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KısaKısaKısaKısallllttttmalarmalarmalarmalar    

3/4/5G 3./4./5. Nesil Mobil Hizmetler 

AB Avrupa Birliği 

ABD  Amerika Birleşik Devletleri 

ADSL Asimetrik Sayısal Abone Hattı 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) 

Ar-Ge Araştırma Geliştirme 

B2B Şirketten şirkete 

(Business to Business) 

BcN Genişbant Yakınsama Ağı 

(Broadband Convergence Network) 

BİT Bilişim ve İletişim Teknolojileri 

BM Birleşmiş Milletler 

BT Bilişim Teknolojileri 

CBC Toplum Genişbant Merkezleri 

(Community Broadband Center) 

CEF Avrupa İletişimini Birleştirme Hizmeti 

(Connecting Europe Facility) 

CITREP Kritik Bilgi İletişim Teknoloji Kaynağı Programı 

(Critical Infocomm Technology Resource Programme) 

CMS Klinik Yönetim Sistemi 

(Clinical Management Systems) 

CPE Müşteri Noktası Cihazı 

(Customer Premise Equipment) 

DAE Avrupa’nın Sayısal Gündemi 

(Digital Agenda for Europe) 

DOCSIS 

 

Kablolu Servisten Veri Transferi Ara Yüzü Tanımları 

(Data Over Cable Service Interface Specification) 

DSL Sayısal Abone Hattı 

(Digital Subscriber Line) 

FCC Federal İletişim Komisyonu 

(Federal Communications Commission) 

FTTB/P Binaya Kadar/Yerleşim Birimine Kadar Fiber 

(Fiber to the Building/ Premise) 
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FTTC 

 

Saha Dolabına Kadar Fiber 

(Fiber to the Curb) 

FTTH 

 

Eve Kadar Fiber 

(Fiber to the Home) 

GB Gigabayt 

Gbps Saniye başına Gigabit 

(Gigabit per second) 

GHz Giga Hertz 

GNA Glasvezelnet Amsterdam 

GPON Gigabit Pasif Optik Şebeke 

(Gigabit Passive Optical Network) 

GSYH Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 

HD Yüksek Çözünürlüklü 

(High Definition) 

HFC Hibrid Fiber Koaksiyel Şebeke 

(Hybrid Fiber-Coaxial) 

HSBP Yüksek Hızda Genişbant Planı 

(High Speed Broadband Plan) 

IP Internet Protokolü 

(Internet Protocol) 

ISDN 

 

Tümleşik Hizmet Sayısal Ağı 

(Integrated Service Digital Network) 

ITU Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği  

(International Telecommunication Union) 

KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

KT Korea Telecom 

LTE 4. Nesil Mobil Teknolojisi 

(Long Term Evolution) 

M2M Makineden Makineye 

(Machine-to-Machine) 

Mbps/ 

Mbits 

Saniye başına Megabit 

(Megabit per second) 

MHz Mega Hertz 
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NBP Ulusal Genişbant Planı 

(National Broadband Plan) 

NBN Ulusal Genişbant Şebekesi 

(National Broadband Network) 

NEHR Ulusal Elektronik Sağlık Kaydı 

(National Electronic Health Record) 

NetCo Şebekeden Sorumlu Şirket 

(Network Company)  

NFC Yakın Saha İleitişim 

(Near Field Commumication) 

NICF Ulusal İnfocomm Yetkinlik Çerçevesi 

(National Infocomm Competency Framework) 

NOFA Kullanılabilir Fon Bildirimi 

(Notice of Funds Availability) 

OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(Organization for Economic Co-operation and Development) 

OLT Optik Hat Terminali 

(Optical Line Terminal) 

ONT Optik Şebeke Sonlandırma Uç Noktası 

(Optical Network Terminal) 

OpCo Operasyonlardan Sorumlu Şirketi 

(Operating Company) 

OTT Set üstü kutu/ Cihaz üstü servis 

(Over the top) 

PC Kişisel Bilgisayar 

(Personal Computer) 

PNBL Ulusal Genişbant Planı 

(Programa Nacional de Banda Larga) 

PT Portekiz Telekom 

(Portugal Telecom) 

Q.NBN Katar Ulusal Genişbant Şebekesi 

(Qatar National Broadband Network) 

RSPP Avrupa Telsiz Spektrumu Politikası Programı 

(Radio Spectrum Policy Programme) 



 

9 

 

