bağlamda fiber bağlantı oranı yüksek olan ülkeler, teknolojik gelişime daha az 

maliyet ödeyerek sahip olacak olan ülkelerdir. OECD ülkeleri içinde Japonya’da 

aboneliklerin %70’inden fazlası fiber optik bağlantısıdır. Japonya’yı aboneliklerinin 

%60’ından fazlası fiber optik olan Güney Kore takip etmekte, Güney Kore’yi 

sırasıyla İsveç, Estonya ve Slovakya takip etmektedir. OECD verilerine göre 

Türkiye, %10’dan fazla fiber optik bağlantı oranıyla ABD’nin bir basamak üstünde 

ve ortanın biraz üstünde yer bulmaktadır. 
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Tablo 4.5. OECD Ülkelerinde Fiber Bağlantı Oranları 

 

Kaynak: OECD, 2013 

Fiber bağlantıların büyüme hızı incelendiğinde %300’e yakın büyüme oranıyla 

Meksika en üst sırada yer almakta olup onu sırasıyla Lüksemburg, Birleşmiş Krallık, 

Şili ve Yeni Zelanda takip etmektedir. Türkiye fiber bağlantıların büyüme hızı 

ekseninde üst sıralarda yer almaktadır. 
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Tablo 4.6. OECD Ülkelerinde Fiber Bağlantı Büyüme Hızı 

 

Kaynak: OECD, 2013 

4.4. Hane Halkı Kullanımı  

2010 ve sonrasında temin edilebilen verilere göre OECD ülkelerinde genişbant 

erişime sahip hane halkı oranında Güney Kore %95’in üstünde bir oranla başı 

çekmektedir. İzlanda’da hanelerin yaklaşık %85’i genişbant aboneliğe sahiptir ve 

listede ikinci sırada yer almaktadır. Onu sırasıyla Norveç, İsveç ve Danimarka takip 

etmektedir. Türkiye %35 dolaylarında hane halkı abonelik yüzdesiyle listenin son 

sıralarında yer almaktadır. 
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Tablo 4.7. OECD Ülkelerinde Hane Halkı Kullanım Oranları 

 

Kaynak: OECD, 2013 

4.5. Coğrafi Kapsama  

Genişbant penetrasyonunu coğrafi büyüklük ile ilişkilendiren çeşitli görüşler 

mevcuttur. Bu bağlamda nüfus yoğunluğunun veya coğrafi kapsamanın genişbant 

penetrasyonu ile birebir ilişkilendirilemeyeceği, korelasyon oranının 0,33 oranında 

olduğu aşağıda görülmektedir. 
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Tablo 4.8. OECD Ülkelerinde Genişbant Penetrasyonu ve Nüfus Yoğunluğu 

 

Kaynak: OECD, 2013 

Ayrıca ülkelerin toprak büyüklükleri ile penetrasyon ilişkisi de çoğu zaman farklı 

biçimlerde yorumlanmaktadır. Oysaki aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere 

Kanada, ABD, Avustralya gibi ülkeler ile Türkiye’nin büyük yüzölçümüne sahip 

olduğu, bununla birlikte penetrasyon oranlarının tatmin edici seviyelerde olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 4.9. OECD Ülkelerinde Yüzölçümü ve Genişbant Penetrasyonu 

 

Kaynak: OECD, 2013 

FTTH/B teknolojisinin kapsama durumu göz önünde bulundurulacak olursa listede 

Japonya ve Güney Kore dikkat çekici yüzdelerle ilk iki sırayı oluşturmaktalar. 

Japonya’da hanelerin %85’inden ve Güney Kore’de hanelerin %65’inden fazlasında 

fiber optik genişbant erişimi bulunmaktadır. Bu iki ülkeyi Slovakya, Finlandiya ve 

Danimarka takip etmektedir. 
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Tablo 4.10. OECD Ülkelerinde FTTH/B Erişimi (2009) 

 

Kaynak: OECD, 2013 

OECD ülkelerinde DSL erişimine ilişkin veri 2009 yılına ait olmakla birlikte Türkiye 

hanelerin yaklaşık %40’ına DSL erişimi sağlanma oranıyla o yıl oluşturulan listede 

son sırada yer almaktadır.  

Tablo 4.11. OECD Ülkelerinde DSL Erişimi (2009) 

 

Kaynak: OECD, 2013 
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4.6. Fiyatlandırma  

OECD ülkelerinde saniyede megabit başına ücretler aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir. Türkiye’de en düşük ücret 1,12$ ve en yüksek ücret 49$ 

seviyesindedir. Penetrasyon miktarı yüksek ülkelerde fiyatlandırma aralığının daha 

geniş olduğu görülmektedir. Türkiye’de en yaygın biçimde kullanılan hizmet olan 

ADSL hızları göz önünde bulundurulduğunda seçilen sepet olan 2,5 Mbps ve üstü 

hızlar için sabit genişbant sepeti fiyatına baktığımızda Türkiye’nin 32,19$ ile bu 

sepet ölçeğinde en pahalı 12. ülke olduğu görülmektedir. 52$ ile İspanya bu sepette 

en pahalı ülke iken 51$ ile Şili ve 46$ ile Norveç ikinci ve üçüncü sırayı teşkil 

etmektedir. 

Tablo 4.12. OECD Ülkelerinde Mbps Başına Lanse Edilen İnternet Ücretleri 

 

Kaynak: OECD, 2013 
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Tablo 4.13. OECD Ülkelerinde 2,5 Mbps Üstü Hız İçin Sabit Genişbant Sepeti 

Ücretleri 

 

Kaynak: OECD, 2013 

4.7. Hizmetler ve Hız  

OECD ülkelerinden lanse edilmiş ortalama ve orta değer indirme hızları Mbps olarak 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Fiber optik teknolojisinin gelişmiş olduğu 

ülkelerde lanse edilen indirme hızlarının da oldukça yüksek seviyelerde olduğu 

dikkat çekmektedir. 

 

 

 

 

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60
ABD Doları 



74 

 

 

 

Tablo 4.14. OECD Ülkelerinde Lanse Edilen Ortalama ve Orta Değer (Medyan) 

İndirme Hızları 

 

Kaynak: OECD, 2013 
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Teknolojiye göre genişbant hızları göz önüne alındığında 2013 yılında OECD 

ülkelerinde teknolojiye göre lanse edilen hızların ortalamaları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. Fiber teknolojisi hız konusunda açık bir şekilde üstünlüğünü 

sürdürmektedir. Kablo teknolojisi de yadsınmayacak hızları vaat etmektedir. xDSL 

teknolojisi, fiber ve kablo teknolojisine göre daha düşük hızları vaat edebilmektedir. 

Tablo 4.15. OECD Ülkelerinde Teknolojiye Göre Lanse Edilen Hızlar 

 

Kaynak: OECD, 2013 

Mobil tarafta ise işletmeciler tarafından en son Eylül 2012’de lanse edilmiş en düşük 

ve en yüksek internet hızları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 4. nesil mobil 

genişbant teknolojilerine geçiş yapmış ülkeler 100 Mbps seviyesinde hızları lanse 

edebilmektedir. 
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Tablo 4.16. Mobil İşletmecilerin Lanse Ettikleri Hız Aralıkları 

 

Kaynak: OECD, 2013 
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5. ÖRNEK ÜLKE İNCELEMELERİ 

5.1. Teknoloji Liderleri  

5.1.1. ABD’de genişbandın gelişimi 

Dünya Ekonomik Forumunun 2012 Küresel BT Raporuna göre incelenen 142 ülkede 

8. sırada yer alan ABD özellikle altyapı ve sayısal içerik yönünden dikkat 

çekmektedir (World Economic Forum, 2012, s. 309). ABD küresel bilgi ve iletişim 

teknolojileri pazarının yaklaşık %28’ine sahiptir (YASED, 2012, s. 17).  

ABD genişbant internet hizmetleri yaygınlık ve kalitesini her geçen yıl arttırmakta 

olan bir ülkedir. Ortalama sabit genişbant hızı 7,4 Mbps civarında olan ülkede sabit 

genişbant abonelerin toplam hane sayısına oranı 2012 itibariyle %71 dolaylarındadır. 

Mobil genişbant hızı ortalama 4,6 Mbps olup, abonelerin toplam nüfus içindeki payı 

%74’tür. Hane halkı yıllık geliri 20.000 ABD dolarının altında olan hanelerde 

abonelik oranı %40 iken, hane halkı yıllık geliri 75.000 ABD dolarının üstünde olan 

hanelerin %93’ünde genişbant aboneliği olduğu görülmektedir. Ayrıca 2012 

verilerine göre nüfusun yaklaşık %30’unun (90 milyon ABD vatandaşı) genişbant 

aboneliği bulunmamaktadır. Teknoloji ve abonelikler bağlamında 

değerlendirildiğinde 2012 sonu itibariyle hanelerin yaklaşık %55’inde kablo, 

%35’inde DSL ve %10’unda fiber internet abonelikleri mevcuttur. Dünyanın pek çok 

ülkesinden farklı olarak ABD’de genişbant pazarının en büyük oyuncuları kablo 

işletmecileridir (Kalkınma Bakanlığı, 2013, s. 53-57). 

Stratejik genişbant hedefleri değerlendirildiğinde ABD’deki hanelerin 2020’ye kadar 

en az 100 milyonu, en az 100 Mbps indirme ve 50 Mbps gönderme hızı sağlayan 

uygun fiyatlı erişime sahip olması hedefinin yanı sıra diğer ülkelerle kıyaslandığında 

en kapsamlı ve en hızlı kablosuz ağ ile mobil yenilikçilik konusunda dünya lideri 

olma hedefleri bulunmaktadır. Ayrıca okullar, hastaneler ve kamu binaları gibi 

yerlerde en az 1 Gbit/s bant genişliğindeki erişimin herkese sağlanmasına yönelik 

hedef de bulunmaktadır. ABD genişbant planı devletin genişbant ekosistemini birkaç 

yolla etkileyebileceğine dayanmaktadır. Bunlar yatırım ve yenilikçiliği ve tüketici 

refahını artırıcı yönde politikalar geliştirmek,  devlet kontrolündeki spektrum, 



78 

 

 

 

direkler, geçiş hakları gibi değerlerin etkin kullanımını sağlamak, ağ iyileştirmeleri 

ve rekabet girişini teşvik etmek, yüksek maliyetli alanlarda genişbant ve ses 

hizmetlerinin sunumunu desteklemek için evrensel hizmet mekanizmalarını 

iyileştirmek ve dar gelirli Amerikalılara makul genişbant hizmeti sağlamak, kamusal 

eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerini etkileyen sektörlerde genişbandın 

faydalarını arttırmak için kanunlar, politikalar, standartlar ve teşviklerde 

iyileştirmelere gitmektir (Federal Communications Commission, 2014, s. 9-11). 

1996 Telekomünikasyon Yasası daha düşük fiyat ve daha yüksek kalitede hizmet için 

rekabetin teşvik edilmesi, düzenlemelerin azaltılması ve yeni teknolojilerin 

yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. ABD’de genişbant rekabeti, ülkenin neredeyse 

tamamında sabit operatör ve kablo operatörünün her haneye erişimi sayesinde en az 

iki şirket arasında seçim yapılabilecek biçimde şekillendiğinden, zamanla altyapı 

rekabeti haline dönüşmüştür. Genişbant altyapısının gelişimi 2009’a kadar 

düzenleyici otoritenin gözetiminde tesis bazlı bir rekabet görünümü çizerken, 2009 

sonrasında altyapı yaygınlığı sağlanmasıyla birlikte federal düzeyde destekler 

şeklinde kendini göstermektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013, s. 60-62).  

Düzenleyici kurum olan Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) 2004’te fiber yerel 

ağının paylaşıma açılmasına gerek olmadığını duyurmuş ve fiber yatırımlarına erişim 

muafiyeti getirmiştir. Bu tarihten sonra yatırımların arttığı gözlemlenmiştir. Mevcut 

durumda yaklaşık 305 milyon ABD vatandaşının %95’ine 4 Mbps’den daha yüksek 

olmak kaydıyla genişbant internet erişimi sunulmaktadır. Aynı zamanda hanelerin 

%80’inden daha fazlasında birden fazla altyapı sağlayıcı bulunmaktadır. İş 

dünyasının yaklaşık %96’sına DSL ve %92’sine kablo altyapısı ulaşmaktadır 

(Federal Communications Commission, 2014, s. 18-22).  

FCC sabit taraf düzenlemelerinin yanında mobil altyapıda 4. nesil mobil haberleşeme 

sistemi yayılımını hızlandırmak amacıyla 2006’da 1700 MHz, 2008’de ise 700 MHz 

spektrumunu ihale etmiştir. ABD devleti 2009 sonrasında genişbant erişiminin 

yaygınlaştırılması için genişbant kullanılabilirlik oranını arttırmak gayesiyle 

sübvansiyonlara ve kredilere yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık bir kaynak ayırmıştır. 

Ayrıca genişbant erişimini kolaylaştırmak amacıyla geçiş hakları, hızlandırılmış kule 
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onayı, yol ve su hatları ile paylaşılan altyapı gibi maliyet düşürücü tedbirler 

alınmıştır (Federal Communications Commission, 2014, s. 114).  

Federal hükümet genişbant erişimini arttırmak amacıyla hizmet almayan veya hizmet 

kalitesinin yetersiz olduğu bölgelerde yüksek maliyetle hizmet veren şirketlere 

evrensel hizmet fonu vasıtasıyla doğrudan yatırım yapmakta, düşük gelirli 

tüketicilere, kırsal alanda sağlık hizmeti sağlayıcılarına, okul ve kütüphanelere fon 

sağlamaktadır. 2010 yılında bu fonun tutarı 8,7 milyar ABD doları olarak 

gerçekleşmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2013b, s. 57-60). 

Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi, kısıtlı genişbant hizmeti alan veya 

genişbant hizmeti alamayan yerleşim yerlerinde Genişbant Teknolojisi Fırsatları 

programı çerçevesinde Kullanılabilir Fon Bildiriminin (NOFA) devlet okulları başta 

olmak kaydıyla kurumlara erişim sağlanması konusunda önceliklendirilmesine karar 

vererek 2010 yılında 4,7 milyar ABD doları fon sağlamış; altyapı için 2,5 milyar, 

internet becerilerinin gelişimi için 250 milyon ve kamu bilişim merkezleri için de 

200 milyon ABD dolarından daha fazla bir fonu kullandırmıştır. Kırsal Tesis 

Hizmetleri de Telefon Kredileri ve Kredi Teminatları programı çerçevesinde 

telefonla ses hizmeti sağlayan şirketlere genişbant kapasitesinin ilave edilmesini 

desteklemek amacıyla uzun vadeli doğrudan teminatlandırılmış krediler 

sağlamaktadır. Müze ve Kütüphane Hizmetleri Kurumu Kütüphane Hizmetleri ve 

Teknoloji Yasası kapsamında kütüphanelere fiber erişim ve kablosuz internet 

kurulumu gibi hizmetleri sübvanse etmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2013, s. 57-60). 

Talep attırmaya yönelik girişimler ele alınacak olursa Topluluk Bağlantısı programı, 

Kırsal Tesis Hizmetleri tarafından yürütülen bir projedir ve kırsal bölgede ücretsiz 

internet erişim merkezlerini ve sağlık hizmeti fırsatlarını desteklemektedir. 1994-

2004 yılları arasında yürütülen Teknoloji Fırsatları programı ile kendini çevirebilen 

internet ve teknoloji servisleri edinimi için yerel yönetimlere fon sağlanmıştır. 

Toparlanma yasası kapsamında ücretsiz genişbant erişime sahip kamu bilişim 

merkezlerinde temel bilgisayar kullanımı, internet ve e-ticaret eğitimleri için 450 

milyon ABD doları ayrılmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2013, s. 57-60). Bu girişimin 

10.000 yeni iş imkanı oluşturması ve genişbant erişim kalitesinin artmasıyla daha 
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demokratik, rekabetçi, ekonomik gelişmeye açık bir ortam sağlanması ve yeni pazar 

kazanımları getirmesi amaçlanmaktadır (BTK, 2010a, s. 88-89). 

5.1.2. Avustralya’da genişbandın gelişimi 

Dünya Ekonomik Forumunun 2012 Küresel BT Raporuna göre incelenen 142 ülkede 

17. sırada yer alan Avustralya altyapı ve sayısal içerik gelişmişliği yönünden dikkat 

çekmektedir (World Economic Forum, 2012, s. 179) 

2009 yılında açıklanan Ulusal Genişbant Şebekesi strateji planına göre oluşturulacak 

olan şebeke için yaklaşık 42 milyar ABD doları yatırım öngörülmektedir. Yatırımın 

%37’si Avustralya altyapı tahvilleriyle finanse edilmekte, geriye kalan %63’lük 

kısım hükümet yatırımı olarak planlanmaktadır. Bu plana göre hanelerin yaklaşık 

%93’üne 100 Mbps hızında genişbant internet erişim imkanı sağlanması 

amaçlanmıştır. Plan kapsamında yaklaşık 11 milyon bakır hat, eve kadar fiber 

teknolojisine dönüştürülecek, kırsal alanda kalan ve hizmet erişiminin güç olduğu 

%7’lik bölgelerde ise karasal telsiz veya uydu erişimi gibi farklı teknolojiler 

desteklenecektir. Bu bağlamda nüfusun yaklaşık %4’ünü kapsayacak 12 Mbps hıza 

sahip kablosuz bağlantı ve nüfusun %3’ünü kapsayacak uydu bağlantısı 

planlanmaktadır. Ulusal genişbant şebekesini kurmakla görevlendirilmiş şirketin 

hisselerinin çoğu devletin elindedir. Kurulan şirket altyapı kurulumunu müteakip 5 

yıl sonra bütünüyle devletin elinden çıkarak özelleştirilecek ve herkese eşit bir 

tutumla toptan erişim hizmeti sağlayacaktır (Harvard University Berkman Center, 

2010, s. 240-247). Burada yerleşik işletmeci Telstra’nın 2010’dan sonra yapısal 

ayrılmayı kabul etmesi ve altyapı ağı ile perakende hizmetini birbirinden bütünüyle 

ayırmaya razı gelmesiyle süreç hızlanmış ve Mart 2012’de yapısal ayrılma 

taahhüdünü imzalamasıyla yeni bir boyuta taşınmıştır. Telstra 2018’de gönüllü 

olarak yapısal ayrılmaya gidecektir. Bu şekilde Ulusal Genişbant Şebekesi yerleşik 

işletmecinin de sürece dahil olduğu bir oluşumla kurulacak olup kazı çalışmaları bu 

istikamette devlet ulusal genişbant ağı şirketi NBNCo tarafından yürütülmektedir 

(Kalkınma Bakanlığı, 2013, s. 87-94). 
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Avustralya’da spektrum politikaları 1992 yılında kabul edilen Radyohaberleşme 

Kanununa dayanır. Lisanslama, radyo frekans spektrum yönetimi, pazar odaklılık ve 

teknoloji esnek yönetim, kanunun ilkelerini oluşturmaktadır. Avustralya Haberleşme 

ve Medya Otoritesi (ACMA) bağımsız otorite olarak politika uygulamalarını 

denetler. ACMA GSM mobil telefon spektrum lisanslarını 2013 ve 2015 yıllarında 

bitirecektir. Aralık 2013 itibariyle analog TV hizmetleri sona erdirilmiştir. Spektrum 

planlaması sürekli gözden geçirilmektedir ve beş yıllık spektrum planı “Five-year 

Spectrum Outlook 2012-2016” yayınlanmıştır (Australian Communications and 

Media Authority, 2013, s. 3). 