RUS Kırsal Tesis Hizmetleri 

(Rural Utilities Service) 

SMS 

 

Kısa Mesaj Servisi 

(Short Message Service) 

SSU Yapısal Ayrılma Taahhüdü 

(Structural Seperation Undertaking) 

STK Sivil Toplum Kuruluşu 

TB Terabayt 

TOP Teknoloji Fırsatları Programı 

(Technology Opportunity Program) 

TRS Hissedarlara Toplam Getiri 

(Total Return to Shareholders) 

TM Telecom Malaysia 

TSP Tekno Stratejist Programı 

(Techno-Strategist Programme) 

TV Televizyon 

UEN Özel Kurum Numarası 

(Unique Entity Number) 

VDSL   Çok Yüksek Aktarım Hızına Sahip Sayısal Abone Hattı 

(Very High-bit-rate Digital Subscriber Line ) 

VoIP 

 

IP üzerinden Ses 

(Voice Over IP) 

Wi-Fi Kablosuz Bağlantı; Kablosuz İnternet Bağlantısı 

(Wireless Fidelity) 

Wimax Mikrodalga Erişim için Dünya Çapında Birlikte Çalışabilirlik 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

WRC Dünya Telsiz İletişim Konferansı 

(World Radiocommunication Cenference) 

YAPA Yerel Ağın Paylaşıma Açılması 

YBBO Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 
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Yönetici özetiYönetici özetiYönetici özetiYönetici özeti    

İçinde bulunduğumuz çağın en temel altyapısı olan genişbant internet altyapısı 

ekonominin ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bugün bütün 

dünyada internet altyapısının kapsamını ve kalitesini artırabilmek için işletmeciler ve 

hatta devletler arasında kıyasıya bir yarış yaşanmaktadır. Bu rapor konuyla ilgili kamu 

politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak düşüncesiyle, dünya üzerindeki 

genişbant teknoloji ve altyapısına yönelik eğilimleri sınıflandırarak belirlemeyi ve bu 

yöndeki kamu davranışlarının yönünü ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Dünya üzerinde genişbant yaygınlığını etkileyen eğilimlere göz atıldığında, telekom 

sektöründeki şirketlerin finansal performansının altyapı yatırım kararlarının alınmasında 

önemli rol oynamakta olduğu görülmektedir. Özellikle gelişmiş piyasalardaki telekom 

şirketlerinin gelirlerindeki küçülme trendi şirketlerin getirilerine de yansımaktadır. 

Örneğin Avrupa telekom sektörünün son üç yıllık getirisi dünya hisse senedi pazarının 

ortalama getirisinin çok altında gerçekleşmiştir. Finansal performanstaki bu durum 

yatırımcıların telekom şirketlerinden yüksek kar payı dağıtımı beklentisiyle birleştiğinde 

doygunluğa ulaşmış pazarlardaki yatırımların yavaş ilerlediği görülmektedir. Sektördeki 

genel momentum kaybının etkisiyle de telekom sektörünün toplam BİT sektörlerinin 

pazar değerlerinin toplamı içindeki payı gün geçtikçe azalmaktadır.  

Genişbant interneti etkileyen ikinci unsur kullanıcı eğilimleridir. Kullanıcı eğilimlerinde 

mobil veri kullanımında artış görülürken, bu tüketim hacminin işletmeci kârlılığına aynı 

oranda yansımadığı görülmektedir. İşletmecilerin 2007’ye göre veri trafiklerinde 

neredeyse 53 katı artış yaşanmasına rağmen toplam veri gelirleri 3 kat dahi artmamıştır. 

İşletmecilerin artan veri kullanımını gelire dönüştürme çabalarıysa devam etmektedir. Bu 

yönde özellikle sınırsız veri kullanımı tarifelerinden kotalı ve kullandıkça öde mantığıyla 

çalışan tarifelere geçilmesi önemli bir aşamadır. Bir diğer eğilim ise, kullanıcıların aynı 

altyapıyı kullanan ve yatırım maliyetine katılmamış yeni servis sağlayıcılara yönelmesidir. 

Özellikle internet üzerinden video ve benzeri içeriği sağlayan firmalar hem geleneksel 

telekom işletmecilerin gelirlerinden doğrudan pay alabiliyorlar (örneğin IPTV gelirlerinin 

azalması, SMS gelirlerinin düşmesi gibi) hem de veri kullanımını artırdıkları için 

şebekelerin üzerindeki yükün ve dolayısıyla işletme ve yatırım masraflarının artmasında 

etken olabiliyorlar. Bir başka eğilim olarak artan makineden makineye internet (M2M) 
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uygulamalarını saymak mümkündür. Önümüzdeki 10 yıl içinde M2M bağlantılarının 10 

katı kadar artması beklenmektedir.  

Teknoloji eğilimleri de tüketim ortamını desteklemektedir. Yeni teknolojiler cihaz 

formlarını değiştirmekte, cihazlar arası yakınsama görülmekte ve cihaz başına veri 

kullanımının önümüzdeki 5 yıl içinde 4-5 kat artması beklenmektedir. Bu yeni nesil 

yüksek veri tüketen cihazların etkin kullanımını sağlayabilmek adına altyapı şebekelerinin 

de yeni nesil teknolojilerle desteklenmesi gündeme gelmektedir. Dünya çapında yaygın 

fiber ve LTE yatırımları başlamıştır. Halen tüm dünyada 100 milyondan fazla abonenin 

fiber hizmetlerinden, 60 milyondan fazla abonenin de LTE hizmetlerinden 

faydalanabildiği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yıllar içerisinde bu sayıların katlanarak 

artması beklenmektedir.   

Artan veri tüketimi talebini karşılamak için kurulması gereken yeni nesil şebekelerin 

yüksek yatırım maliyetleri, düzenleyici kurumların aktif katkısına olan ihtiyacı gündeme 

getirmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde düzenleyici kurumlar veya devletler doğrudan 

ya da mevzuat düzenlemeleri yoluyla yeni nesil şebeke yatırımlarına destek 

vermektedirler. İhtiyaç olan yatırımın büyüklüğü geleneksel telekom şirketlerini finansal 

olarak zorladıkça, bu şirketler, altyapı maliyetlerinin oluşmasında etkin olduklarını 

varsaydıkları diğer oyuncuları da yatırım maliyetlerine katkıda bulunmaya 

çağırmaktadırlar. Bu durum, şebeke tarafsızlığı tartışmalarını doğurmaktadır. Bu raporun 

ilk bölümü tüm bu eğilimleri ortaya koymaktadır.  

Dünya üzerinde kamu kesimi genişbant gelişimini değişik yollarla teşvik etmektedir. 

Ülkeler sabit ve mobil genişbant için kapsam ve hız üzerinden ulusal hedefler 

oluşturmakta ve genişbant hedeflerini açıklamaktadırlar. Bu alanda uluslararası bir 

yatırım yarışı izlenmektedir. Bu yüzden raporun ikinci bölümünde ülke incelemelerinden 

hareketle dünyadaki farklı yatırım modelleri irdelenmiştir.  

Kamunun yatırımcı, finansör, sübvansiyon kaynağı, talep tetikleyici ya da strateji ve 

politika üretici olarak farklı şekillerde işlev üstlenebiliyor olması, farklı ülke örneklerinin 

detaylı incelemesini gerektirmektedir. Raporda, ABD, AB geneli ve birlik üyesi üç ülkenin 

yanında, özel durumları tespit edilen iki başkent de ayrı ayrı incelenmiş, kamunun pazara 

sunduğu olanaklar ve kullanıcı talebini arttırmaya yönelik etkinlikler ortaya konmuştur. 

Ayrıca genişbant politikalarıyla gündemde olan altı ülkenin de yatırım kararı alma 
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aşamasından başlayarak mevcut pazar yapıları incelenmiş ve gösterdikleri eğilimler 

sergilenmiştir. 

Ülke incelemelerinin gösterdiği ilk sonuç altyapı yatırımlarındaki artan kamu rolü olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İddialı altyapı ve kullanım hedefleri açıklayan ülkelerin büyük bir 

kısmında, altyapı yatırımları değişik yöntemlerle kamu kesimi tarafından 

desteklenmektedir. Bu destekler doğrudan yatırım, kısmi finansman ve düzenleme 

muafiyeti ile olmaktadır. Katar hükümetinin tümüyle devlete ait pasif ağ altyapısını 

işletecek bir şirket kurması ya da Malezya hükümetinin Telekom Malaysia şirketine 

yaptığı doğrudan destek bazı uç örnekler olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Güney Kore 

hükümeti de yıllardır sağladığı uygun şartlı fonlama imkanlarıyla altyapı yatırımlarına 

destek olmaya çalışmaktadır. Genişbantı destekleyen düzenlemelerin oluşturulması için 

de düzenleyici kurumlar mevcut düzenlemeleri devlet hedeflerini destekleyecek şekilde 

yenilemektedir. Örneğin Avrupa Birliği, Sayısal Gündem adlı çalışmayla genişbantı 

destekleyen yeni düzenleme yaklaşımları geliştirmiştir. Bazı ülkeler ise yeni nesil altyapı 

yatırımlarına düzenleme muafiyeti uygulayarak altyapının yaygınlaşmasını 

hedeflemektedirler. 