 Erişim teknolojileri göz önünde bulundurulduğunda Avustralya’da mobil genişbant 

aboneliğinin %50’ler seviyesinde olduğu, sabit tarafta bağlantıların mevcut durumda 

%40 seviyesinde DSL ile sağlandığı ve kablo/fiber ve uydu teknolojilerinin %10 

seviyesinde bir orana sahip olduğu görülmektedir (Australian Bureau of Statistics, 

2013). 

Tablo 5.1. Avustralya’da Erişime Göre İnternet Dağılımı 

 

Kaynak: Australian Bureau of Statistics, 2013 
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Tablo 5.2. Avustralya’da Genişbant Abonelik Sayıları 

  Aralık 2012 

‘000 

Haziran 2012 

‘000 

Aralık 2013 

‘000 

Dial-up abonelikler  282 227 205 

Genişbant abonelikler     

 DSL 4.727 4.787 4.898 

 Kablo 918 934 944 

 Fiber 91 115 167 

 Uydu 92 93 91 

 Sabit kablosuz 49 49 48 

 Mobil kablosuz 5.995 6.150 6.040 

 Diğer 7 3 3 

Toplam genişbant aboneliği  11.879 12.131 12.192 

Toplam abonelik sayısı  12.161 12.358 12.397 

Kaynak: Australian Bureau of Statistics, 2013 

Tablo 5.3. Avustralya’da Servis Sağlayıcıların Açıkladıkları Hızlar ve Abone 

Sayıları 

  Aralık 2012 

‘000 

Haziran 2013 

‘000 

Aralık 2013 

‘000 

256 Kbps’den az  288 232 210 

Genişbant aboneleri     

 256 Kbps’den 1,5 Mbps’ye 609 394 332 

 1,5 Mbps’den 8 Mbps’ye 4.213 4.971 4.159 

 8 Mbps’den 24 Mbps’ye 5.406 4.976 5.608 

 24 Mbps ve üstü 1.645 1.785 2.088 

Toplam genişbant aboneleri  11.873 12.126 12.187 

Toplam abonelik sayısı  12.161 12.358 12.397 

Kaynak: Australian Bureau of Statistics, 2013 

5.1.3. Güney Kore’de genişbandın gelişimi 

Dünya Ekonomik Forumunun 2012 Küresel BT Raporuna göre incelenen 142 ülkede 

12. sırada yer alan Güney Kore bireysel kullanım seviyesi,  iş dünyasının bilgi 

teknoloji altyapısını kullanım seviyesi, temel yetenekler, sosyal etkiler ve altyapı ve 

sayısal içerik gelişmişliği yönünden dikkat çekmektedir (World Economic Forum, 

2012, s. 241). 
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Kore’de genişbant stratejisi geçmişi 1980’lere uzanmaktadır. Bilgi teknolojilerinin 

desteklenmesi amacıyla Bilgi Teşviki Çerçeve Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu 

düzenleme Ulusal Bilgi Toplumu Ajansının (NIA) ağ inşası için kurulmasını 

sağlamıştır. 1990’ların başında Kore genişbant yayılım stratejisi “bilgi toplumu” 

olma odağında şekillenmiştir. 1993’te NIA Kore Bilgi Altyapısı (KII) planını 

hazırlamıştır. Bu plan 1995’ten 2005’e kadar yürürlükte kalmış ve Kore’nin ulusal ağ 

ana omurgasının oluşmasını sağlamıştır. Genişbant yayılımını destekleyecek beşer 

yıllık devlet yatırımları geliştirilmiştir. Program sadece arz odaklı olmayıp özellikle 

eğitim hususunda talep arttırmayı da destekleyecek niteliktedir. Genişbant altyapısına 

yatırım yapan iş dünyasına çeşitli vergi indirimleri sağlanmıştır. Ayrıca genişbant 

hizmet sağlayıcılarına altyapılarını geliştirmeleri amacıyla devlet tarafından pek çok 

kez kredi imkanı sağlanmıştır (Harvard University Berkman Center, 2010, s. 298-

306). 

Thrunet ve Hanora Güney Kore’de genişbant hizmeti sunmaya başlayan ilk 

şirketlerdir. Thrunet, devlet tarafından kontrol edilen Kepco enerji şirketinden 

kiraladığı altyapı sayesinde, Hanora da sabit telefon hizmetinin yanında verdiği DSL 

hizmetiyle Korea Telecom karşısında önemli birer rakip olmuşlardır. 2005 yılında 

Hanora Thrunet’i satın almış ve 2008 yılında SK Telecom ile birleşmiş; SK 

Broadband Hanora ismini almıştır. Korea Telecom 2002’de özelleşmiştir. Halen daha 

%40’ın üstünde genişbant pazar payıyla hakim işletmeci konumunda bulunmaktadır. 

Güney Kore’de genişbant altyapısı devletin üstünde yoğunlaştığı bir stratejiyle 

gelişim göstermiştir. Kore İletişim Komisyonu (KCC) zaman zaman çok sert 

düzenlemeler uygulayarak rekabetçi bir pazar ortamı oluşturmaktadır. Bu gelişimde 

nüfusunun %80’indan fazlasının kentsel yaşamı benimsemiş olması, genç ve 

teknoloji konusunda bilgi sahibi bir topluma sahip olması, konutların site ve toplu 

yaşam alanı biçiminde şekillenmiş olması ve yerel ağın sahipliğinin çoğunlukla 

hakim işletmecide değil site ve toplu yaşam alanı sahiplerinde oluşu önemli katkılar 

sağlamış ve alternatif işletmecilerin görece az yatırımla büyümelerine sebebiyet 

vermiştir. Yaygın ve yüksek kaliteli genişbant ağıyla dünyanın lider pozisyonda olan 

ülkelerinden biri olan Güney Kore’de hanelerin %96’sında genişbant aboneliği 

mevcuttur. Ortalama sabit genişbant hızı 14 Mbps olup, 2012 sonu itibariyle 13,2 
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milyon fiber internet abonesi bulunmaktadır. Penetrasyonu 100 olan mobil 

genişbandın ortalama hızı 2 Mbps’dir. Toplam nüfusun yaklaşık 4’te 1’ine takabül 

eden 11,7 milyon LTE abonesi bulunmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013, s. 105-

107). 

Güney Kore devleti pazarın gelişimini desteklemek için odaklanmış bir strateji 

izlemiştir. Bu strateji altyapı yatırımı için verilen teşvikleri, kolaylaştırıcı veya 

rekabeti tetikleyici politika ve düzenlemeleri, talep arttırıcı tedbirlerin bütününü 

içerir. 1999-2003 yıllarını kapsayan finansal teşvik planı için 400 milyon, 2008-2012 

yıllarını kapsayan finansal teşvik planı için 130 milyon ABD doları kredi finansmanı 

sağlanmıştır. Bu finansman toplam proje yatırımının sadece %3’ünü karşılamıştır. 

Devlet altyapı temelli bir rekabeti desteklemektedir. Ayrıca 2004 sonrası kurulan 

fiber altyapı için yerleşik işletmecinin altyapısını diğer işletmecilere açma 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. Talep arttırıcı girişimler incelendiğinde Kore’de 

başarılı bir e-devlet uygulamasının yerleşmiş olduğu söylenebilir. Kamu işlemlerinin 

%90’ından fazlası internet üzerinden yapılabilmektedir. Birleşmiş Milletler 

gelişmişlik endeksine göre en gelişmiş e-devlet hizmetleri Güney Kore’de 

sunulmaktadır. E-devlet kullanım oranı 2007’de %41 seviyesindeyken bu oran 

2012’de %64’e yükselmiştir. Talep geliştirmeye yönelik olarak geliştirilen bir başka 

araç da kişisel bilgisayar teşvikidir. Devlet kişisel bilgisayar üretimini destekleyerek 

düşük fiyatlı bilgisayar üretimini sağlamıştır. Aynı zamanda bilgisayar satın alma 

teşvik programıyla bilgisayar alımlarında düşük faizli kredi kullanımı imkanı 

getirmiştir. Bilgi teknolojileri desteği programıyla okullara internet bağlantısı ve dar 

gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz bilgisayar dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca yeni 

binaların inşa aşamasında gerekli genişbant altyapısına sahip olabilmelerini teminen 

bina sertifikasyon programı uygulamaya konulmuş ve bina içi tesisatın henüz bina 

yapılırken genişbanda uygun bir şekilde döşenmesi sağlanmıştır. Bir diğer talep 

arttırıcı tedbir de internet hizmetleri eğitimleridir. Bu gayeyle toplam nüfusun 

%21’ini hedefleyen ücretsiz temel bilgi teknolojileri eğitimleri verilmiştir. Bu 

doğrultuda 4 milyon civarında öğretmen ve öğrenci, 3 milyondan fazla balıkçı, çiftçi 

ve işçi, 2 milyon ev hanımı, 1,5 milyon kamu görevlisi, 378 bin yaşlı ve engelli, 32 

bin mahkum eğitime tabi tutulmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2013, s. 107-112).  



85 

 

 

 

5.1.4. İsveç’te genişbandın gelişimi 

Dünya Ekonomik Forumunun 2012 Küresel BT Raporuna göre incelenen 142 

ülkenin en üst sırasında yer alan İsveç bireysel kullanım seviyesi,  iş dünyasının bilgi 

teknoloji altyapısını kullanım seviyesi, hizmet fiyat dengesi, temel yetenekler, sosyal 

etkiler ve altyapı, sayısal içerik gelişmişliği yönlerinden dikkat çekmektedir (World 

Economic Forum, 2012, s. 294). 

1999 yılında çıkarılan Bilgi Teknolojileri Kanunu kapsamında “herkes için bilgi 

toplumu” planı ile İsveç günümüz genişbant stratejisinin temellerini atmıştır. Bu plan 

çoğunlukla piyasa ekonomisinden faydalanarak kamu ve özel sektörün birlikte ve 

işbirliği içinde hareket etmesine ve düşük nüfus yoğunluklu ülkenin altyapısının 

genişletilmesine dayanmaktadır. Fiber şebeke kurulması için devlet fonları 

sağlanmıştır. Ayrıca işletmecilere teknoloji seçimi konusunda esneklik tanınarak 

piyasa şartlarında genişbandın geliştirilmesi sağlanmıştır. Bilgi Teknolojileri 

Kanunu’nun getirdiği bir fırsat da belediyeler gibi kamu kurumlarının altyapı 

işletmecisi olabilmelerinin önünün açılmasıdır. Düzenleyici kurum PTS, 2007 

yılında kendi stratejik belgesi olan İsveç Genişbant Stratejisi Önerisi’ni 

yayınlamıştır. Bu belgede tüm nüfusun 2010 yılı itibariyle en az 2 Mbps hızında 

genişbant internet erişimine sahip olma hedefi yer almaktadır. Ayrıca merkezi 

hükümetin 2009 yılında yayınlanan genişbant stratejisine göre hanelerin %90’ından 

fazlasının 2020 yılı itibariyle en az 100 Mbps hızında genişbant erişim imkanı 

bulunmalıdır (BTK, 2010a, s. 129-135). 

İsveç 1990’lı yıllardan itibaren hem arz hem de talep boyutunda önemli mesafeler 

kat etmiştir. Anılan yıllarda şebeke omurgası iyileştirilmiş, belediyelerin pasif 

altyapıya sahip olabildikleri Stokab uygulaması ilgi çekmiş ve diğer belediyelerce de 

model olarak kabul görmüştür. Stokab, Stockholm Şehir Konseyi’nin sahipliğinde, 

belediyeler de dahil olmak üzere yerel otoritelerin ve işletmecilerin altyapı 

yatırımlarında kullanabilecekleri finansman ihtiyacını karşılamak gayesiyle kurulmuş 

bir oluşumdur. Stokab desteğiyle 1,25 milyon kilometre uzunluğunda fiber optik lifi 

barındıran 5,500 kilometre uzunluğundaki fiber optik hattı inşa edilmiştir (Stokab, 

2014). Sayısal okuryazarlık seviyesinin artırılması için eğitim alanında genişbant 
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kullanımı teşvik edilmiş, çalışanlarına kişisel bilgisayar temin eden firmalara vergi 

avantajları sağlanmış, sağlık sektöründe ve KOBİ’lerde genişbant talebini arttıracak 

projeler gerçekleştirilmiştir. İsveç’te devlet ve belediyeler arasında yapılan 

işbirliğiyle belediyeler 250 milyon ABD doları tutarında bir fon oluşturmuşlar, 2001-

2007 arasında toplam genişbant dağıtım yatırımlarının %11’ini karşılayacak tutarı 

ulusal fona aktarmışlardır. İsveç’te belediyeler, Stokab modelini benimseyerek pasif 

altyapıyı veya buna ilave olarak yalın fiber kablonun bir kısmını veya tamamını 

kendileri döşeyip internet servis sağlayıcılara kiralamaktadır. Ayrıca fonksiyonel 

ayrım konusunda da ülkede çeşitli adımlar atılmıştır. 2008 tarihinde alınan bir 

hükümet kararıyla düzenleyici kurum PTS’ye genişbant pazarında rekabetçi yapının 

geliştirilmesi amacıyla işletmecileri fonksiyonel olarak ayırma konusunda yeni 

yetkiler vermiştir (TÜBİTAK, 2013b, s. 50-51).  

5.1.5. Japonya’da genişbandın gelişimi 

Dünya Ekonomik Forumunun 2012 Küresel BT Raporuna göre incelenen 142 

ülkenin 18. sırasında yer alan Japonya iş dünyasının kullanım seviyesi, temel 

yetenekler ve altyapı, sayısal içerik gelişmişliği yönlerinden dikkat çekmektedir 

(World Economic Forum, 2012, s. 237). 

Japonya hem teknolojik çeşitliliğin, hem altyapı çeşitliliğin hem de etkin altyapı 

paylaşımı ve YAPA uygulamalarıyla işletmeci çeşitliliğinin yaşandığı, genişbant 

endüstrisi kapsamında fiyat ve hız açısından dünya lideri olarak kabul edilen ülkedir 

(Harvard University Berkman Center, 2010, s. 283-290).  

Güncel durumda ülkede 35,5 milyon sabit genişbant aboneliği ve 130 milyon 

seviyesinde mobil genişbant aboneliği bulunmaktadır. Sabit genişbant tarafında 

toplam aboneliklerin yaklaşık %70’i fiber internet aboneliğidir ve bu konuda dünya 

lideridir (OECD, 2013). 

2013 yılına kadar Japonya’da genişbandın gelişimi farklı evrelerle seyretmiştir. 

2000’lerin başında rekabet kablo, elektrik altyapısı ve DSL arasında 

şekillenmektedir. Özellikle kablo operatörleri o yıllarda internet aboneliklerin büyük 

bir payına sahiptir. 1985 yılında özelleşen ve yerleşik işletmeci konumundaki NTT 
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daha çok ISDN servisleriyle ilgilenmekteyken piyasaya NTT altyapısı üzerinden 

YAPA girişimiyle Softbank’ın girmesi, ibreyi kablodan DSL’e doğru çevirmiştir. 

NTT’nin FTTH teknolojisine yatırımı sayesinde 2008’de fiber abonelik sayısı kablo 

ve DSL abonelikleri geçerek günümüze kadar büyümeyi sürdürmüştür. NTT, sahip 

olduğu altyapıyı paylaşmakla yükümlü kılınmıştır (Ministry of Internal Affairs and 

Communications, 2013).  

Şekil 5.1. Japonya’da Genişbandın Gelişimi 

 

Kaynak: Ministry of Internal Affairs and Communications, 2013 

Pazarda rekabet gelişimi ele alındığında NTT’nin sabit genişbantta %50’nin üzerinde 

bir paya sahip olduğu, onu %14’le DSL teknolojisi kullanan Softbank’ın takip ettiği 

görülür ve rekabet 2008’den bu yana NTT’nin fiber altyapısı avantajıyla NTT lehine 

şekillenmiştir. Mevcut durumda NTT fiber altyapının yaklaşık %77’sine sahiptir. 

Mobil tarafta da NTT girişimi DoCoMo pazarın yaklaşık %50’sine sahip 

durumdadır. Onu yaklaşık %30’la KDDI ve yaklaşık %20 ile Softbank Mobile takip 

etmektedir. eMobile’ın piyasaya agresif girişi ve direkt HSPA+ teknolojisiyle servis 

vermesi, DoCoMo ve Softbank Mobile’ı, HSPA+ teknolojisini es geçerek doğrudan 

LTE yatırımına yönlendirmiştir (Harvard University Berkman Center, 2010, s. 283-

290). 
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Düzenleyici otorite konumunda bulunan İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı (MIC), 

katmanlı bir genişbant altyapısı modeline göre hareket etmektedir. Bu modelde her 

bir katmanın servis kalitesi ayrı ayrı ölçülebilirken, katmanlar arası entegrasyon 

kolaylığı yeni işletmecilerin pazara girişini teşvik etmekte ve rekabet oluşumunu 

tetiklemektedir (Ministry of Internal Affairs and Communications, 2013, s. 27). 