Hükümetler altyapıya yapılan yatırımları desteklemek için kullanımı arttırıcı ve genişbant 

talebi oluşturmayı hedefleyen çeşitli çalışmalar da yapmaktadır. Örneğin Brezilya’da 

ücretsiz BT ve iletişim çözümleri sağlayan tele-merkezler kurulurken, Güney Kore’de ise 

nüfusun yüzde 21’ini kapsayan ücretsiz temel BT eğitimleri verilmiştir. 

Küresel anlamda ticari veya iktisadi idealleri bulunan ülkelerin genişbant teknolojilerine 

yatırım yapması kaçınılmaz bir eğilim olarak görülmektedir. Bu eğilimin verimli sonuçlar 

doğuracak biçimde olması ise çok boyutlu strateji ve sosyal politikalara bağlı olmaktadır. 

Bu nedenle kamunun bu yönde ne şekillerde ve hangi yöntemlerle rol alabileceğine dair 

ilham verici örnekler de içeriğe dahil edilmiştir. 
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1. Dünya Dünya Dünya Dünya Üzerindeki Üzerindeki Üzerindeki Üzerindeki GenişbantGenişbantGenişbantGenişbantın Yaygınlığını Etkileyen Eğilimleın Yaygınlığını Etkileyen Eğilimleın Yaygınlığını Etkileyen Eğilimleın Yaygınlığını Etkileyen Eğilimlerrrr    

Dünya üzerinde genişbant altyapısının yaygınlığını etkileyen eğilimler temel olarak dört 

grupta incelenebilir: 

• Telekom sektöründeki şirketlerin finansal performansı altyapı yatırım kararlarının 

alınmasında önemli rol oynamaktadır. Özellikle doygunluğa ulaşmış, sıkı 

düzenlemelere tâbi pazarlardaki genel eğilim, yavaş ilerleyen yatırımlardır. 

• Kullanıcı eğilimlerinde mobil data kullanımının artışı görülürken, bu tüketim aynı 

oranda işletmeci kârlılığına yansımamaktadır. OTT’ler hızla telekom gelirlerindeki 

paylarını artırmaktadır.  

• İnternet bağlantısı sunan cihazlar çeşitlenmekte ve yeni nesil altyapı şebekeleri 

ortaya çıkmaktadır. 

• Yeni nesil şebekelerin yüksek yatırım maliyetleri düzenleyici otorite katkısına 

ihtiyaç doğururken, yatırım gerekliliği “şebeke tarafsızlığı” tartışmaları 

doğurmaktadır. 

1.11.11.11.1 TelekomTelekomTelekomTelekom    sektörüsektörüsektörüsektörü    ve finansal perfove finansal perfove finansal perfove finansal performansrmansrmansrmans    

Telekom sektöründe piyasa ortalaması altında finansal performans 

Telekom sektörünün en büyük aktörleri olan işletmeciler, dünya ölçeğinde telekom 

sektöründeki büyümenin yavaşladığı oranda finansal performans kaybetmektedir. 

Gelişmiş ekonomilerde sektördeki büyüme hızının yavaşlaması, özellikle AB 

ülkelerindeki özel şirketlerin yatırımcılarına piyasa ortalamaları altında getiri 

sağlamaktadır.  

Yıllık bileşik büyüme oranlarına (YBBO) göre 1990-2002 aralığında, dünya genelinde 

yüzde 10’a yakın gelir büyümesi yaşayan sektör, bu trendi 2002-09 aralığında az kayıpla 

sürdürmüşken 2009’dan günümüze kadar geçen dönemde büyüme oranında ciddi bir 

azalma yaşamıştır. Analistler bu eğilimin 2013’te de süreceğini öngörmektedir (Şekil 1). 