5.2. Pazarın Geçmişi Yönünden Türkiye’ye Benzeyen Ülkeler  

5.2.1. Almanya’da genişbandın gelişimi 

Dünya Ekonomik Forumunun 2012 Küresel BT Raporuna göre incelenen 142 ülkede 

16. sırada yer alan Almanya iş dünyasının bilgi teknoloji altyapısını kullanım 

seviyesi, temel yetenekler ve altyapı ve sayısal içerik gelişmişliği yönünden dikkat 

çekmektedir (World Economic Forum, 2012, s. 220). 

2009 yılında yayınlanan üst düzey genişbant stratejisine göre 2010 sonu itibariyle 

hanelerin bütününe genişbant erişimi sağlanması hedeflenmiştir. 2014 yılı itibariyle 

hanelerin %75’inde 50 Mbps hızında genişbant erişim hedeflenmiştir. Genişbant 

planının dört temel stratejisi bulunmaktadır. Bunlar; 

 Altyapı yatırımlarında sinerji oluşturulması: Kamu ve özel sektör altyapı 

sahipleri işbirliği ruhu içinde hareket edecekleridir. 

 Destekleyici spektrum politikaları saptamak: Özellikle 790 - 862 MHz 

bandını sayısal TV yayıncılığına geçişle birlikte verimli kullanmak 

hedeflenmiştir. Özellikle kırsal kesimlerde sayısal uçurumun azaltılması için 

bu frekanslardan faydalanılacaktır. 

 Finansal destek: Kırsal ve karlı olmayan bölgelerde devlet desteği 

sağlanacaktır. 

 Büyümeyi ve yenilikçiliği tetikleyen düzenleme: Yatırımı ve büyümeyi teşvik 

eden ve elektronik haberleşme pazarında rekabeti destekleyen regülasyonlar 

yapılacaktır (Harvard University Berkman Center, 2010, s. 276-283). 

Alman elektronik haberleşme hukuku fonksiyonel ayrılmayı desteklememektedir. 

Ağın büyük bir kısmını yerleşik işletmeci kontrol etmektedir ve rekabetçi bir ortam 
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sağlanamamıştır. Almanya’da devletin yaklaşık olarak %40 hissesine sahip olduğu 

Deutsche Telekom AG pazarın yaklaşık olarak %80’ini, çoğunlukla VDSL üzerinden 

kontrol etmektedir. Deutsche Telekom, Almanya’nın kablo altyapısından çekilmek 

zorunda bırakılıncaya kadar altyapının tamamına sahip durumdaydı ve kablo 

teknolojisiyle internet altyapısına yatırım yapmamaktaydı. Kablo altyapısının 

KabelBW ve KDG şirketlerine geçmesiyle birlikte kablo internetin payı hızla %10 

seviyesine çıksa da aktif bir rekabetten söz etmek hala daha güçtür. Alternatif 

işletmeciler çoğunlukla kendi altyapılarına yatırım yapmış durumdadır ve etkin bir 

piyasa gücüne sahip oldukları söylenemez. Alternatif işletmeciler herhangi bir erişim 

yükümlülüğüne tabi değildir. Bununla birlikte mobil tarafta sabit-mobil yakınsaması 

dikkate çarpmaktadır. O2, Vodafone ve T-Mobile şirketleri WLAN erişimi ile ses 

hizmetleri verirken O2 ve Vodafone veri hizmetleri de sağlamaktadır (TÜBİTAK, 

2013b, s. 57). 

Alman düzenleyici otoritesi Bundesnetzagentur’un (BnetzA) girişimleri ve Avrupa 

Birliği’nin Almanya’daki duruma yönelik baskılarına rağmen Deutsche Telekom, 

2001 yılında %97 olan genişbant pazar payı 2010 itibariyle yaklaşık olarak %47 

seviyesine gerilese de tekel görüntüsünü korumaktadır. Kablo işletmecilerinin toplam 

pazar payı %10’un biraz altındadır. United Internet %14’lük pazar payıyla alternatif 

DSL işletmecisi görünümündedir. Mobil tarafta Deutsche Telekom girişimi T-

Mobile 3G pazarının yaklaşık %37’sine, Vodafone %34’üne sahiptir. E-Plus 

Mobilfunk ve O2 sırasıyla %16 ve %13 pazar payına sahiptir (Harvard University 

Berkman Center, 2010, s. 277-278). 

Talep boyutu ele alındığında Almanya’da küçük ve orta ölçekli işletmelerde bilgi ve 

iletişim teknolojileri kullanımında yeniliği teşvik etmek amacıyla danışmanlık 

hizmeti ve ödüllendirme mekanizmaları kurulmuştur. Okullarda internet erişimini ve 

bilgisayar sahipliğini arttırmak amacıyla ücretsiz veya cüzi fiyatlı hizmetler, 

oluşturulan fonlar sayesinde desteklenmektedir (TÜBİTAK, 2013b, s. 62). 
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5.2.2. Fransa’da genişbandın gelişimi 

Dünya Ekonomik Forumunun 2012 Küresel BT Raporuna göre incelenen 142 ülkede 

Fransa 23. sırada yer almaktadır (World Economic Forum, 2012, s. 217). 

Fransa 2008’de belirlediği “France Numérique 2012” isimli genişbant stratejisiyle 

özellikle yüksek maliyet gerektiren kırsal kesimlere odaklanmıştır. Bu strateji 2010’a 

kadar genişbant erişimi olmayan %2-3’lük kırsal kesime 512 Kbps’den aşağıda 

olmamak ve aylık abonelik ücreti 35 €’dan fazla olmamak kaydıyla evrensel hizmet 

götürülmesini öngörmektedir (Harvard University Berkman Center, 2010). Ayrıca 

2015’e kadar 100 Mbps’ye çıkabilen hızlı genişbant ile nüfusun %70’ine ulaşmayı, 

2025 itibariyle bu kapsamayı %100’e çıkarmayı hedeflemektedir (TÜBİTAK, 2013b, 

s. 48). 

Fransa’da devlet evrensel hizmet dışında doğrudan altyapıya yatırımda bulunmamış, 

sadece düzenleyici bir rol üstlenerek genişbandın gelişmesine çaba harcamıştır. Uzun 

yıllar OECD ortalamalarının altında kalan Fransa genişbant piyasası 2007’den 

itibaren OECD ortalamalarının üzerine çıkabilmiştir. Fransa’da genişbant gelişimi 

özel sektör yatırımı ve devlet gözetiminde rekabete dayalı regülasyona 

dayanmaktadır. Teknoloji olarak %95 seviyesinde DSL teknolojisiyle yerleşmiş bir 

genişbant altyapısı bulunmaktadır. Fransa’da genişbandın yaygınlaştırılması için 

düzenleyici otorite ARCEP’in Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA – Local Loop 

Unbundling) uygulamaları ve alternatif işletmecilere bu şekilde sağlanmaya çalışılan 

fiyat avantajı etkili olmuştur. Fransa YAPA uygulamaları konusunda dünyada dikkat 

çeken bir başarıya sahiptir. ARCEP alternatif işletmecilere çoklu paket teklifleri, 

ücretsiz VoIP, bina içi veya binaya kadar kablolama, tarife ve hizmet kalitesini 

yayınlama gibi konulara düzenleme getirmektedir. Hatta YAPA için çalışan işçinin 

saat başına alacağı ücret konusunda dahi düzenleme getirildiği görülmektedir. 

2010’dan günümüze uzanan bina içi ve binaya kadar şebeke uygulamaları, ortak 

erişim noktasının paylaşımı modeli gibi düzenlemelerin FTTH’e yönelik olduğu 

görülmektedir. Devlet kentsel alanlarda kanalizasyon sisteminin fiber yatırımlarda 

kullandırılmasına izin vermektedir. Bu yoğun regülasyon ortamı alternatif 

işletmelerin belirli bir seviyeye kadar büyümelerini sağlamıştır. Yerleşik işletmeci 
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konumunda olan France Telecom iştiraki Orange genişbant pazarının yaklaşık 

%40’ına sahiptir. Alternatif işletmeci konumunda bulunan SFR ve Free %20’şer 

pazar payına sahiptirler. 2012 itibariyle Fransa’da 1 milyona yakın fiber abonesi 

bulunmaktadır. Sabit genişbant penetrasyonu %80 olup ortalama sabit genişbant hızı 

4,8 Mbps; mobil genişbant penetrasyonu %55 olup ortalama mobil genişbant hızı 2,6 

Mbps dolaylarındadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013, s. 69-75). 

5.2.3. İngiltere’de genişbandın gelişimi 

Dünya Ekonomik Forumunun 2012 Küresel BT Raporuna göre incelenen 142 

ülkenin 10. sırasında yer alan İngiltere bireysel kullanım seviyesi, hizmet fiyat 

dengesi, temel yetenekler ve altyapı, sayısal içerik gelişmişliği yönlerinden dikkat 

çekmektedir (World Economic Forum, 2012, s. 308). 

Stratejik hedef olarak devlet 2015 yılına kadar ülke nüfusunun %90’ının 24 Mbps 

hızında genişbant internetten faydalanması için altyapı yatırımları yapmaya karar 

vermiştir (TÜBİTAK, 2013b). 2009’da hazırlanan Sayısal Britanya strateji 

belgesinin Rekabetçi Sayısal Haberleşme Altyapısı başlığı altında evrensel hizmet 

taahhüdünün 2 Mbps hızına çıkarılmasının hedeflendiği belirtilmekte, ayrıca 

kabinete kadar fiber çözümünün 2 Mbps hıza sahip yaklaşık 1,5 milyon haneye 40 

Mbps’ye kadar hızlar taahhüt edeceğini ve bunun ekonomik bir çözüm olduğunu 

vurgulamaktadır (Department for Bussinness Innovation and Skills & Department for 

Culture, Media and Sport, 2009). Hizmet öncelikleri: 

 Hanelerde en az 2 Mbps hız sağlanacak biçimde kapsama sağlamak, 

 Genişbant erişimi olmayan hanelere öncelik tanımak, 

 Teknoloji olarak mümkün mertebe teknoloji-tarafsız bir yaklaşım ve pazar 

ekonomisi tercihini benimsemek, 

 Tüm ülkede servis rekabeti sağlamaktır. 

İngiltere’de projeler, çoğunlukla özel sektör girişimleri vasıtasıyla ilerlemekte olup, 

kamu özel ortak yatırımları Avrupa Komisyonu kamu tedarik mekanizmalarına göre 

gerçekleştirilmektedir. İngiltere’de genişbant altyapısı neredeyse ülkenin yarısına 

erişebilen Virgin Media isimli kablo platform işletmecisi ile ülkenin neredeyse 
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tamamına erişebilen ve özelleştirmeden önce tekel konumunda bulunan yerleşik 

işletmeci British Telecom etrafında şekillenmektedir (Harvard University Berkman 

Center, 2010, s. 325-333).  

Düzenleyici otorite OFCOM, şebeke kullanımında tarafsızlık hususunda çeşitli 

düzenlemelere gitmiştir. Bu bağlamda kullanıcılar diledikleri taktirde hizmet aldığı 

işletmeciyi, yaptıkları tüm sözleşmelerden ötürü zarara uğramayacak biçimde 

kolayca değiştirebilmektedir. Dünyada Openreach olarak da anılan ilk bağımsız 

erişim yaklaşımı İngiltere’de 2005’ten sonra uygulanmaya başlanmıştır (TÜBİTAK, 

2013b, s. 52). Yerleşik işletmeci olan British Telecom’un tam manasıyla fonksiyonel 

ayrılığa yönlendirilmesi, İngiltere de YAPA oluşumunu ve toptan hat kiralama 

mekanizmasını olumlu bir biçimde şekillendirmiş ve hem genişbandın gelişimine 

hem de fiyat avantajı oluşmasına katkı sağlamıştır. 

Ülkede 25 milyonun üzerinde sabit genişbant ve 50 milyonun üzerinde mobil 

genişbant abonesi bulunmaktadır. Sabit aboneliklerin yaklaşık 13 milyonu kablo, 10 

milyonu da DSL teknolojisini kullanmaktadır. Mobil genişbant pazarında beş büyük 

oyuncu arasında rekabetin sağlandığı söylenebilir (OECD, 2013). 

5.2.4. Portekiz’de genişbandın gelişimi 

Dünya Ekonomik Forumunun 2012 Küresel BT Raporuna göre incelenen 142 

ülkenin 33. sırasında yer alan Portekiz satın alabilirlik yönünden dikkat çekmektedir 

(World Economic Forum, 2012, s. 277). 

Portekiz Ulusal Genişbant Stratejisine göre 2020’ye kadar hanelerin %50’sinde 100 

Mbps genişbant erişimi, hanelerin tamamında en az 30 Mbps hızında erişim 

bulunacaktır. Ayrıca 2014 sonuna kadar kırsal belediyelerin %50’sinde en az 40 

Mbps hız hedeflenmektedir. Ulus çapında yaygın LTE’nin ise 2015 sonunda çalışır 

durumda olması planlanmaktadır (European Commission, 2014). 

Portekiz 2006 yılından sonra yerleşik işletmeci Portugal Telecom’un yatay olarak 

ayrılması ile gelişen bir pazar yapısına sahip olmuştur. 2006’ya kadar hem ses ve 

genişbant hizmetleri hem de kablo platformu Portugal Telecom’un işletmesindeydi. 

Rekabet Kurulu’nun Portugal Telecom’dan kablo ve hat işlerini ayırması kararı 
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sonrası Zon Multimedia, Portugal Telecom’dan nüfusun %80’inden fazlasına 

erişebilen kablo şebekesini devralmıştır. Genişbat gelişimi de hem bu uygulama hem 

de devlet destekleri ile 2009 sonrasında yaşanmıştır. Zon DOCSIS 3.0’a yatırım 

yaparken, Portugal Telecom fiber erişime ağırlık vermiştir (Kalkınma Bakanlığı, 

2013, s. 81-83).  

Hızlı bir altyapı kurulum sürecinden geçen Portekiz’de rekabet ve devlet tarafından 

yönlendirilen önemli bir yatırım finansmanı sayesinde fiber erişim ile birçok bölge 

kapsanmıştır. ZON 2009’un ilk çeyreğinde ve Portugal Telecom 2009’un son 

çeyreğinde FTTH hizmeti vermeye başlamıştır (TÜBİTAK, 2013b). 2012 yılı 

itibariyle nüfusun %99’una DSL erişim hizmeti sunulabilmektedir. Ayrıca aynı yıl 

itibariyle kablo platformu hanelerin %76’sına ulaşmaktadır. Sahaya kadar fiber 

teknolojisinin eriştiği hane oranı da %46 seviyesindedir. Mobil tarafta LTE ise 

hanelerin yaklaşık %90’ında, HSPA %94’ünde kapsanmaktadır. Diğer Avrupa 

Birliği ülkelerine kıyasla daha düşük milli gelire sahip olan Portekiz’de kentsel alan 

kapsaması gibi kırsal alan kapsaması da Avrupa Birliği ortalamalarının üstündedir 

(European Commission, 2012, s. 158-163). 

Arz tarafında Portugal Telecom’un yatay ayrılması ve rekabetin olduğu bölgelerde 

fiber yatırımlarına düzenleme muafiyeti getirilmesi, sektörün hızla büyümesini 

tetiklemiştir. Talep tarafında 2007 yılında gerçekleştirilen e-Scola projesiyle 

öğretmen ve öğrencilere 800 bin dizüstü bilgisayar ve mobil internet erişimi 

sağlanmış, mobil oyunculardan 390 milyon avro katkı sağlanmıştır. 2008’de 

Magellan projesiyle 50 milyon avroluk yatırım gerçekleştirilerek öğrencilere bedava 

veya 20-50 avro fiyat aralığında eğitim amaçlı özel olarak üretilmiş 400 bin adet 

bilgisayar dağıtılmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2013, s. 83). 
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6. TÜRKİYE’NİN GENİŞBANT KONUSUNDA STRATEJİK HEDEFLERİ 

VE TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM 

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, 11. Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Şurası Raporları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2014-

2018 Stratejik Planı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Ulaşım 

ve İletişim Stratejisi Hedef 2023, 61 Hükümet Programı, Ulusal Bilim ve Teknoloji 

Politikaları 2003 - 2023 Strateji Belgesi vb. politika metinlerinde önümüzdeki 10 

yıllık dönemde Türkiye için genişbant teknolojilerinin geliştirilmesi ve 

ilerletilmesinin bir stratejik hedef olarak belirlendiği görülmektedir. 

61. Hükümet Programı bildirisinde önümüzdeki dönemde de e-Dönüşüm Türkiye 

Projesi’nin uygulamaya devam edileceği ve Bilgi Toplumu Stratejisi’nin 

yenileneceği ifade edilmiştir. Zira Bilgi Toplumu Stratejisi bu program çerçevesinde 

tekrar ele alınmaktadır. Bilişim okuryazarlığının yaygınlaştırılması ve bireylerin e-

dönüşümü çeşitli programlarla teşvik edileceği Hükümet Programı kapsamına 

alınmıştır. Ayrıca genişbant erişimin artırılması amacıyla fiber altyapı yatırımları 

yapılacağından bahisle 2015 yılında 15 milyon genişbant abonesine erişim 

sağlanacağı hedefi programda yer almaktadır (T.C. Başbakanlık, 2011). 