Öngörünün en çarpıcı noktası ise ABD ve Asya-Pasifik bölgesinde azalarak da olsa 

büyüme sürerken AB’de sektörün ilk kez ve yüzde 0,6 oranında küçülüyor olmasıdır. 
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Şekil 1 – Küresel telekom sektöründeki büyüme 

   

Özellikle Avrupa’daki telekom sektörünün küçülme trendi, şirket getirilerine de 

yansımaktadır. Hissedarlara toplam dönüşün son beş yıllık trendi TRS1 yöntemiyle 

incelendiğinde, Avrupa’daki telekom şirketlerinin hissedarlarına yüzde eksi 3 değişimle 

değer kaybettirdiği açıkça görülmektedir. İncelenen diğer dönem aralıklarında da 

Avrupa’daki telekom şirketleri dünya hisse senedi piyasalarının ortalama getirisinin 

altında finansal performans göstermiştir. Gelişmekte olan pazarlarda ise yüksek getiri 

oranları sağlanmıştır. Gelişmiş pazarlar arasında da ABD’nin yüksek getiri oranıyla 

Avrupa’dan ayrıştığı söylenebilir. ABD’deki rekabetçi yapının özellikle kablo şebekelerine 

yatırıma olanak vermesi ve kullanıcı talebinin yüksekliğiyle ticari getiri sağlaması 

 
1 TRS (Total Return to Shareholders): Nakit akış yüzdesi cinsinden hisse senedi fiyat değişimlerini, temettüleri ve 

hisse geri alım oranlarını içeren kapsayıcı getiri hesabı. 
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ABD’deki büyümenin yavaşlasa da sürmesine neden olmaktadır. Özellikle, 

gerçekleştirilen kablo erişimi (HFC DOCSIS) altyapı iyileştirmeleri verimli sonuçlar 

doğurmuş ve yatırımın geri dönmesini sağlamıştır (Şekil 2). 

Şekil 2 – Telekom şirketleri getirilerinin gelişimi 

  

Yatırımlarda kaynak sıkıntısı 

Avrupa’daki işletmecilerin nakit akışının yüzde 80’ine varan kâr payı dağıtıyor olması, 

sektörel yatırım için yeterli fon oluşmamasına neden olmaktadır. Avrupa’nın beş büyük 

oyuncusu, nakit akışının ortalama yüzde 79’unu temettü ve hisse geri alımı olarak 

yatırımcılarına aktarmakta ve yatırıma çok düşük pay ayırabilmektedir. Bu durum 

Avrupa’nın en gelişmiş ekonomilerinde ciddi bir birikmiş yatırım eksiği doğurmaktadır 

(Şekil 3). 
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Şekil 3– Telekom şirketleri kar payı dağıtımı 

 

Batı Avrupa’daki kişi başına düşen telekom yatırımları benzer gelişmişlikteki ülkelere 

göre düşük seviyede gerçekleşmiştir. Bu gözlenen sıkıntının ilk sebebi Batı Avrupa 

pazarının olgunlaşmış ve büyümeyen bir pazar olmasıdır. Diğer önemli sebep ise rekabet 

odaklı düzenlemelerin yatırımcıların ticari çıkarlarıyla uyumlu olmamasıdır. AB 

mevzuatına göre genişbant teknolojilerine yapılan yatırımın paylaşıma açık olması 

gerekmektedir. Yatırımcı gözüyle bakıldığında, rakip ve yeni oyuncuların sıkı 

düzenlemelerin de yardımıyla aynı altyapıyı kullanabilir olmasından dolayı, bu alana 

yapılan yatırım sınırlı ticari getiri sağlamaktadır. Birlik dışındaki İsviçre’de ise kişi başına 

düşen telekom yatırımlarında Avrupa geneline uymayan bir durum gözlenmektedir. 

2005-09 aralığında, Avrupa ülkelerinde 141 bin dolar olarak gerçekleşen kişi başına 

telekom yatırımına karşın, tek başına İsviçre’de bu rakam 255 bin dolar olmuştur. Ancak 

bu rakamın yüksek olmasında bölgenin coğrafi yapısı doğal bir etkendir (Şekil 4).  

Kaynak: Datastream, CPAT
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Şekil 4– Kişi başına telekom yatırımları 

  

Bilişim sektöründe yeni oyuncuların etkisi 

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründeki toplam değerin telekomdan bilgi 

teknolojileri (BT) hizmetleri ve internet sektörü oyuncularına kayması da belirgin bir 

eğilimdir. Telekom, BT hizmetiyle internet arasındaki yakınsamanın artması sebebiyle 

BİT sektöründeki ağırlığını kaybetmektedir. İnternet ve BT hizmeti oyuncuları başlıca 

çıkar sahipleri olarak öne çıkmaktadır.  