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nın “Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri” başlığı altında “Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü hızlandırmak 

üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması, bilgi tabanlı 

ekonomiye dönüşüm ve nitelikli istihdamı geliştirilmek amacıyla bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanılması ve bu teknolojilerin üretiminde 

yerli katma değerin artırılması temel amaçtır.” ifadesi yer almaktadır. Bu doğrultuda 

belirlenen hedeflere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 6.1. Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Alanında Gelişmeler ve Hedefler 
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Bu bağlamda tespit edilen politikaların genişbant hizmetleri ile ilgili olanları aşağıda 

belirtilmektedir: 

 İletişim teknolojileri altyapısı, uygun kalite ve fiyatlarla hizmet sunumuna 

imkân verecek şekilde geliştirilecek; başta fiber altyapı olmak üzere, yüksek 

hızlı internet erişim imkânı sunan sabit ve mobil yeni nesil erişim 

şebekelerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

 Elektronik haberleşme sektöründe düzenlemelerin etkinliği artırılacak, 

sektördeki rekabet ve işbirliğinin gelişmesi temin edilecektir. Türkiye’nin 

uluslararası bir veri iletim merkezi haline gelmesi sağlanacaktır. 

 FATİH Projesi başta olmak üzere, kamu projelerindeki BİT ürün ve hizmet 

alım süreçleri, yerli katma değerin artırılmasını ve KOBİ’lerin gelişimini 

gözeten bir anlayışla düzenlenecektir. 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik Ar-Ge, yenilik ve ihracat 

teşviklerinin, belirlenecek öncelikli alanlarda, odaklı ve etkileri ölçülebilir bir 

yapıda uygulanması sağlanacaktır. 

 Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin iş verimliliğinin artırılmasında bilgi 

teknolojilerinden yararlanılacaktır. Bulut bilişim hizmetlerinin gelişebilmesi 

ve yaygınlaşması için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacaktır. 

 Akıllı uygulamaların sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi gibi 

alanlar başta olmak üzere kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Şehirlerin bilgi ve 

iletişim teknolojileri alanındaki altyapı, kapasite ve beceri düzeyleri 

artırılarak akıllı kentlere dönüşmesi desteklenecektir.  

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla elde edilebilecek ekonomik ve 

sosyal faydalar konusundaki farkındalık artırılacak, bu teknolojilere ilişkin 

beceriler geliştirilecektir. 

 Sayısal bölünme ve bu olgunun etkilerinin azaltılması için bu alandaki sosyal 

içerikli çalışmalar desteklenecektir.  

 Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda gerekli 

eğitim ve istihdam programları uygulanacaktır.  

 Yüksek katma değerli internet girişimlerinin ortaya çıkması ve gelişimi 

desteklenecektir.  
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 İnternet ekonomisinin gelişimi için gerekli teknik, hukuki ve idari altyapılar 

geliştirilecektir. Yerli internet girişimlerinin başta bölge ülkeleri olmak üzere 

yurtdışına açılmaları sağlanacaktır.  

 Sayısal içeriğin gelişmesi ve ticarileşmesi amacıyla, başta oyun olmak üzere 

mobil uygulama, yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetleri desteklenecektir. 

İnternetteki Türkçe içeriğin nicelik ve nitelik açısından gelişmesi ve 

erişilebilir olması sağlanacaktır.  

 Kişisel verilerin korunması ve ulusal bilgi güvenliği alanlarında hukuki 

altyapı tamamlanacaktır.  

 Karasal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa geçiş süreci tamamlanacaktır. 

Analog yayınların sonlandırılmasıyla boşaltılacak olan frekans bandı etkin bir 

biçimde değerlendirilecektir (Kalkınma Bakanlığı, 2013). 

Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003 – 2023 Strateji Belgesinde  “Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri” başlığında gelecek 20 yıllık süreç için stratejik öneme sahip 

dört alandan biri de genişbant teknolojileri olarak tespit edilmiştir (TÜBİTAK, 2004, 

s. 20).  

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023’te bilgi ve iletişim sektörü için 

tespit edilen stratejik hedefler ve öneriler aşağıda belirtilmektedir: 

 Mevzuat Sadeleştirme ve Etkin Denetimin Düzenlemesi: Bilgi ve iletişim 

sektörü ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önündeki 

mevzuat ve vergi engellerinin kaldırılması için çalışmalar yapılacak ve tüm 

hizmetlerde daha etkin denetim yapılması/yaptırılması için gerekli hukuksal 

ve teknik altyapı (Piyasa gözetim laboratuvarı ve milli monitör sistemi) 

geliştirilecektir. 

 Bilgi İletişim Altyapısını Yaygınlaştırma Projeleri ve Düzenlemeleri: Bilgi ve 

iletişim hizmetlerini ülke genelinde yaygınlaştıracak ve karar alma ve 

planlama sürecinde etkinliği artıracak bir yapı oluşturulacaktır. 

 Kablosuz Genişbant Erişim Projesi ve Düzenlemesi: Kablosuz altyapılarda 

genişbant erişim teknolojilerinin (4N, LTE, LTE-Advanced, WiMax vb.) 

geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik düzenleme yapılacak ve buna 
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uygun altyapının kurulması için gerekli idari ve teknik altyapı 

oluşturulacaktır. 

 Genişbant Erişim ve Bilgi Değişim Merkezleri Uygulamalarını Geliştirme 

Projesi: Türkiye’nin Avrupa’nın en yaygın genişbant altyapısına sahip 

olmasına yönelik olmak üzere; sayısal uçurumu ortadan kaldıracak ve komşu 

ülkeler ile Avrupa arasındaki bilginin değişim ve üretim merkezi olacak 

şekilde Türkiye’de ve diğer ülkelere e-devlet altyapıları kurarak Türkiye’nin 

veri akış merkezi ve bilişim üssü konumuna gelmesi sağlanacaktır. 

 Eve Kadar Fiber Projesi: Genişbant hizmetlerin, evlere kadar kurulacak fiber 

altyapı üzerinden kapasite sınırı olmadan sorunsuz iletilmesini sağlayacak, 

ülke geneline yaygınlaştırılmış bir şebeke oluşturulacaktır. 

 Ortak Anten Tesisleri Projesi: Ülke kaynaklarının daha etkin kullanılması ve 

daha geniş kapsama alanı sağlanabilmesi amacıyla kule ve benzeri tesislerin 

kurulumunu ve ortak kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve 

projelendirilecektir. 

 Hub Projesi: Coğrafi olarak sahip olduğu köprü konumunu kullanarak, 

Türkiye bölge ülkeleri arasında fiber kesişim noktası (hub) olacak ve bilgi ve 

iletişim alanında cazibe ve yatırım merkezi oluşturulacaktır. Bu amaçla gerek 

karasal (demiryolu ve karayolları da kullanılarak) fiber ve gerekse kıyılarımız 

boyunca denizaltı fiber projeleri yapılacaktır. 

 Kritik Bilgi ve İletişim Altyapılarının Korunması Projesi: Enerji, Ulaştırma, 

Haberleşme, Su, Güvenlik vb. sektörlerine ait kritik bilgi ve iletişim 

altyapılarının korunmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve tamamen bu 

konuya odaklanmış ayrı bir organizasyon kurulacaktır. Ayrıca, kişisel 

verilerin illegal kullanımını önleyecek düzenlemelerin daha da geliştirilmesi 

sağlanacaktır. 

 Ulaşımda Telematik Projesi: Ulaşım araçlarında ve yollarda kullanılan 

sistemlerin uydu imkanları da dahil bilgi ve iletişim teknolojileri ile 

bütünleşik bir şekilde geliştirilerek, kablosuz teknolojilerin de 

kullanılmasıyla, araçlar sürekli olarak merkezi veri tabanı ile haberleşerek 

ulaşım sektöründe güvenli ve konforlu ulaşım imkânı oluşturulacaktır. Bu 
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sistem daha sonra da AB ülkelerindeki benzer sistemlerle bütünleşik olarak 

çalışacaktır. 

 Kamu Güvenliği ve Acil Yardım Haberleşme Projesi: Çağımızda kamu 

güvenliği ve acil yardım kavramının giderek önem kazanan niteliği nedeniyle 

tüm yurt sathında kamu güvenliği ve acil yardım haberleşme altyapısının 

kurulması sağlanacaktır. 

 Milli TTTE (Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı) Projesi: Milli 

telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanının üretilmesi sağlanacaktır. 

 Yeniden Kullanım Projesi: Bilgisayarlar ve mobil cihazlar gibi bilgi ve 

iletişim teknolojileri altyapılarında kullanılan ekipmanı yeniden kullanıma 

kazandırmak üzere yenileme merkezleri kurulacak ve yeniden ekonomiye 

kazandırılacaktır. 

 Uydu Filosunu Arttırma Projesi: TÜRKSAT 4A, 4B, 4C, 2A-R uyduları 

fırlatılacaktır. TÜRKSAT 3A-R, 4A-R ve 4B-R uyduları ise 2023 sonrasında 

fırlatılacak ve toplamda en az 15 aktif uydudan oluşan bir uydu filosuna sahip 

olunacaktır. 

 Konumlandırma Uydu Sistemi Projesi: Yerli küresel konumlandırma uyduları 

sistemi ile bunlara yönelik son kullanıcı ürünleri ve yazılımları 

geliştirilecektir. 

 Milli Haberleşme Uydu Üretimi ve İhracatı Projesi: Uydu Montaj, 

Entegrasyon ve Test Merkesi (UMET) faaliyete geçirilecek ve Peykom1 

(Türksat 5A) ile Peykom2 (Türksat 5B) yerli uydularımızın üretimi sağlanıp 

yörüngeye yerleştirilecektir. Ayrıca, Türkiye’yi uydu üretiminde bölge için 

merkez hale getirerek, hem Türkiye için ihtiyaç duyulacak olan uydular 

UMET merkezinde üretilecek ve hem de diğer ülkelere de işbirliği modeli ile 

UMET merkezinde uydu ekipmanı üretimi ve ihracatı için gerekli altyapı 

tamamlanıp faaliyete geçirilecektir.(2023 ve sonrası). 

Bu doğrultuda 2023 yılında bilişim sektörünün 160 milyar ABD dolarına, genişbant 

abone sayısının 30 milyona, mobil abone sayısının 120 milyona ulaşmasının 

beklendiği ifade edilmektedir (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2011, 

s. 157). 
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Bunlara ilave olarak 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası Sonuç 

Bildirgesinde haberleşme sektörü 2023 hedefleri; 

 Genişbant abone sayısının 2023’te 60 milyona ulaşması,  

 Her hane ve işyerine yeni nesil teknolojiler aracılığıyla geniş bant erişimin 

sağlanması,  

 Devlet hizmetlerinin %100’ünün e-devlet kapısından elektronik ortamda 

sunulması,  

 BİT sektörünün 160 milyar dolara çıkarılması ve milli gelirin %10’ u kadar 

pay alması,  

 Türkiye’nin Ar-Ge, Yazılım Test, Çağrı, Sayısal Veri, İnternet Değişim 

Noktası ile uluslararası gönderi alıp-verme konularında uluslararası merkez 

ve hub noktası haline gelmesi ve konumunun güçlendirilmesi, 

 Ekonomik büyümenin BİT temelli hale gelmesi, 

 Uydu alanında küresel kapsama alanına erişilmesi, 

 BİT sektöründeki vergi oranlarının uluslararası rekabet koşulları da göz 

önüne alınarak makul seviyelere indirilmesi, 

 M2M uygulamalarının tüm sektörler ve altyapıları kapsayacak şekilde 

yaygınlaştırılması ve bu sayede akıllı hale dönüştürülen altyapıların da 

birbirleri ile etkileşimli hale getirilmesi, 

 Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi açısından “Türkiye’nin kıtalararası 

enformasyon yolu düğüm noktası olması” hedefinin aksatılmadan 

yürütülmesi, 

 16-74 yaş aralığındaki nüfusun %80’ inin genişbant internet kullanmasının 

sağlanması,  

 Ar-Ge harcamaları için ayrılan payın GSYİH’nin %3’ ü seviyesine 

çıkarılması, Ar-Ge harcamalarının her yıl %20 büyütülmesi ve Ar-Ge’ye 

ayrılan kaynakların en az yarısının BİT alanına yönlendirilmesi,  

 Ar-Ge faaliyetlerini ve patent alımını özendiren mekanizmalara işlerlik 

kazandırılması, bu kapsamda patent hukukunun uygulanması konusunda 

girişimcilerin bilinçlendirilmesi, patent alma süreçlerinin basitleştirilmesi ve 
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maliyetlerinin düşürülmesi, akademik terfi değerlendirmelerinde patent 

unsurunun da dikkate alınmasının sağlanması, 

 Bulut Bilişim politika ve strateji belgesinin oluşturulması, Bulut Bilişim ile 

ilgili farkındalığın artırılması, Bulut Bilişimin gelişimi için bilgi güvenliği 

mekanizmalarının iyileştirilmesi ve yaygınlığının artırılması, 

 Milli bir arama motorunun ve e-posta platformunun geliştirilmesinin 

sağlanması, 

 Toplam ihracatta yazılım sektörü payının %2’ye çıkarılması, 

 Teknolojik altyapı, erişim eşitsizliği ve sayısal okuryazarlık gibi sayısal 

uçurumu oluşturan unsurların azaltılması, 

 Kayıtlı elektronik posta hizmetinin yaygınlaştırılması, bu kapsamda 

altyapının oluşturulması, güven atmosferinin geliştirilmesi ve kullanımının 

artırılması,  

 Posta sektöründe kullanılan teknolojilerin yurtiçinde üretimi ve ihracının 

teşvik edilmesi için sanayi ile işbirliği yapılarak kullanılan yazılım ve 

donanımın en az %50’sinin yurtiçinde üretilmesi ve ihracatını destekleyen 

teşviklerin sağlanması  

şeklindedir (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2013, s. 9-10). 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2014-2018 Stratejik Planında yer 

alan hedeflerden bazıları: 

 e-Devlet uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak: 

  Proje ve Faaliyetler: 

1. Kamu hizmetlerinin tamamının e-devlet kapısından 

sunumunun sağlanması, 

2. e-Devlet uygulamaları konusunda ikincil düzenlemelerin 

tamamlanması, 
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 Türkiye’nin elektronik haberleşme altyapısını teknolojik gelişmelere paralel 

olarak geliştirmek: 

  Proje ve Faaliyetler: 

1. Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi’nin (EHABS) 

kurulması, yazılım geliştirilmesinin sağlanması, altyapı 

bilgilerinin elektronik ortama taşınması, 

2. Baz istasyonu ve konteynır ile bunların bütünleyici araç-gereç 

ve tesisatının kurulması, yerleştirilmesi ve ücret tarifelerinin 

belirlenmesine ilişkin mevzuatın tamamlanması, 

3. 4. Nesil haberleşme teknolojilerinde (LTE, vb.) kullanılan 

altyapı ve hizmetlere ilişkin politikaların belirlenmesi, 

4. Genişbant erişimin yaygınlaşmasının sağlanmasına yönelik 

mevzuat çalışması yapılmasıdır. 

Aynı strateji belgesinde genişbant teknoloji ve hizmetlerine yönelik ortaya konan 

ölçülebilir hedefler aşağıda yer almaktadır: 

 E-devlet uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak için e-devlet kapısından 

sunulan hizmetlerin sayısı 2016’da 2000 ve 2018’de 3000’e ulaşması 

sağlanacaktır. 

 Türkiye’nin elektronik haberleşme altyapısını teknolojik gelişmelere paralel 

olarak geliştirmek için Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi 2014 yılı 

sonuna kadar kurulacak ve 2018 yılı sonuna kadar altyapı bilgilerinin tamamı 

EHABS’a taşınacaktır. Baz istasyonlarına yönelik mevzuat 2014 yılında 

tamamlanacaktır. LTE altyapısının kurulumu için 2014 yılı sonuna kadar 

politika belirlenecektir. 2016 yılında 39 milyon mobil, 8 milyon sabit 

genişbant abonesine ulaşılacak; 2018 yılında 47 milyon mobil genişbant 

abonesine ulaşılacak, 8 milyon sabit genişbant abonesi muhafaza edilecektir. 

Görüleceği üzere, Türkiye’de hem genişbant teknolojilerinin ve hizmetlerinin 

geliştirilmesi için doğrudan strateji ve hedefler belirlenmiştir; hem de genişbant 

teknolojileri sayesinde sunulabilecek hizmet ve servislere yönelik strateji ve pek çok 
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hedef bulunmaktadır. Doğrudan veya dolaylı olarak genişbant altyapısını ve 

yaygınlığını etkileyen bu hedefler, Türkiye’nin genişbant gelişimi ile yakından 

ilgilenmekte olduğunu, konuya yönelik pek çok somut hedefle genişbandın 

yaygınlaştırılması ve penetrasyon seviyelerinin yükseltilmesi için güçlü bir irade 

ortaya koymakta olduğunu göstermektedir. 

6.1. Türkiye’de Mevcut Durum 

Bu çalışmada, Türkiye’nin mevcut durumu BTK’nın açıkladığı en son ve en güncel 

pazar verileri olan 2013 dördüncü çeyrek raporu verilerinden faydalanılarak ortaya 

konacaktır. BTK kamuoyuna ilk olarak pazar verilerini 2009 yılının ilk çeyreğinde 

açıklamıştır. Açıklanan pazar verilerinin bir kısmı sadece 2009 yılına ait olup, bazı 

veriler ise 2004’e kadar uzanmaktadır. Bu gerekçeyle, Türkiye’deki mevcut durum 

ortaya konarken mümkün olan veriler için 2009 yılı ilk çeyreği veya öncesi ile de 

kıyaslama yapılarak en az beş yıllık bir perspektifle Türkiye’deki gelişim ve 

değişimler de takip edilmeye çalışılacaktır.  

6.1.1. Genel pazar verileri 

Türkiye’de mevcut durumda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 

işletmeci sayısı 521 olup, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 841’dir (BTK, 

2014). 2009 yılında ise 257 adet yetkilendirilmiş işletmeci bulunmaktadır (BTK, 

2009, s. 1).  

2009’dan bu yana yerleşik işletmeci Türk Telekom’un ve mobil işletmecilerin 

gelirleri değerlendirildiğinde Türk Telekom’un bir miktar gelir kaybı yaşadığı fakat 

genel olarak yatay bir seyir izlediği, mobil işletmecilerin de gelirlerini arttırdığı 

görülmektedir. Ayrıca alternatif işletmecilerin toplam gelirlerinin, Türkiye’de sabit 

ve mobil pazarda faaliyet gösteren en büyük işletmelerin gelirlerinin altında kaldığı 

görülmektedir (BTK, 2014, s. 2). 
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Tablo 6.2. Yerleşik İşletmeci ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Satış Gelirleri 

 

Kaynak: BTK, 2014 

Şekil 6.1. Toplam Gelirin İşletmeciler Arasında Dağılımı 

 

Kaynak: BTK, 2014 

2013 yılı itibariyle tüm işletmecilerin yatırımlarını sürdürdükleri gözlemlenmektedir. 