BİT alt sektörlerine göre pazar değerinin sektörün farklı arz mekanizmalarına göre 

dağılımı Şekil 5’te görünmektedir. 2011’in ilk altı ayından sonraki bu veriler 2005-11 

aralığında gelişmiş ülkelerdeki telekom işletmecilerinin pazar değerinden aldıkları payda 

%9’luk azalma göstermektedir. Aynı erime telekom altyapısı sağlayıcılarında da 

Kaynak: Kişi başına düşen kamu telekom yatırımı veri tabanı, OECD 07-11
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görülmektedir. İnternet oyuncuları ve BT hizmet sağlayıcıları ise sektörden toplamda 

yüzde 5’lik bir fazladan pay alır durumdadır (Şekil 5).  

Şekil 5 – Dünya BİT alt sektörlerine göre pazar değeri 

 

Yeni oyuncuların pazar üzerindeki etkisi özellikle ABD’de gözlemlenmektedir. İçerik 

sağlayıcı şirketlerin toplam gelir havuzundaki payları önemli ölçüde artmış durumdadır. 

Genişbant altyapısı diğer iletişim teknolojilerinin yerini alırken hizmet sağlama değeri de 

altyapı yatırımlarına katılmayan over-the-top (OTT) oyuncularının elinde bulunmaktadır. 

2005-10 arasında genişbantın gelirler içindeki payı yüzde 10’dan 15’e yükselirken, mobil 

genişbant gelirleri de yüzde 1’den 7’ye yükselmiştir. Bu altyapıyı kullananan 

oyunculardan telekom sektörü ise yüzde 55’le en büyük paya sahipken bu oran yüzde 

47’ye düşmüştür. Aynı dönemde içerik sağlayıcıların gelirlerinde yüzde 100’e yakın bir 

büyüme olmuş ve toplam gelir içindeki payları yüzde 12’den 23’e yükselmiştir (Şekil 6). 

Kaynak: Thomson Financial
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Şekil 6 – ABD BİT alt sektörlerine göre pazar değeri 

 

1.21.21.21.2 Kullanıcı eğilimleriKullanıcı eğilimleriKullanıcı eğilimleriKullanıcı eğilimleri    

Mobil data kullanımındaki artışın kârlılığa yansımaması 

Kullanıcı eğilimlerine genel bir bakış mobil veri aktarımıyla ilgili hizmetlerin geleceğe 

yönelik en önemli büyüme etkeni olduğunu görmek için yeterlidir. 2017’de 1,8 trilyon 

dolara erişmesi beklenen küresel telekom pazarında, kullanıcı kesiminin mobil veri 

aktarım talebinin artmaya devam edeceği görülmektedir. Küresel telekom pazarında 

mobil veri aktarımı gelirlerinin düzenli olarak artacağı öngörülse de, aynı dönemde 

pazarın en geniş gelir kapasitesine sahip olan mobil ses iletişim gelirlerinin daralmaya 

başlayacağı öngörülmektedir (Şekil 7). 
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Şekil 7 – Küresel telekom pazar büyüklüğü  

  

Günlük kullanıcı süresi mobil cihazlarda ve veri aktarımı gerektiren ağlarda artarken, 

konuşma süreleri ise azalmaktadır. Mobil ve sabit cihazlarda ses iletişimi konusunda 

2010-12 yıllarında belirgin bir değişim yaşanmıştır. Sabit telefonla konuşmada yüzde 17 

azalma olurken, mobil telefon görüşme süreleri de yüzde 4 azalmıştır. Buna karşın mobil 

cihazlardan müzik yayını dinleme, uygulama ve video indirme, e-posta alışverişi ve 

sosyal ağlara bağlanma gibi internet deneyimlerinde kullanım süresi artışı görülmüştür.  

Bu değişim sonucunda veri aktarımına harcanan günlük sürede ses iletişimi dışındaki 

eylemler yüzde 45 paya ulaşmıştır. Bir başka deyişle kullanıcı eğilimleri mobil cihazlarını 

konuşma amaçlı olarak kullanmaktan çok diğer hizmetlere erişme amacıyla kullanır hale 

gelmiştir. Bu kullanım eğilimleri mobil verideki öngörülen yüksek artışları güçlü bir şekilde 

desteklemektedir (Şekil 8). 

Kaynak: Gartner verileri kullanılarak McKinsey tarafından hesaplanılmıştır (Forecast Analysis: Consumer Fixed Voice, Internet and Broadband Services, Worldwide, 

2010-2017,1Q13 Update, 12 March 2013, ID #247609; Forecast: Enterprise Network Services, Worldwide, 2010-2017, 1Q13 Update, 28 February 2013, ID 
#G00248346; Forecast: Mobile Services, Worldwide, 2011-2017, 1Q13 Update, 12 March 2013, ID #G00247614)

323 373 428 490 550 608 662

669 642
631

619
609

598
587

318 320
327

334
340

345
348

352 321 302
285

270
255 242

Sabit veri

Sabit ses

2017

1.840
1.768

2016

1.806

2015

Mobil veri

Mobil ses

2014

1.7281.688

20132012

1.655

2011

1.662

YBBO

Küresel telekom pazar büyüklüğü
Milyar ABD Doları

2

-6

13

-2

2



 

21 

 

Şekil 8– Mobil ve sabitte harcanan zamanın değişimi 

   

Işletmeciler açısından bakıldığında veri tüketimindeki yüksek artış hızını veri gelirlerindeki 

artışın takip etmediği görülmektedir. Bu durumu en net gösteren veriler, Batı Avrupa ve 

Kuzey Amerika ülkelerindeki 2007-12 aralığında yaşanan değişime dair olanlardır. Mobil 

veri trafiği hızla artıp beş yılın sonunda 53 kat büyümüş, veri  aktarımından sağlanan 

gelirlerdeki artış ise sadece 2,6 kat olmuştur (Şekil 9). 

Apple’ın 2007’de ABD’de iPhone’un lansmanını yapması, ertesi yıl iPhone 3G’nin 

piyasaya sunulması, ardından 2010’dan itibaren yaşanan android cihazlar ve tablet PC 

patlaması, 2012’de de 4G kablosuz genişbant teknolojisine dayalı LTE’nin ticari 

lansmanıyla mobil veri aktarım trafiğinde sıçrama yaşanmıştır. Ancak aynı dönemde 

kullanıcıya yansıyan GB başına fiyatlarda yüzde 90 oranında düşüş olması gelir artışının 

aynı oranda olmaması sonucunu doğurmuştur.  

-%4

Canlı müzik yayınlarını mobil olarak dinlemek %12

Uygulama ve video indirmek %16

Mobil cihazdan video izlemek %17

Mobil e-posta okumak/göndermek %18

Sosyal ağlara mobil cihazdan bağlanmak %44

Sabit telefondan konuşmak -%17

Cep telefonundan konuşmak

Günlük kullanım süresinin (MOU) yıldan yıla büyümesi, 2010-12
Yüzde

1 2012

Günlük MOU1

ağırlığı

%45

%34

%21

Kaynak: iConsumer 2012; Avrupa

Mobil ve sabitte harcanan zamanın değişimi
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Şekil 9- İşletmecilerin veri gelirlerindeki artış 

  

Avrupa piyasasından bir örnek de yapılan yatırımların gelir olarak karşılığını bulamayışını 

açıklar niteliktedir. Hizmete geçmeden bir yıl önce yapılan 100 birimlik yatırımın 38’ini 

ses, MMS ve SMS kullanımına yönelik yapan bir şirket, 62 birimlik yatırımı veri 

aktarımına yönelik yapmıştır. Buna karşın ilk yıl gelirlerinin sadece yüzde 18’ini veri 

aktarımından sağlamıştır. Bu yatırım dengesizliğinin nedeni yakın gelecekte veri 

aktarımının diğer hizmetlere göre çok daha etkin olacağı beklentisidir. Mevcut durumda 

bu denge sağlanabilmiş değildir ve ses bazlı işletme modeli yerine alternatif sistem 

ihtiyacı duyulmaktadır (Şekil 10).  
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Şekil 10 – Yapılan yatırımlar ve gelir ilişkisi 

  

Bu dengeleri inceleyen işletmeciler, mobil veri artışını aynı oranda kara dönüştürebilmek 

için özellikle sınırsız kullanıcı tarifelerinden vazgeçip kullanıma göre artan kademeli 

tarifelere yönelmektedir. Örneğin ABD’de AT&T’nin yeni pazarlama stratejisi bu yönde 

kurgulanmıştır. Sınırsız tarifeden kademeli tarifeye geçişte, tüketici tepkisi almamak için 

eğitim yatırımına girişen AT&T, abonelerine veri kullanımıyla ilgili bilgi aktararak, 

geliştirdiği uygulamalarla mobil cihazlar ve internet sitesinden veri takibi ve hesaplama 

araçları sunmuştur. (Şekil 11).  