3. nesil mobil altyapılarının kurulduğu 2009 yılındaki yatırımlarıyla kıyaslandığında 

Türk Telekom’un nominal yatırım seviyesini koruduğu, aynı dönemde net 

satışlarında %100’ün üzerinde artış gerçekleştiren Vodafone başta olmak üzere mobil 

işletmecilerin nominal yatırım miktarlarını azalttığı görülmektedir. 
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Tablo 6.3. Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin 2009-2013 Yılları Arası Toplam 

Yıllık Yatırımları 

 

Kaynak: BTK, 2014 

Tablo 6.4. Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin 2004-2008 Yılları Arası Toplam 

Yıllık Yatırımları 

 

Kaynak: BTK, 2009 

6.1.2. Sabit pazar verileri 

Sabit pazarda 2009’da 16,5 milyon seviyelerinde olan sabit abone sayısı 2013 sonu 

itibariyle 13,5 milyon seviyelerine gerilemiştir. Sabit telefon hizmetlerinde TTNet 

%50 pazar payıyla pazarın lideri konumundayken Superonline onu yaklaşık %17 ile 

takip etmektedir. 
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Şekil 6.2. Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon 

 

Kaynak: BTK, 2014 

Türk Telekom’un ses hizmetleri gelirlerinde 2009 yılından bu yana düzenli bir düşüş 

olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın erişim gelirleri düzenli olarak artmaktadır. 

Arabağlantı, yurtdışı hesaplaşma, teleks-teleteks vb. diğer gelirlerde 2013 yılında 

kayda değer bir artış olmuştur. 

Şekil 6.3. Türk Telekom’un Yıllık Sabit Gelir Dağılımı, % 

 

Kaynak: BTK, 2014 
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6.1.3. İnternet ve genişbant verileri 

Türkiye’de 2009 yılında yaklaşık 6 milyon olan DSL abone sayısı %10 oranında artış 

göstererek günümüzde 6,6 milyon abone seviyesine ulaşmıştır. 2009’da 80.000 

dolaylarında olan kablo internet abone sayısında büyük bir artış yakalanarak mevcut 

durumda yaklaşık 480.000 kablo internet abonesi bulunmaktadır. 2009 yılında fiber 

internet aboneliğine yönelik belirgin bir veri bulunmamakla birlikte güncel durumda 

yaklaşık 1.200.000 aboneyle fiber internet teknolojisi de önemli bir atak yapmıştır. 

Türkiye’de 2009 yılı yaz aylarında kullanıma giren 3. nesil haberleşme hizmeti 

sayesinde mobil internet kullanımı sabit aboneliklerin çok üzerinde bir gelişme 

göstererek toplamda 24 milyona yakın aboneye ulaşmıştır. Mobil internet ile fiber 

teknolojisinin pazarda etkin olması ve kablo internetin yaygınlaşmasıyla birlikte 

toplam internet abonelikleri sayısı 2009’da 6.100.000 seviyelerindeyken günümüzde 

32.500.000 aboneyi aşmış bulunmaktadır. 

Tablo 6.5. 2012 4. Çeyrek – 2013 4. Çeyrek İnternet Abone Sayıları 

 

Kaynak: BTK, 2014 
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Tablo 6.6. 2007 – 2009 1. Çeyrek İnternet Abone Sayıları 

 

Kaynak: BTK, 2009 

2009 yılında Türk Telekom’un, yaklaşık %93 pazar payıyla pazarın hakimi olduğu 

görülmektedir. Kablo ve ISDN işletmecileri hariç tutularak internet servis sağlayan 

işletmecilerin pazar payları kıyaslandığında günümüzde TTNet’in yaklaşık %80 

pazar payıyla sabit genişbantta pazarı domine etmeye devam ettiği söylenebilir. 

Tablo 6.7. İnternet Servis Sağlayıcıları 2013 4. Çeyrek Pazar Payları (Kablo/ISDN 

Hariç) 

 

Kaynak: BTK, 2014 
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Şekil 6.4. İnternet Servis Sağlayıcıları 2007 – 2009 Pazar Payları 

 

Kaynak: BTK, 2009 

2013 yılı sonu itibariyle tüketicilerin kullandıklara hızlara göre dağılımı 

incelendiğinde abonelerin yaklaşık %70’e yakınının 4-8 Mbps hız aralığını tercih 

ettiği, bunun da Türkiye’de duyurulan DSL hizmetlerinin hız aralıklarına tekabül 

ettiği görülmektedir. 
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Şekil 6.5. Hızlara Göre Sabit Genişbant Abonelerinin Dağılımı 

 

Kaynak: BTK, 2014 

2013 yılı son çeyreği verilerine göre mobil internet abone sayısı 24.173.143’e 

ulaşmıştır. Bu dönem içerisinde toplam mobil internet kullanım 43.686 TByte 

olmuştur. 2013 yılı dördüncü çeyreğinde kablo internet dahil toplam sabit genişbant 

internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı ise yaklaşık 872.882 TByte olarak 

gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık %89’u veri indirme, %11’i veri yükleme 

şeklinde gerçekleşmiştir. 

Sabit genişbant abonelerinin teknoloji ve işletmeciler bazında dağılımı 

incelendiğinde Türk Telekom iştiraki TTNet’in pazarın büyük oranda hakimi 

pozisyonunda olduğu görülmektedir. Pazarda TTNet’in yaklaşık %68 oranında DSL 

ve %7’nin üzerinde fiber internet abonesi olduğu bilinmektedir. 
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Şekil 6.6. Sabit Genişbant Abonelerinin Teknoloji ve İşletmeciler Bazında Dağılımı 

 

Kaynak: BTK, 2014 

xDSL teknolojisi ile hizmet sunan alternatif işletmeciler Türk Telekom’dan toptan 

seviyede xDSL Al-Sat (yeniden satış), IP Seviyesinde Veri Akışı Erişimi (VAE) ve 

Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim (Yerel Ağın Paylaşıma Açılması-YAPA) 

hizmetlerinden biriyle altyapı veya veri paylaşımı sağlayabilmektedir. Aralık 2013 

itibarıyla YAPA abone sayısı 3.485 olarak gerçekleşirken bunların 2.047’sini tam 

erişim, 1.438’ni ise paylaşımlı erişim aboneleri oluşturmaktadır. Aynı dönem 

itibarıyla xDSL Al-Sat (yeniden satış) yöntemiyle hizmet sunulan abone sayısı 

52.379 olarak gerçekleşmiştir. Diğer xDSL abonelerine Veri Akışı Erişimi 

yöntemiyle hizmet sunulmaktadır. 

Hanelerde genişbant erişimi için BTK’nın sektör raporlarına istatistiki veri 

yansıtmadığı görülmektedir. Bu noktada Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmalarından faydalanılmıştır. 2013 

yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 

Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %49,1’i evden internete 

erişim imkânına sahiptir. Bu oran 2012 yılının aynı ayında %47,2 idi. Evden 

internete erişim imkânı olmayan hanelerin %35,7’si evden internete bağlanmama 

nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. İnternet 

erişim imkânı olan hane oranı kentsel yerlerde %57,4 iken, kırsal yerlerde %29,1’dir 

(TÜİK, 2013). 
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2013 yılı Nisan ayında hanelerin %46,5’inde genişbant internet erişim imkânı 

bulunmaktadır. ADSL, %32,2 ile tüm haneler, %65,6 ile internet kullanılan haneler 

arasında en çok kullanılan bağlantı türüdür. 3. nesil mobil bağlantı ise tüm hanelerin 

%20,1’inde, internet kullanılan hanelerin %41’inde internet erişim imkânı 

sağlamaktadır. 

Şekil 6.7. İnternet Erişim İmkanı Olan Haneler 

 

Kaynak: TÜİK, 2013 

6.1.4. Mobil pazar verileri 

2009’da yaklaşık %86 olan penetrasyon oranı ve buna karşılık gelen yaklaşık 63 

milyon mobil abone sayısı artarak 2013 yılı son çeyreğinde yaklaşık %90 

penetrasyon ve 70 milyon abone sayısına ulaşmıştır. Burada dikkat çekici olan bir 

diğer husus da 3. nesil abone sayısında yaşanan artıştır. 2009’da 7,1 milyon olan 3N 

abone sayısı 2013 yılı son çeyreğinde 50 milyona yaklaşmıştır (BTK, 2014, s. 35). 
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Şekil 6.8. Toplam Mobil Abone Sayısı ve Penetrasyon Oranı 

 

Kaynak: BTK, 2014 

Kayda değer bir diğer husus da makineler arası iletişim (M2M) oranlarında yaşanan 

artıştır. Henüz yeni uygulama alanları bu teknoloji de gittikçe yaygınlık 

kazanmaktadır. 

Şekil 6.9. Makineler Arası Abone Sayısı, Milyon 

 

Kaynak: BTK, 2014 

Mobil cihazların çoğunlukla 9 yaşından büyük vatandaşlar tarafından kullanıldığı 

göz önüne alınarak, 0-9 yaş aralığının toplam nüfustan çıkarılmasıyla elde edilen 

penetrasyon oranı %108’in üzerindedir. 
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Şekil 6.10. Mobil Abone Sayısı ve 0-9 Yaş Hariç Penetrasyon 

 

Kaynak: BTK, 2014 

2009 yılından günümüze uzanan süreçte 3. nesil haberleşme sistemlerinin Türkiye 

elektronik haberleşme sektörüne etkisi yadsınamaz. 2013 yılı son çeyreği itibariyle 

3N abone sayısı yaklaşık olarak 50 milyondur. Bu abonelerin yaklaşık yarısı (24 

milyon abone) aktif 3N kullanıcısı pozisyonunda 44 terabayt veri trafiği 

oluşturmuşlardır. 

 Tablo 6.8. 3. Nesil Abone Verileri 

 

Kaynak: BTK, 2014 

Mobil hizmetlerden elde edilen gelir 2009 yılında 13 milyar TL seviyelerindeyken 

günümüze kadar istikrarlı bir biçimde artış göstererek 18,7 milyar TL düzeyine 

ulaşmıştır. Turkcell’in gelirler bağlamında pazarın neredeyse yarısını kontrol ettiği 

gözlemlenmektedir. 
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Şekil 6.11. Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Gelir 

 

Kaynak: BTK, 2014 

Şekil 6.12. Mobil İşletmecilerin Gelire Göre Pazar Payları 

 

Kaynak: BTK, 2014 

Mobil işletmecilerin gelirlerinde 2009 yılında ses hizmetlerinin yaklaşık %81’lik bir 

payı bulunurken 2013 yılı son çeyreği itibariyle bu payın %66’lar seviyesine 

gerilediği, veri hizmet payının ise 2009’da %2 seviyelerinden 2013 yılı son 

çeyreğinde %19’lar seviyesine tırmandığı görülmektedir. Mobil pazarda eğilimin, ses 

hizmetlerinden gelen gelirlerde azalışa karşın veri hizmetlerinden gelen gelirlerde 

artış şeklinde olduğu ifade edilebilir. 
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Şekil 6.13. Mobil İşletmecilerin Gelir Dağılımı, % 

 

Kaynak: BTK, 2014 

6.1.5. Altyapı hizmetleri 

Türkiye’de Şubat 2014 itibariyle bildirim kapsamında 104 ve kullanım hakkı 

kapsamında 8 adet altyapı işletmecisi bulunmaktadır. Bu işletmeciler arasında 2013 

yılı son çeyreğinde Türk Telekom’un 181.973 km fiber optik kablo altyapısı 

bulunmaktadır. Buna karşın alternatif işletmecilerin toplamda 45.440 km fiber optik 

kablo altyapısına sahip oldukları bilinmektedir. 2008 yılı sonu itibariyle altyapı 

işletmecilerinin toplamda 9.216 km fiber optik altyapıya sahip oldukları 

değerlendirildiğinde fiber altyapıda kayda değer bir büyümenin yaşandığı 

söylenebilir (BTK, 2014, s. 59). 

Tablo 6.9. Alternatif İşletmecilerin Fiber Uzunlukları 

 

Kaynak: BTK, 2014 
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6.1.6. Kablo hizmetleri 

Türkiye’de aktif olarak kablo işletmeciliği yapan tek işletme Türksat’tır. TTNet ise 

2013 yılı son çeyreği itibariyle IPTV hizmeti sunmaktadır. Türksat’ın abone dağılımı 

incelendiğinde 2009’da 80.000 dolaylarında olan kablo internet abone sayısı yaklaşık 

5 katına çıkarak 2013 yılı son çeyreği itibariyle 486.000 dolaylarına ulaşmıştır. 2009 

yılı itibariyle Türkiye’de 1.140.564 kablo TV abonesi bulunmaktayken, 2013 yılı son 

çeyreğinde 1.181.907 kablo TV abonesi hizmet almaktadır. Bu alanda herhangi bir 

büyüme olmadığı ve yatay bir seyrin sürdürüldüğü gözlenmektedir (BTK, 2014, s. 

60-61). 

Tablo 6.10. Kablo Platformu Hizmetleri 

 

Kaynak: BTK, 2014 

Şekil 6.14. Kablo İnternet Abone Sayısı (2011-2013) 

 

Kaynak: BTK, 2014 
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Şekil 6.15. Kablo İnternet Abone Sayısı (2008-2009) 

 

Kaynak: BTK, 2014 
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7. TESPİTLER VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın şekillenmesi için takip edilen ve geçmişte hazırlanmış olan araştırma 

çalışmaları ile ilgili döneme ait strateji belgeleri birlikte değerlendirildiğinde; 

araştırma çalışmalarında, ilgili tarihlerde geçerli olan strateji belgelerindeki hedeflere 

ulaşılmasının kolay olmayacağına dair tespitlerle karşılaşılmıştır. Oysaki gerek 

geçmişte yapılan araştırmalarda geleceğe dönük olarak ortaya konan projeksiyonlar, 

gerekse geçmiş tarihli strateji belgeleri birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’deki 

gelişimin çok daha süratli bir biçimde gerçekleştiği, Türkiye performansının ilgili 

araştırma sonuçlarında ortaya konan tahminlerin çok üstünde olduğu ve geçmiş 

tarihli strateji belgelerinde yer alan hedeflere çok daha önce ulaşıldığı fark 

edilmektedir. Şüphe yok ki, bu çalışmada geleceğe dönük çizilen projeksiyonlara da, 

bu çalışmada tahmin edilen sürelerden daha önce, hesaplanan maliyetlerden daha 

düşük maliyetlerle ulaşılacaktır.  

Türkiye, sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu, coğrafi ve tarihsel avantajları ile 

büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Çağımızda büyümenin sağlam temeller 

üzerinde şekillenmesi, bilim ve teknoloji yönünde yetkinliklerin artırılmasıyla 

mümkün olabilmektedir. Genişbant teknolojilerinin geliştirilmesi için yapılacak 

teknik çalışmalar, teknolojik bilgi birikimini arttıracağı gibi, bu konuda kat edilecek 

mesafe, ekonomik kalkınmaya ve sosyal gelişmeye de katkı sağlayacaktır. Türkiye, 

genişbant teknolojileri konusunda gelişime oldukça açık bir ülke konumundadır. 

Endüstri ülkesi olmak konusunda belirli alanlarda geç kalınmış olsa da, teknoloji 

ülkesi olmak konusunda Türkiye önemli bir potansiyele sahiptir. Genişbant 

teknolojileri, Türkiye’nin bilişim ülkesine dönüşmesine ve bu konuda dünyanın lider 

ülkesi haline gelmesine olanak tanıyacak en temel altyapılardan birisidir. Bu 

gerekçeyle, genişbant internet teknolojilerinin Türkiye’de gelişmesi ve 

yaygınlaştırılması için farkındalık seviyesi arttırılmalı ve bilişim seferberliği ilan 

edilmelidir. 

Genişbandın gelişimi konusunda ortaya konabilecek en önemli tespit şudur: 

Genişbant uygulamalarında uluslararası örneklerin incelenmesinden de görüleceği 

üzere tek bir yöntemle veya dar bir bakış açısıyla modellenmiş az sayıda yöntem 
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takip ederek genişbandın gelişimini ummak doğru olmayacaktır. Bunun yerine pek 

çok farklı girişimin bir arada yürütüldüğü odaklanmış strateji ve projelere yönelmek 

daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.  

7.1. Teknoloji Tercihleri ve Ar-Ge 

Genişbant internet hizmetleri için pek çok teknoloji alternatifi bulunduğu 

görülmektedir. Yeni nesil erişim şebekelerinin sabit genişbant tarafında fiber altyapı 

geleceği şekillendirecek olan teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeciler 

1990’lardan itibaren transmisyon şebekelerini fiber altyapıya dönüştürmüşlerdir. 

Artık sadece transmisyon altyapısının değil, erişim altyapısının da fiber teknolojiye 

kaymakta olduğu görülmektedir. Fiber optik teknolojide sunulan bant genişliği uç 

ekipmanlara bağlıdır ve gelişime açık bir teknolojidir. Bu durum, fiber optik 

teknolojinin yeni nesil şebeke altyapısı olarak anılmasını sağlamaktadır. Mobil 

taraftaysa dünyada hatırı sayılır sayıda ülkenin 4. nesil haberleşme sistemlerine 

geçtiği ve bazı ülkelerin bu doğrultuda çalışmalar yapmakta olduğu görülmektedir. 

Teoride sunduğu 1 Gbit/s’ye varan hızlar, 4. nesil haberleşme sistemlerini cazip 

kılmaktadır.  

Mobil genişbant abone sayısı Türkiye’nin toplam genişbant abone sayısında oldukça 

büyük bir yer tutmaktadır. Yaklaşık olarak 32,5 milyon toplam genişbant abonesinin 

24 milyona yakınını genişbant aboneleri oluşturmaktadır. Oysaki bu çalışmanın 

önceki bölümlerinde görüleceği üzere genişbant trafikleri değerlendirildiğinde sabit 

genişbant trafiğinin, mobil genişbant trafiğinin yaklaşık 20 katı olduğu 

görülmektedir. 3. nesil haberleşme sistemleri sayesinde sunulan genişbant hizmetleri, 

kullanıcıların genişbanda yönelik tüm ihtiyaçlarını gideren bir çözüm olarak 

görülmemeli, sabit genişbandın bir tamamlayıcısı olarak değerlendirilmelidir. Bu 

sebeple Türkiye’de genişbanda yapılacak yatırımlarda sabit genişbant tarafı göz ardı 

edilmemelidir. 

Türkiye’de TÜİK 2012 verilerine göre %23, 2013 verilerine göre %9 oranında kırsal 

nüfus bulunmaktadır (2013 yılında 14 ilde büyükşehir kurulması ve büyükşehirlerin 

statüsünün değişmesi sebebiyle 2012 verilerine de yer verilmiştir). Gerçekçi bir bakış 

açısıyla Türkiye nüfusunun %20’den fazlası kırsal alanlarda yaşamaktadır. Oysaki 
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kırsal alanlara genişbant hizmetinin ulaştırılması yüksek maliyet gerektirmektedir. 

Türkiye’de pek çok köyde yerleşik işletmecinin ses hizmetleri sunumu amacıyla 

eriştirdiği bakır kablo mevcut durumda iken bu altyapıdan DSL hizmeti 

verilememektedir. Çünkü aktif ekipman ile kırsal yerleşim yeri arasındaki mesafe 

pek çok köy veya mezra için 6 km’den daha fazladır. Buna ilave olarak, bakır kablo 

ile erişilen kırsal yerleşim yerlerinde bakım ve işletme maliyetleri önemli boyutlara 

ulaşmaktadır. Kırsal yerleşim yerine erişen bakır kablo çoğunlukla havai hatlar 

şeklinde tasarlanmıştır. Orman yangını, sel, toprak kayması gibi doğal etkilere açık 

olan bu kablolar aynı zamanda insan etkisiyle meydana gelebilen zararlara da açıktır. 

Bu tip etkiler bakım ve işletme maliyetlerini arttırmaktadır. Kırsal yerleşim yerlerine 

genişbant erişim sunulamaması veya sunulan erişimin yüksek maliyet içermesinin 

önüne mikrodalga transmisyon teknikleri ve kablosuz erişim teknikleri kullanılarak 

geçilebileceği değerlendirilmelidir.  

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mobil olma eğilimi vardır. Türkiye’de mobil 

genişbant aboneleri sabit genişbant abonelerinin neredeyse 3 katıdır. Bu tablo, mobil 

genişbant için yapılacak olan yatırımların hızlı geri dönüşünü tetiklemektedir. 

Türkiye’de 4. nesil altyapıların kurulmasına başlanmamış olup, bu konuda alınmış 

bir politika kararı bulunmamaktadır. Bu bağlamda ivedilikle 4. nesil ile ilgili politika 

kararının alınması önerilmektedir. Ayrıca Türkiye 4. nesil haberleşme sistemi 

altyapısının büyük bir çoğunluğunu kendi kaynaklarıyla üretebilecek durumdadır. 

Türkiye’de Dördüncü Nesil Haberleşme Teknolojileri Projesi’nin (ULAK) Savunma 

Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütüldüğü bilinmektedir (Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı, 2014). Proje kapsamında temel/ticari makrocell baz istasyonu 

geliştirilecek olup, belirlenen yükleniciler Aselsan, Netaş ve Argela’dır. Türk 

Telekom iştiraki olan Argela, Turkcell girişimi olan Turkcell Teknoloji, Vodafone 

Türkiye grup şirketi olan Oksijen, Ar-Ge faaliyetleri yürüten ve teknoloji yazılımları 

üzerine odaklanmış firmalardır. Aselsan ve Netaş, 4. nesil baz istasyonu üretebilecek 

kapasiteye; Argela, Turkcell Teknoloji ve Oksijen, 4. nesil haberleşme sistemlerinin 

çekirdek ağ ve santral ekipmanlarını, Yazılım Destekli Ağlar (SDN) ve 

Sanallaştırılmış Ağ Fonksiyonları (NFV) ile gerçekleyebilecek kapasiteye sahip 

firmalardır. Yazılım destekli ağ tasarımı, donanım olarak piyasadan kolayca temin 
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edilebilecek güçlü bir sunucuyu ve bu sunucu üzerinde koşan özelleştirilmiş ve 

şebeke işlevlerini yerine getirebilecek yazılımı içermektedir. Önceleri, donanım 

mimarisi ve hızları bu tip yazılımların kapasitesini kaldırabilecek yeterlilikte 

değilken günümüzde gelişen donanımlar, bu tip bir mimariyi destekleyebilecek 

seviyededir.  

Bu noktada önemli olan, birbirine rakip işletmecilerin teknoloji firmalarının bir araya 

gelerek ortak bir hedef için bir arada çalışabilecekleri bir platformu oturtmaktır. 

Böylesi bir girişim için temel öncelik, girişimin 4. nesil haberleşme sistemine 

geçilmeden önce en geç üç yıl içerisinde faaliyete başlamasının sağlanması, 

belirlenecek politikanın bu doğrultuda şekillenmesidir. Bu noktada bir dizi öneri 

sıralanacaktır. Sektörün politika belirleyicisi olan Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığının adı geçen üç firmayı ve benzeri firmaları ortak çalışma 

hususunda yönlendirmesi ve firmaların bir araya gelmesinde cesaretlendirici bir rol 

üstlenmesi önerilmektedir. Aselsan ve Netaş, ULAK Projesi kapsamında Savunma 

Sanayii Destekleme Fonu ile desteklenmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı’nın, Argela, Turkcell Teknoloji ve Oksijen vb. firmalardan 

oluşacak muhtemel girişimi, ilgili mevzuat doğrultusunda sahip olduğu Ar-Ge 

fonlarıyla desteklemesi önerilmektedir. Son olarak, girişimi teşvik etmek amacıyla, 

BTK’nın, 4. nesil haberleşme sistemlerinde kullanılacak ekipmanların en az %50 

yerli üretim olması konusunda düzenlemeye gitmesi önerilmektedir. Böylesi bir 

girişimin başarılı olması durumunda önemli miktarda kaynağın yurtdışına çıkışının 

önüne geçilmiş ve Türkiye’deki cari açığın kapanmasına hatırı sayılır bir katkı 

sağlanmış olacaktır. Ayrıca ortaya konacak ürünlerin yurtdışına satışı da gündeme 

gelebilecek ve ihracat katkısı oluşabilecektir.  

Türkiye’de fiber optik şebeke yaygınlaşma hızı olumlu bir seyir halindedir. 

Türkiye’deki fiber internet abonelik oranı OECD ortalamalarının üzerindedir. Türk 

Telekom yaklaşık 6,4 milyon haneye ve Turkcell Superonline yaklaşık 1,5 milyon 

haneye fiber altyapısı götürdüğünü beyan etmektedir. Buna karşılık, fiber altyapı 

yatırım maliyeti oldukça yüksek olup, FTTB teknolojisine yatırım yapıldığı 

varsayılarak 14 milyon haneye fiber genişbant erişimi götürme süresi baz senaryoyla 

8 yıl olarak, yatırımın geri dönüş süresi yatırım tamamlandıktan sonra 14 yıl olarak 
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hesaplanmıştır. Tip-1:yoğun kentsel (tahmini 4 milyon hane) ve tip-2:kentsel 

alanlarda (tahmini 3 milyon hane) fiber altyapı yaygınlığı sağlandıktan sonra erişim 

yaygınlaştırma hızının büyük oranda düşeceği tahmin edilmektedir. Yeni nesil sabit 

altyapı yaygınlaşma hızının düşmesine karşın alınabilecek tedbirler önceden 

belirlenmeli ve hem politika ve mevzuata yönelik hazırlıklar, hem de gerekmesi 

durumunda finansal desteğe dönük hazırlıklar önceden tamamlanmalıdır.  

Bu noktada ilk yapılması gereken, hangi yeni nesil sabit şebeke modeli üzerine 

yoğunlaşılacağının tespit edilmesidir. Bu çalışmada bir çeşit VDSL hizmeti olan 

kabinete kadar fiber teknolojisi (FTTC) önerilmektedir. Bu mimaride, DSLAM aktif 

ekipmanı saha dolabına konuşlandırılır. Santral ile DSLAM arasındaki veri iletimi 

fiber optik kablo ile, DSLAM ile son kullanıcı arasındaki veri iletimi ise bakır kablo 

ile sağlanır. Saha dolabı ile son kullanıcı arasındaki mesafe 1 km’yi aşmadığı sürece 

son kullanıcıya 20 Mbps ve üstü bantgenişliğinde internet hizmeti sağlanabilir. FTTC 

teknolojisinin bir diğer avantajı, saha dolabı ile haneler arasında mevcut bakır 

kabloların kullanılabilmesidir. Bu durum önemli bir yatırım maliyeti tasarrufu sağlar. 

FTTC, FTTH’e kıyasla yatırım avantajına sahip olmakla birlikte FTTC ile 

sunulabilecek bant genişliği saha dolabı ile hane arasındaki mesafeye bağlı olarak 

değişmekte ve en iyi ihtimalle VDSL teknolojisiyle 50 Mbps civarında olmaktadır. 

FTTH ile sunulabilecek bant genişliği ise Gigabitler mertebesindedir. Türk 

Telekom’un FTTC’ye yönlendirilmesi, hem hanelere ulaşan ortalama bant genişliği 

seviyesini doğrudan yükseltecek, hem de FTTH ile hanelere ulaşmak isteyen Türk 

Telekom dahil tüm altyapı işletmecilerinin önü açılacaktır. Böylesi bir senaryoda 

rekabetin FTTH tarafında şekillenmesi beklenmelidir. Türk Telekom’un kabinete 

kadar fiber erişim şebekesine yönlendirilmesinin önemli bir yatırım gerektirdiği 

dikkatlerden kaçmamalıdır. Altyapı paylaşımı etkin bir şekilde gerçekleştirilse dahi 

yerleşik işletmecinin bakıra dayalı altyapıdan fibere dayalı altyapıya geçişi ve 

alternatif işletmecilerin erişim şebekesi kurmaları önemli bir maliyet 

gerektirmektedir. En düşük maliyete katlanacak durumda olan yerleşik işletmeci 

tarafından konuyu ele alacak olursak transmisyon için yeni bir kazı yapılmasa bile 

erişim tarafında yerel boyutta çeşitli kazıların yapılması gerekmektedir. Çünkü bakır 

sisteme dayalı saha dolaplarında aktif bir eleman bulunmadığından bu saha 
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dolaplarında elektrik tesisatı bulunmamaktadır. Oysa ki kabinete kadar ulaşan fiber 

altyapısı için saha dolabında elektrik enerjisiyle çalışan aktif ekipman bulunmalıdır. 

Bu durum saha dolabına kadar enerji hattının taşınmasını gerektirir. Dolayısıyla 

bakırdan fibere geçiş en iyi senaryoda bile çeşitli kazı çalışmalarını gerektirmektedir. 

Ayrıca bakır kabloların sökülmesi aşamasında tranşelerde çeşitli kırılma ve 

bozulmaların oluştuğu ve bunlar için de yerel boyutta kazılar yapılması gerekliliği 

gözden kaçmamalıdır. 

Mobil genişbant için geliştirilen öneri ise 4. nesil mobil haberleşme sistemleri için 

geliştirilecek politikanın biran önce şekillendirilmesine dayanmaktadır. Türkiye’de 

çeşitli projelerle 4. nesil mobil haberleşme sistemler için erişim amaçlı donanım 

üretim çalışmalarının sürdüğü bilinmektedir. Ayrıca Türkiye’de santral seviyesi 

ekipmanlar için gerekli yazılımı üretebilecek yeterlilikte firmalar bulunmakla 

beraber, sektörün en büyük oyuncularının kendi Ar-Ge firmaları da bu tip ürünleri 

üretebilecek yetkinliktedir. Bu firmaları bir araya getirerek ortak bir hedef 

doğrultusunda cesaretlendirmek, gerekli Ar-Ge desteğini sağlamak ve kendilerine 

yeterli zamanı tanımak kaydıyla 4. nesil mobil haberleşme sistemlerinin santral 

ekipmanlarını, endüstri standardı donanımlar üzerinde koşacak yerli yazılımlarla 

geliştirmek mümkündür.  

Santral seviyesindeki ekipmanların sektör paydaşlarının bir araya gelmesi sonucu 

ortaya çıkacak oluşumla üretilmesi durumunda bazı artı değerler de elde etmek 

mümkündür. Zira ortaya çıkacak ürünler uluslararası standartları karşılayan umumi 

ürünler olacak olup, Türkiye’deki üç büyük sektör paydaşının bu ürünlerin ortaya 

çıkması esnasında edineceği deneyimlerle, kendi şebekeleri için bu ürünlerde 

uyarlama çalışmaları yapmaları mümkün olacaktır. Rekabet, ortak oluşum tarafından 

üretilen umumi ürünün, işletmecilerin kendi şebekelerine uyarlama çalışmaları 

sonucunda ilave hizmetleri karşılayabilir hale gelmesi seviyesinde yaşanacaktır. 

Ayrıca ortaya çıkacak bu ürünlerin yurtdışı pazarlarda alıcı bulması ihtimali, bu 

öneriyi daha karlı bir hale getirebilir.  

Tüm bunlarla birlikte, Türkiye’de sabit genişbant altyapısının yeterli yaygınlığa 

kavuşmadan 4. nesil mobil haberleşme sistemlerine geçiş yapılması durumunda, 4. 
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nesilden temin edilecek verimin az olacağı ve mikrodalga transmisyonun getireceği 

ek maliyetler sebebiyle karlılığın da düşeceği değerlendirilerek, 4. nesil mobil 

haberleşme sistemlerine geçiş için sabit genişbandın gelişim eğiliminin takip 

edilmesi vurgulanmaktadır.   

Kentsel yerleşim alanlarıyla kırsal kesimler arasında fırsat eşitsizliği ve teknoloji 

uçurumu oluşmaması için, kırsal kesimlere odaklanmış stratejiler geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu tip alanlarda Evrensel Hizmet Fonu’nun etkin bir biçimde 

kullanıldığı bilinmektedir. Kırsal kesimlerde, fırsat eşitliğini sağlamak ve özellikle 

yatırım maliyetlerini düşürmek için kablosuz genişbant ve mobil haberleşme 

teknolojilerinin geçerliliğini dünyada ispatlamış verimli birer alternatif olduğu 

değerlendirilmelidir.  

 7.2. Yatırım, Teşvikler ve Talep Artırıcı Tedbirler  

Hanelere gerçekleştirilen genişbant erişim miktarı düşük seviyelerdedir. OECD 

verileri içinde 2009 yılında güncellenen listeye göre Türkiye DSL kapsama alanında 

OECD ülkeleri içerisinde en alt sırada yer almaktadır. Bu çalışmanın 6. bölümünde 

yer alan mevcut durum incelemesinde de TÜİK 2013 verilerine göre Türkiye’de 

hanelerin sadece %46,5’inde genişbant erişim imkanı bulunmaktadır. Buna karşın 

internet erişim imkanının bulunduğu hanelerin çoğunda internet kullanımının da 

olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda büyükşehirler ve illerin merkezlerinde yeni 

nesil genişbant erişimi (fiber, kablo, 3N ve gelecekte LTE) için, ilçe merkezlerinde 

ve kırsal kesimlerde DSL ve 3N için yatırım planları yapılması gerekmektedir. 

Türkiye’de genişbanda yönelik penetrasyon seviyeleri de erişim seviyelerine paralel 

olarak düşüktür. Penetrasyon oranlarını arttırmak için genişbant erişim oranlarını 

artırmak gerekmektedir. 

Satın alma gücü penetrasyon oranını etkilemektedir. 5. bölümde yer alan ülke 

incelemelerinde, özellikle ABD incelemesinde görüleceği üzere, gelişmiş ülkelerde 

dahi bireylerin satın alma gücü düştükçe, genişbant internete olan taleplerinin 

azaldığı görülmektedir. Benzer biçimde bireylerin satın alma gücü yükseldikçe, 

genişbant internete olan talepleri artmaktadır. Bu durumda, Türkiye’de her haneye 
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genişbant erişimi sunulması durumunda dahi, abonelik sayısının gelir durumuna göre 

şekilleneceği gerçeği göz ardı edilmemeli ve genişbant stratejileri, planlaması ve 

hedefleri bu doğrultuda şekillendirilmelidir. 

Türkiye’de göreceli düşük olan satın alma gücüne karşın genişbant fiyatları yüksek 

kalmaktadır. Türkiye’de en yaygın kullanım alanı olan sabit genişbant teknolojisi 

DSL’dir. Bu çalışmanın 4. bölümünde görüleceği üzere Türkiye’de yaygın olarak 

sunulan DSL hızları temel alınarak OECD fiyat sepetlerin içinden seçilen 2,5 Mbps 

ve üstü hız paketi sıralamasında Türkiye’nin aylık yaklaşık 32$ internet ücretiyle 

ücret sıralamasında 12. sırada olduğu görülmektedir. Aynı listede Türkiye’den daha 

pahalı internet kullanan ülkeler incelendiğinde, Şili, Meksika ve Çek Cumhuriyeti 

dışındaki ülkelerin kişi başına düşen milli gelir seviyesinin Türkiye’de kişi başına 

düşen milli gelir seviyesinden daha yukarıda olduğu bilinmektedir. Özellikle dar 

gelirli vatandaşlar için aylık 32$ olan internet ücreti, talep zayıflığına sebebiyet 

vermektedir.  

Türkiye’de 3. nesil internetin 2009 yılında devreye girmesiyle birlikte mobil 

genişbant abone sayısı hızla artmış ve mobil cepten genişbant kullanıcı sayısı 22 

milyonu aşmış, mobil bilgisayardan internet kullanıcı sayısı 2 milyona yaklaşmıştır. 

Bu durum, Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusun da etkisiyle bilgisayar 

okuryazarlık seviyemizin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 

Türkiye’de evden internete erişim imkânı olmayan hanelerin %35,7’si evden 

internete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duyulmadığı 

belirtilmiştir. Türkiye genelinde hanelerin %49,1’inin evden internete erişim 

imkânına sahip olduğu bilinmektedir. Bu durumda Türkiye’de hanelerin yaklaşık 

%18’i için internet kullanımı için bir ihtiyaç bulunmamaktadır.  

Ayrıca Turkcell Superonline Ağustos 2013’te 1.400.000 haneye fiber internet erişimi 

sağlamakta olduğunu ve 500.000 aboneye ulaştığını duyurmuştur (Turkcell 

Superonline, 2013). Türk Telekom ise 2013 ilk çeyrek itibariyle 2,1 milyon haneye 

FTTH/FTTB ile, 4,7 milyon haneye FTTC ile ulaşmış olduğunu duyurmuş olup, 

toplam fiber abone sayısı 600 binin üzerindedir (Türk Telekom, 2013). Türk 

Telekom sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Nisan 2014 itibariyle Türk 
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Telekom’un 2,5 milyon haneye FTTH/FTTB, 6,4 milyondan fazla haneye FTTC ile 

erişim sağladığı bilinmektedir. Abone sayılarına dair BTK tarafından açıklanan en 

güncel veri 2013 yılı son çeyreğine ait olduğundan 2013 yılı verileri baz alınacak 

olursa Türk Telekom ve Turkcell Superonline’ın erişim sağladığı hanelerin yaklaşık 

olarak sadece üçte birinde abonelik sağlayabildiği görülmektedir. En iyi senaryoyla 

her iki fiber altyapı işletmecisinin de aynı hanelere ulaştığı varsayılırsa toplam 2,1 

milyon haneye ulaşan fiber altyapısına karşılık toplam yaklaşık 1.190.000 abone 

sayısına ulaşılmıştır. Bu senaryoda da fiber ulaşan hanelerin ancak yarısında abonelik 

sağlanabildiği değerlendirilmelidir.  

Bilgisayar okuryazarlığının yeterli seviyede olduğu Türkiye’de hanelerin %20’ye 

yakınının internete ihtiyaç duymadığını belirtmeleri; hanelerine en yeni nesil 

teknoloji olan fiber internet erişimi ulaşmasına rağmen vatandaşların en iyi 

senaryoyla sadece yarısının bu hizmeti talep edişi, internet vasıtasıyla sunulan 

hizmetlerin vatandaşlarımızın bir kısmında talep oluşturamadığını ve genişbant 

vasıtasıyla sunulabilen hizmetlerin yetersiz kaldığını göstermektedir.  Bu çalışmanın 

1. bölümünde yer alan Türk Telekom trafik karakteristiğine göre internet trafiğinin 

çoğu video, http ve dosya paylaşımından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda 

Türkiye’de internetin sosyal medya, web siteleri ve çevirim içi eğlence için 

kullanıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Türkiye’de e-devlet hizmetleri hızla 

büyümektedir ancak henüz bu konuda lider sayılabilecek ülkelerin seviyesine 

ulaşılmamıştır. E-sağlık hizmetleri bulunmamaktadır. E-eğitim hizmetleri sınırlı bir 

alanda yürütülmektedir. E-tarım, e-kütüphane, e-üniversite gibi hizmetler 

sağlanmamaktadır. Açık lise müfredatı elektronik ortama taşınabilir. Genişbant için 

talep oluşturabilecek pek çok mecra için Türkiye’de büyük bir fırsat bulunmaktadır. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, ilgili diğer Bakanlık, Kurum ve 

Kuruluşlarla politika ve proje geliştirmek için ortak çalışmalar yapması; Milli Eğitim 

Bakanlığı ile gerçekleştirilen FATİH Projesi gibi projeler model alınarak yeni 

projeler gerçekleştirmesi önerilmektedir. Ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığının sahip olduğu Ar-Ge fonlarının, talep geliştirici projelerde 

de değerlendirilmesi önerilmektedir. 
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Türkiye’de baz senaryo ile 14 milyon haneye FTTB hizmetinin ulaştırılmasının 

maliyeti 3,4 milyar ABD doları olarak hesaplanmaktadır. Bu çalışmanın 6. 

bölümünde Türk Telekom’un yıllık yatırım tutarının 1,3 milyar TL dolaylarında 

olduğu görülmekte olup, son beş yıllık yatırım tutarlarının da ortalama 1,3 milyar TL 

seviyesinde seyrettiği anlaşılmaktadır. 1,3 milyar TL’lik yatırım Türk Telekom’un 

tüm yatırımlarını içermekte olup, bunlara bağlı şirketlerinin de yatırımı dahildir. Bu 

durumda bu yatırım tutarının en iyi senaryoyla üçte birinin şebekeye yönlendirileceği 

varsayılırsa Türkiye’de hanelerin %80’inden fazlasına FTTB teknolojisi ile altyapı 

götürmenin zaman maliyeti yaklaşık 8 yıl olarak hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda, 

Tük Telekom’un böylesi bir senaryoyu kendi kaynaklarıyla hayata geçirmesi 

konusunda istekli olmasını beklemek gerçekçi değildir.  

Genişbant altyapısı gelişimi iyi senaryolarda dahi maliyet gerektiren bir iştir. Bu 

maliyete özel sektörün kendi başına katlanması durumunda sektörün büyüme hızı 

oldukça düşük kalacaktır. Ayrıca yeni nesil şebekenin serbest bırakılmış bir 

piyasayla karlı olmayan bölgelere ulaşması, yatırımın geri dönüş süresinin çok uzun 

zaman alması sebebiyle mümkün görülmemektedir. Örnek ülke incelemelerinden 

görülebileceği gibi pek çok ülke genişbant altyapısı gelişimi için doğrudan 

finansman desteği sunmuştur. Türkiye’de de genişbant altyapısı gelişimi için sektöre 

doğrudan finansman desteği sağlanması önerilmektedir. Finansman desteği farklı 

modellerle sağlanabilir. Bu noktada önemli olan husus, piyasanın gelişimini 

tetikleyecek ve pazarda yer alan tüm işletmecilere eşit mesafede bir tutum 

sergileyecek modeli belirlerken yerleşik işletmecinin yer altında bulunan erişim 

yollarından da en üst seviyede faydalanmaktır. Türkiye’de yer altında bulunan bakır 

hattın fiber kabloyla ikamesi ile alternatif işletmeciler için de kullanıma hazır kablo 

yolları temin edilmiş olacaktır. Alternatif işletmeciler kazı maliyetlerinden 

yapacakları tasarruf sayesinde %70’e varan oranda daha az yatırım yaparak rekabete 

ortak olabileceklerdir. Rekabet, hanelere temel seviye genişbant internet erişimi 

götürmek boyutundan çıkacak, bir üst seviyeye taşınarak hanelere kablo altyapı ve 

FTTH gibi 100 Mbps ve üstü hizmetler götürmeye evirilecektir. 

Genişbant yatırımının geri dönüş süreleri ve yatırım miktarlarına dair çeşitli verilere 

yer verilmiştir. Verilerden anlaşılacağı üzere yatırım maliyetleri, Türkiye’de hizmet 
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veren yerleşik işletmecilerin yıllık yatırım tutarlarıyla kıyaslandığında oldukça 

hacimli bir görüntü çizmektedir. Mevcut yatırımların boyutu göz önünde 

bulundurulduğunda, yatırımların sadece özel sektör tarafından yapılması durumunda 

FTTB teknolojisine yatırım yapıldığı varsayılarak 14 milyon haneye fiber genişbant 

erişimi götürme süresi baz senaryoyla 8 yıl olarak, yatırımın geri dönüş süresi 

yatırım tamamlandıktan sonra 14 yıl olarak hesaplanmıştır. 2023 hedeflerimiz 

ışığında bu sürelerin kısaltılması gerekmektedir. Bunun için kamu tarafından çeşitli 

tedbirlerin alınması değerlendirilmelidir. Bu çalışmada önerilen model, örnek ülke 

incelemelerinde farklı ülkelerin de uyguladığı metotlardan biri olan kamu finansmanı 

modelidir.  

Türkiye’de finansman desteği sağlanacak yeni nesil sabit genişbant teknolojisi olarak 

FTTC önerilmektedir. Zira yerleşik işletmeci de kendi yeni nesil yatırımlarını FTTC 

üzerine yoğunlaştırmıştır (Türk Telekom halihazırda 2,5 milyon haneye FTTH/FTTB 

ve 6,4 milyon haneye FTTC erişimi sağlamaktadır.). Bu durumda altyapı 

işletmecilerinin santralleri ile saha dolapları arasındaki erişim şebekesi bakırdan 

fibere dönüştürülecektir. Saha dolabı ile hane arasındaki mesafeye bağlı olmak 

kaydıyla bu mesafenin 1 km’yi aşmaması durumunda hanelere 20 Mbps’nin üstünde 

hızlar sunmak mümkün olacaktır. 20 Mbps, dünyanın en büyük genişbant pazarı olan 

ABD’deki ortalama sabit genişbant hızı olan 7,4 Mbps’nin yaklaşık üç katına karşılık 

gelmektedir.  

Böylesi bir senaryoda rekabet, kabinete kadar ulaşan fiber erişimi hanelere kadar 

ulaştırabilen işletmeciler seviyesinde yaşanacaktır.  Burada yer alan önerinin kısmen 

uygulanması sonucunda dahi, Türkiye sathında hanelerin önemli bir kısmına, hem 

altyapı alternatifi, hem de teknoloji alternatifi olan genişbant erişim imkanının 

sunulması mümkün olabilecektir. Ayrıca, bu çalışmada geliştirilen önerinin temel 

hedefine, yani “mevcut imtiyaz sözleşmeleri ve kazanılmış haklara sadık kalınarak, 

mevcut durumda eski teknoloji olan bakır kablolar tarafından doldurulmuş durumda 

bulunan yer altı pasif haberleşme yollarının boşaltılıp fiber teknolojiyle donatılması 

sağlanarak ortak kullanım imkanına kavuşturulması ve mükerrer kazılardan 

kaçınılarak genişbant yatırımının toplam maliyetinde %70’e varan inşaat 

çalışmalarının önemli bir tasarrufla %5-10 mertebesine indirilmesine”  bağlı 
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kalınmak kaydıyla, farklı modeller de geliştirmek mümkündür. Bu çalışmanın pek 

çok yerinde belirtildiği gibi, altyapı ve teknoloji çeşitliliğini yakalayabilmiş ülkelerde 

sunulan hizmetin kalitesi artmakta, rekabet seviyesi ve hanelere erişim oranı 

yükselmekte, penetrasyon oranı yukarı çıkmakta, genişbandın ekonomiye olan 

katkısı büyümektedir. 

Bu çalışmada ortaya konan verilerle, sadece arz boyutuna değil, talep boyutuna da 

odaklanılmaya çalışılmıştır. 2013 verilerine göre OECD ülkeleri içinde penetrasyon 

seviyesi en düşük ülke olduğumuz görülmektedir. Bu doğrultuda genişbant talebi 

geliştirmeye dönük çeşitli tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Genişbant erişim 

teknolojileriyle bu çalışmanın önceki bölümlerinde bir kısmına değinilen genişbant 

hizmetlerini sunmak mümkün olmaktadır. Türkiye’de genişbant altyapısıyla 

sunulabilen pek çok hizmet henüz gelişme aşamasında olup, bazı hizmetler ise hiç 

verilmemektedir. Türkiye’de bu konuda büyük miktarda açık alan bulunmaktadır ve 

Türkiye için bu durum bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Genişbant hizmetlerini, 

pek çok yeni istihdam sağlamaya olanak tanıyan ve Türkiye’yi bilişim ülkesi haline 

getirebilecek girişimleri destekleyen bir mecra olarak görmek uygun olacaktır. Pek 

çok ülke, genişbant talebini arttıracak projeleri hayata koymakta ve devlet 

sübvansiyonu sağlamaktadır. Türkiye’de de benzer bir biçimde talep arttırıcı projeler 

üzerine yoğunlaşılması önerilmektedir. 

7.3. Düzenleme ve Kamusal Farkındalık  

Türkiye’de altyapı yatırım prosedürü uzun ve zorlu bir süreci içermektedir. Altyapı 

yatırımlarını kolaylaştırmak için çeşitli çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmektedir. 

Geçiş haklarını düzenleyen “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya 

Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan 

Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik” Aralık 2012’de Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Bu doğrultuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 12/04/2013 tarihli ve 

2013/DK-ETD/187 sayılı “Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması” başlıklı 

Kararı ile sabit elektronik haberleşme altyapısı kurmaya ve işletmeye yetkili tüm 

işletmeciler, ilgili haberleşme altyapı ve şebekesinde (boru, kanal, göz, vb.) 

01/09/2013 tarihi itibarıyla tesis paylaşımı yükümlülüğüne tabi kılınmıştır. Sektör 
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temsilcilerinden edinilen bilgiye göre işletmeciler açısından sorun oluşturan husus, 

belediyelerin altyapı yatırımları üzerinde geniş yetkilere sahip olması ve süreçlerin 

uzun olmasıdır.  

Günümüzde tıpkı elektrik altyapısı, su altyapısı, kanalizasyon altyapısı, ulaşım 

altyapısı gibi elektronik haberleşme altyapısı da vatandaşlarımız açısından 

vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu farkındalığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 

oluşturulması önem arz etmektedir.  

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17. maddesinin 9. fıkrasında “İletim veya 

dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yapılacak altyapı çalışmaları, altyapı 

kazı ruhsat harcına tabi değildir. Ruhsat başvuruları dâhil olmak üzere altyapı 

çalışmalarında teminat sunulması koşulu aranmaz. Altyapı çalışmaları nedeniyle 

doğacak zemin tahrip bedellerinin belirlenmesine esas birim fiyatlar, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatları aşamaz. İletim ve dağıtım lisansı 

sahibi tüzel kişilerce yapılan altyapı kazı ruhsat başvuruları ilgili kamu tüzel 

kişilerince ivedilikle sonuçlandırılır.” ifadesi yer almaktadır. Bu madde özelleşmekte 

olan elektrik dağıtım piyasasındaki şirketlere kolaylıklar ve muafiyetler 

getirmektedir. Elektronik haberleşme altyapısının gelişimini kolaylaştıracak benzer 

bir kanun maddesinin 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa derç edilmesi 

için gerekli çalışmaların başlatılması önerilmektedir. 

Bu çalışmanın 5. bölümünde yer alan örnek ülke incelemelerinde Güney Kore’de 

bina sertifikasyon programının uygulamaya konulduğu ve bina içi tesisatın henüz 

bina yapılırken genişbanda uygun bir şekilde döşenmesine yönelik tedbirlerin 

alındığı belirtilmiştir. Türkiye’de bina içi elektronik haberleşme tesisatı Elektrik İç 

Tesisleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yer alan “Hoparlör ve anten tesisleri, 

çağırma tesisleri, alan tesisleri, arama tesisleri, yangın ihbar ve alarm tesisleri ve 

benzeri tesislerin yapılmasında yürürlükteki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Elektrik 

Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi" esas alınacaktır. Bina içi telefon tesisleri PTT' ce 

hazırlanan ve onaylanan " Bina içi Telefon Tesisatı (Ankastre) Şartnamesi" ne uygun 

olmalıdır.” hükmüyle düzenlenmiştir (T.C. Başbakanlık, 2014). Bu doğrultuda Türk 

Telekom tarafından hazırlanan Bina İçi Telefon Tesisatı (Ankastre) Teknik 
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Şartnamesi doğrultusunda bina içi tesisatları hazırlanmaktadır. Genişbant altyapısı 

erişim maliyetlerini düşürmek için Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi’nin 

sabit ses hizmetleri sunumu için gerekli olan kablo, priz, bina ana giriş, kat ve ara kat 

terminal kutuları vb. ile birlikte fiber optik kablo ile koaksiyel kablo altyapısını 

destekleyecek biçimde yeniden düzenlenmesi yönünde BTK tarafından başlatıldığı 

bilinen girişimlerin hızlandırılması önerilmektedir. 

Genişbandın gelişimi kimi ülkelerde doğal seyrinde rekabetçi bir halde olmuşken, 

doğal gelişim konusunda sıkıntı yaşanan ülkelerde odaklanmış bir stratejiyle gelişim 

mümkün kılınmıştır. ABD’de doğal rekabet şartlarında kablo işletmecileri, xDSL 

hizmeti sunan altyapı işletmecileriyle doğal bir rekabet içerisindedir. Japonya, 

İngiltere gibi örneklerde, kamunun rekabeti sağlamaya yönelik radikal uygulamaları 

ve etkin rekabeti geliştirmeye dönük tedbirleri sonuç vermiştir. Türkiye’de yoğun bir 

düzenle ortamı olsa da, etkin bir rekabet ortamı tesis edilememiştir. Bu doğrultuda 

mevcut düzenlemelerin etkin rekabet şartları oluşturacak biçimde belirli aralıklarla 

yeniden ele alınmaları ve gerekmesi durumunda yeni düzenlemelerin geliştirilmesi 

önerilmektedir. 

Türkiye stratejileri çeşitlilik arz etmektedir. Gerek Başbakanlık, gerek Kalkınma 

Bakanlığı, gerekse Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın geliştirdiği 

çok sayıda strateji belgesi bulunmaktadır. Bu strateji belgelerinde hem genişbandın 

gelişimine yönelik ilkelere yer verilmekte, hem de genişbant kalitesi, yaygınlık ve 

erişimine dönük somut hedefler ortaya konmaktadır. Anılan strateji belgelerinde, 

bilgi ve iletişim teknolojileri, uydu teknolojileri, yerli arama motoru ve elektronik 

posta sunucusu, e-devlet hizmetleri, bulut bilişim gibi apayrı hizmet alanlarına dair 

stratejiler geliştirildiği de görülmektedir. Türkiye, yönetimsel olarak sağlam temeller 

üzerine inşa edilmiş olan dikkat çekici ve gerçekçi hedefler belirlemiş durumdadır. 

7.4. Altyapı Paylaşımı  ve Altyapı Çeşitliliğinin Sağlanması  

OECD ülkeleri içerisinde genişbant konusunda en büyük 6 oyuncu ABD, Japonya, 

Güney Kore, Almanya, Fransa ve İngiltere’dir. Örnek ülke incelemelerinde altyapı 

çeşitliliği olan ABD, Japonya ve Güney Kore genişbant sektörünün yeterince 

gelişmiş üç örneği olarak görülmektedir ve sundukları bant genişlikleri konusunda 
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ileri konumdadırlar. İngiltere’de yapısal ayrılığa yerleşik işletmecinin 

özelleştirilmesinden hemen sonra geçilmiş olup, yerleşik işletmeciyle etkin rekabet 

edebilecek erişime sahip bir kablo işletmecisi bulunmaktadır. İngiltere’de kablo 

genişbant kullanım oranı mevcut durumda DSL’in önündedir. Almanya ve Fransa’da 

yerleşik işletmeciler pazara hakim bir görüntü çizmektedir ve genişbant gelişimi 

yavaş olan ülkelerdir. Fransa’da sunulan ortalama bant genişliği uzun yıllar OECD 

ortalamalarının altında kalmıştır. Bu noktada yerleşik işletmecinin payı iki ülkede de 

%50’ler seviyesindedir. Geçmişte kamu şirketi olan yerleşik işletmecinin özelleşmesi 

sonucu şekillenen pazara sahip ve Türkiye’ye benzer konumda olan Fransa ve 

Almanya gibi ülkelerde genişbant kapasitelerinin yavaş büyüdüğü, çoğunlukla 

teknolojik gelişme sınırına dayanmış olan DSL teknolojisine dayandığı; altyapı 

çeşitliliğinin ve rekabetinin sağlandığı ve teknolojik çeşitliliğin görüldüğü ülkelerde 

ise kapasitenin hızla büyüdüğü görülmektedir. Türkiye’nin genişbant konusunda 

uzun vadede uluslararası rekabet gücü yüksek bir görüntü çizebilmesi için altyapı 

çeşitliliği sağlanması önem arz etmektedir. 

ABD, İngiltere, Japonya, Portekiz gibi ülkelerde kablo platformu önemli bir 

genişbant oyuncusu konumundadır. Anılan ülkelerde kablo internet oyuncularının 

tetikleyici rolüyle ortalama bant genişlikleri dikkat çekici seviyelerdedir. OECD 

ülkelerinde kablo platformunun toplam genişbant aboneliklerinin %30’unu 

oluşturduğu bilinmektedir. Türkiye’de kamu şirketi olan Türksat kablo platformunda 

tek oyuncu olarak konumlanmıştır. 1991 yılında 9 ilde hizmet vermeye başlayan 

Türksat, 1996 yılından sonra hizmet verdiği illeri arttırarak 2008 yılında 21 ilde 

hizmet verebilir hale gelmiştir. Günümüzde 22 ilde kablo TV ve kablo internet 

hizmeti verebilmektedir. Görüleceği üzere Türksat kablo hizmetlerinin gelişimi 

oldukça yavaştır. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için kablo altyapısının 

2018’e kadar 30 büyükşehre ve 2023’e kadar tüm il merkezlerine genişlemesi için 

politika geliştirilmesi ve yatırım planlaması yapılması önerilmektedir. 

Elektronik haberleşme altyapı geliştirme maliyeti oldukça yüksektir. TÜBİTAK, 

metre başına kazı maliyetini ortalama 75$ olarak belirtmektedir (TÜBİTAK, 2013b, 

s. 6). Fiber altyapının gelişmesindeki en büyük engel fiber altyapı yatırımlarının 

yüksek maliyet gerektirmesi nedeniyle yatırımın özel sektör ayağında sadece gelir 
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grubunun yüksek ve nüfus yoğunluğunun yoğun olduğu bölgelerde uygulanabilir 

olmasıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2013b, s. 43-45). Gerek “İpek Yolundan Geniş 

Banda: Ekonomik Büyümeyi ve Rekabetçiliği Desteklemek 2023 Türkiyesi için 

Sayısal bir Vizyon” çalışmasıyla Başbakanlık, gerek “Endüstri Modelleri Raporu” 

çalışmasıyla TÜBİTAK, fiber altyapının yaygınlaştırılması için mükerrer kazılardan 

kaçınılmasını ve altyapı paylaşımını vurgulamaktadır. TÜBİTAK gerçekleştirdiği 

çalışmada Türkiye’de bulunan haneleri beş gruba (tip1 – tip5) ayırmış, 4 milyon 

hanenin olduğu tahmin edilen yoğun kentsel alanlar (tip1) ile 3 milyon hanenin 

olduğu tahmin edilen kentsel alanları (tip2) fiber altyapı yatırımı konusunda karlı 

olarak değerlendirmiştir. Sırasıyla 3, 2 ve 2 milyon hanenin bulunduğu tahmin edilen 

kırsal alanlar (tip3), kırsal ve yoksul alanlar (tip4) ile kırsal ve çok yoksul alanları 

(tip5) ise fiber altyapı yatırımları konusunda zararlı olarak değerlendirmiştir. Baz 

senaryoda hanelerin kullanım oranının %53 olacağı öngörülmüş, mevcut altyapının 

kullanılması ve paylaşılması durumunda kentsel bölgelerde hanelerin %82’sine ve 

kırsal bölgelerde hanelerin %41’ine (toplam 14 milyon hane) FTTB hizmetinin 

götürülmesinin maliyeti 3,4 milyar ABD doları olarak ve yatırımın geri dönüş süresi 

yatırım tamamlandıktan sonra 14 yıl olarak hesaplanmıştır. TÜBİTAK tarafından 

yapılan hesaplamalarda her bir haneye istenilen büyüklükte (100Mbps/1Gbps) 

bağlantı getirilmesi için yatırım harcaması ortalamasının hane başına 800$ olarak 

alındığı belirtilmiştir.    

Anılan çalışmada altyapı paylaşım modelleri üzerinde durulsa da mevcut imtiyaz 

sözleşmeleri ve mevzuat kapsamında bu modellerin ne şekilde gerçekleneceği net 

olarak belirtilmemiştir. Bu çalışmada da yeni nesil erişim şebekelerine geçiş için 

etkin bir pasif altyapı (tranşe, HDPE boru, göz çoklayıcı) paylaşımı önerilmektedir. 

Bu etkinliği sağlamak için öncelikle Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemine 

(EHABS) yönelik Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 

yürütülen çalışmaların sonuçlanması gerekmektedir. EHABS’ın tamamlanmasıyla 

sayısal ortamda elektronik haberleşme altyapı envanterine sahip olunacaktır. 

İşletmecilerin tesis paylaşımına yönelik başvurularının ve diğer süreçlerin 

yönetiminin, tamamlanmasını müteakip EHABS’tan yapılması; gerekmesi 
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durumunda  denetimlerin de BTK tarafından saha ve santral boyutunda aktif bir 

biçimde yapılması önerilmektedir. 

Yerleşik işletmecinin FTTC teknolojisine geçişi sayesinde yer altında çok büyük bir 

kablo otobanı oluşacaktır. Mevcut durumda yerleşik işletmecinin santralları ile saha 

dolapları arasındaki yollar, yer altındaki tranşe ve HDPE borulardır. Yer altında 

çoğunlukla küçük yerleşim yerlerinde bulunan saha dolapları için 400’lük, büyük 

yerleşim yerleri için 1500’lük ve 1800’lük harici telefon kabloların kullanıldığı 

bilinmektedir. 0,4 mm iletken çapına sahip 1500’lük bir bakır kablonun toplam çapı 

5 cm civarındadır (Emek Kablo, 2014). Bu çap, fiberoptik kablo kullanılması 

durumunda aynı bölgeye 216 fiberli 2 adet çelik tel zırhlı yeraltı fiber optik kablosu 

ya da 24 fiberli 4 adet tel zırhlı yeraltı fiber optik kablosu döşemeye yeterlidir (Hes 

Kablo, 2014).  Bu kapasite, en az 4 farklı altyapı işletmecisinin fiber altyapısını 

mevcut tranşe veya HDPE borulardan geçirmesine yeterli gelmektedir. Bir başka 

deyişle, Türk Telekom altyapısının FTTC teknolojisine geçişi, yeraltında oluşacak 

boş tranşe hacmi sayesinde pek çok alternatif işletmecinin yeni kazı yapmadan 

mevcut pasif altyapıyı kullanmalarının önünü açacaktır ve mükerrer yatırımları 

engelleyecektir. Bu durum altyapı maliyetlerinde yaklaşık %70 tasarruf anlamına 

gelmektedir.  

Genişbant erişim oranları, penetrasyonu ve hızlarının yüksek olduğu ülkelerde hem 

teknoloji ve altyapı, hem de servis sağlayıcı çeşitliliği olduğu görülmektedir. 2009’da 

yaklaşık %93 olan Türk Telekom pazar payı günümüzde %75’e düşmüştür. 2013 

verilerine göre Turkcell Superonline tarafından gerçekleştirilen fiber yatırımları 

sayesinde abone sayısı 500 bini aşsa da TTNet yeni fiber projeleriyle Turkcell 

Superonline’a cevap vermiş ve fiber abone sayısını 600 binin üzerine çıkarmıştır. 

xDSL pazarının yaklaşık %80’i TTNet’e ait olup en yakın rakibi %11 seviyeleriyle 

Turkcell Superonline’dır. Altyapılar ele alındığında Türk Telekomun 180.000 km’yi 

aşan fiber altyapısına karşın alternatif altyapı sahiplerinin toplam fiber altyapı 

uzunluğu 45.500 km dolaylarındadır.  

Türkiye’de yerleşik işletmecinin fonksiyonel ayrılığı sadece kablo altyapısı 

konusunda olmuştur. Kablo altyapısı ise Türkiye’de kısıtlı bir erişim kabiliyetine 
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sahiptir. Al-Sat (yeniden satış), IP seviyesinde veri akışı erişimi ve YAPA gibi 

altyapının ortak kullanımına yönelik düzenlemeler olsa da bu düzenlemelerin rekabet 

ortamını arzu edilen seviyelere çıkaramadığı belirgindir. Bu tip uygulamalarla 

Fransa, Almanya, Japonya gibi ülkelerde yerleşik işletmecinin pazar payı %50’ler 

seviyesine indirilmiş olsa da Türkiye’de bu sonuca ulaşılamamıştır. Türkiye’de 

genişbandın gelişimi ile ilgili en önemli ve en vurucu tespit, Türkiye’de genişbant 

erişiminin ve pazarın kontrolünün büyük oranda yerleşik işletmeci ve grup şirketi 

tarafından sağlandığıdır.  Bu durum Türkiye’deki rekabet koşullarını, pazarın 

büyüme hızını, penetrasyon seviyesini, genişbant internete olan talebi, genişbant 

erişimin büyüme hızını doğrudan etkilemektedir. Türkiye’de son kullanıcılara büyük 

oranda altyapı alternatifi olmayan sabit genişbant internet hizmeti ulaşmaktadır. Bu 

durum talep seviyesini doğrudan etkilediğinden penetrasyon ve pazarın büyüme hızı 

da bu ortamdan etkilenmektedir. Kablo altyapısı ve etkin altyapı paylaşımı için 

yukarıda belirtilen öneriler burada ortaya konan tespitler için de geçerlidir. 

Örnek ülkelerde teknoloji gelişimi farklı seyirler izlemiştir. Kimi ülkelerde kablo 

altyapısının gelişmiş durumda olduğu ve DSL yada fiber altyapısıyla hizmet sunan 

yerleşik işletmeciyle rekabet edebilecek hacimde olduğu görülmektedir.  Kimi 

ülkelerde yerleşik işletmecinin yapısal olarak ayrıma gittiği ve sadece altyapı hizmeti 

sunmakta olduğu görülmektedir. Altyapı ayrımını sağlayamamış kimi ülkeler 

kuvvetli düzenlemelerle rekabeti tesis etmeye çalışmaktadır. Avustralya örneğinde 

altyapı sahipliğini büyük oranda kamunun üstlendiği ve altyapı yatırımının kamu 

tarafından yapıldığı, İsveç örneğinde altyapının kamu finansman şirketi desteğiyle 

geliştirildiği ve belediyeler tarafından da işletilebildiği görülmektedir. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada genişbant teknolojilerinin, üzerinden sunulan hizmetler vasıtasıyla 

toplumların hayatını kolaylaştırıcı etkiler meydana getirdiği ortaya konulmuştur. 

Genişbant teknolojileri bilgiye erişimi hızlandırmaktadır. Dünyanın herhangi bir 

yerindeki bilgiye erişim saniyeler seviyesine düşebilmektedir.  Genişbant vasıtasıyla 

bilginin bir noktadan diğer bir noktaya süratle taşınması, pek çok hizmetin sunum 

biçimini etkilemiştir. Genişbandın bu faydalarını değerlendirmek isteyen sağlık, 

eğitim, güvenlik, kamu vb. hizmet kolları, sunduğu hizmetlere erişim maliyetini 

düşürmek ve hizmet sunum yelpazesini genişletmek için genişbant teknolojilerinden 

faydalanmaya başlamışlardır. 

Genişbant konusunda dünya lideri konumundaki ülkelerin çoğunda altyapı rekabeti 

olduğu göze çarpmaktadır. ABD, İngiltere, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerde etkin 

bir altyapı rekabetinin yaşandığı görülmektedir. Anılan ülkelerde ölçülen ortalama 

bant genişliklerinin yüksek seviyelerde olduğu bilinmektedir. Etkin bir altyapı 

rekabetinin, hizmet kalitesine doğrudan etki etmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Dünyada genişbant yaygınlığı ve ekonomisi konusunda listenin üst sıralarında yer 

alan ülkelerde kablo platformunun önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de kablo platformunu geliştirmek için uygun bir zemin bulunmaktadır. 

Kablo platformunun gelişimi için alınacak tedbir ve yapılacak yatırımların 

Türkiye’de genişbant yaygınlığına ve rekabetine olumlu katkı yapacağı 

değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada bir dizi tespit ve bu tespitler ışığında geliştirilmiş öneriler yer 

almaktadır. Bu önerilerin içinde bir deyişle en önemlisi, Elektronik Haberleşme 

Kanunu’na, Elektrik Piyasası Kanunu’nda enerji piyasasının hareket kabiliyetini 

arttıran maddelere benzer, elektronik haberleşme piyasasında yatırımı kolaylaştırıcı 

etki edecek maddelerin derç edilmesidir. Tıpkı haberleşme sektörü gibi enerji 

dağıtım sektörü de özel sektör eliyle yürütülmektedir. Sektörün kamu ile karşı 

karşıya geldiği noktalarda ona çeşitli öncelikler ve muafiyetler tanıyacak 

düzenlemeler sektörün cazibesini ve yatırım oranlarını arttıracaktır. 
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Bu çalışmada birçok kez vurgulanan husus da genişbant sektöründe yatırımın 

oldukça yüksek maliyetler içermesidir. Bu maliyetleri düşürecek bir dizi önlem 

alınması sektörün daha büyük bir hızla büyümesini teşvik edeceği gibi sektörde 

rekabetin artmasını da destekleyecektir. 

Bu maliyetleri düşüren uygulamalardan biri bina içi haberleşme tesisatı hakkındaki 

düzenlemenin genişbant ihtiyaçları ışığında yeniden ele alınmasıdır. Her ne kadar bu 

çalışmadan önce yapılan araştırmalarda bina içi tesisatı konusu çoğunlukla ele 

alınmamış olsa da maliyet kalemlerine olumlu yönde katkı sağlayacak bütün hususlar 

değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda BTK tarafından başlatılan çalışmaların ivedilikle 

sonuçlanması önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, kamu finansmanının çeşitli şartlar altında sağlanması önerilmektedir. 

Genişbant altyapısının Türkiye’de sıçrama yapabilmesi için, yer altındaki değerler 

olan ve müsait alan açılması durumunda paylaşım imkanı olan pasif kablo 

yollarından en yüksek verimle faydalanmak zaruridir. Ayrıca imtiyaz sözleşmeleri 

sebebiyle işletmecilerin çeşitli haklara sahip olduğu akılda tutulmalıdır. Bu 

doğrultuda bu çalışmada, Türkiye’de finansman desteği sağlanacak yeni nesil sabit 

genişbant teknolojisi olarak FTTC’nin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Mobil genişbant tarafında 4. nesil mobil haberleşme sistemleri için geliştirilecek 

politikanın biran önce şekillendirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda 

geliştirilecek politikanın, 4. nesil mobil haberleşme sistemlerine ne zaman geçileceği 

bilgisini içermesi, yerli üretimi zorunlu kılacak biçimde şekillendirilmesi fayda 

sağlayacaktır. Ayrıca sadece politika geliştirmekle yetinilmeyip, ilgili sektör 

paydaşlarını bir araya getiren ve ortak hedef doğrultusunda bir uzlaşı zemininde 

buluşturan bir dizi çalışmanın da yapılması uygun görülmektedir. Santral 

seviyesindeki ekipmanların sektör paydaşlarının bir araya gelmesi sonucu ortaya 

çıkacak oluşumla üretilmesi için fırsat yaratılmasının ve gerekli Ar-Ge fonlarıyla bu 

girişimin desteklenmesinin fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Genişbandın gelişimi için sadece arz boyutuna odaklanmak yerine talep boyutunu da 

kapsayan çalışmalar yürütmek elzemdir. Ülkemizde genişbant altyapısıyla 

sunulabilen pek çok hizmetin henüz gelişme aşamasında olduğu göz önünde 
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bulundurularak talep artırıcı tedbirlere yönelmenin ve Ar-Ge fonlarıyla genişbant 

hizmetlerini çeşitlendirmenin gelişim hızını artıracağı göz ardı edilmemelidir. 

Bugünün şartlarında tespit edilemeyen fakat gelecekte ortaya çıkacak olan yeni 

teknolojiler veya teknolojik gelişmeler, geleceğe dönük tahminler içeren bu tip 

çalışmaları geçersiz kılabilmektedir. Bu sebeple, Türkiye’nin geleceğini şekillendiren 

genişbant internet teknolojileri ve gelişimi konusunda yapılan araştırmaların sıklıkla 

güncellenmesi ve bu konu üzerine yeni bakış açıları içeren çalışmalar 

gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır. 
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