 

 

 

62
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38
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Ses ve SMS/MMS
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Kaynak: 2011 Avrupalı işletmeci
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işletme modeli 
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Avrupalı mobil işletmeci örneği
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Şekil 11– İşletmecilerin tarife stratejisi değişiklikleri 

  

Büyüyen OTT pazarı 

Hızla yükseliş gösteren OTT pazarı, genişbant altyapı yatırımlarından yararlanarak ticari 

faaliyet gösteren yeni sektörel oyuncular devreye sokmaktadır. Örneğin Netflix, ABD’deki 

kablolu televizyon pazarının yapısını değiştirecek kadar etkili olacağını göstermiştir. 

Netflix, kablolu televizyonun 1950’lerden başlayarak aşama aşama yayılmayla ulaştığı 

25 milyon adetlik abone sayısına sadece on yıl içinde ulaşmış ve özellikle son iki yılda 

abone sayısında kablolu televizyonu geride bırakmıştır. Netflix ve benzeri içerik 

sağlayıcıların da etkisiyle ABD’deki sabit hat data kullanımında videonun payı, 2011’de 

yüzde 53’e çıkmıştır. Bu eğilimin süreceği ve 2016’da yüzde 63 oranını yakalayacağı 

tahmin edilmektedir (Şekil 12). Bir başka deyişle genişbant altyapısını kullanan ve 
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internet üzerinden aktarılan verilerin büyük çoğunluğu video yayını olarak 

gerçekleşmeye devam edecektir. 

Şekil 12– Video hizmet sunan oyuncuların yükselişi 

     

ABD örneği internetten video hizmeti sağlayan şirketlerin kablo ve telekom şirketlerinin 

televizyon servislerinden giderek artan bir pay aldığını göstermektedir; fakat buna 

rağmen ücretli kablolu TV hizmetini iptal edenlerin oranı yüzde 1,5’u geçmemiştir.    

Dolayısıyla internetten video içeriği sağlayan şirketlerle kablolu TV hizmeti arasında bir 

ikame ilişkisinden söz edilmemektedir. Ancak internetten video içeriği sağlayan şirketler 

gelirlerini arttırırken paralı yayın yapan televizyon aktarıcılarınınki (Pay TV) düşmektedir.  

Bu durum tüketici kesiminde içeriğe göre yönlenme ve izleme kaynağını ekonomik 

belirleme davranışının geliştiğini gösterir. 2011 yılı sonunda Nielsen’in yayımladığı rapora 

Kaynak: CNN Money, The Guardian Ocak 2012; iConsumer, 2011
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göre [1], 18-24 yaş aralığındaki genç tüketicilerin yüzde 31’lik bir oranı internetten video 

izleyerek Pay TV harcamalarını kısma eğilimindedir (Şekil 13). 

Şekil 13-  İnternetten video hizmeti sunan şirketlerin geleneksel şirketlere etkisi 

 

Skype ve WhatsApp gibi geniş talep gören ve küresel yaygınlığa ulaşmış OTT 

uygulamaları da pazardaki önemli olgulardan biridir. Bu uygulamalar genişbant 

teknolojileriyle doğrudan ilgili olmamasına rağmen işletmecilerin finansal dengelerini 

önemli ölçüde etkileyici özelliğe sahiptir. OTT uygulamalarının kullanımının artmasıyla 

işletmecilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan SMS gönderileri ve sesli iletişim 

hizmetlerinde küçülme eğilimleri gözlemlenmektedir. Avrupa’daki mobil bireysel 

abonelerin birçoğunca kullanılan bu uygulamaların yaygınlığının Hollanda ve İspanya gibi 

bazı ülkelerde yüzde 40’ları aştığı görülmektedir (Şekil 14). 

 

%1,5

Pay TV kullanan hanelerdeki 
düşüş 2011
Hane yüzdesi

Kaynak: Nielsen Cross-Platform Raporu, 2011 4.Çeyrek; PC Magazine 21 Mart, 2012 (“Daha çok internetten video izlemeyi tercih ettiğim için Kablolu TV’ye yaptığım 
harcamalar azaldı” )

%20

Tüketiciler, internetten video 
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Tüketicilerin yüzdesi

%31

18-24 yaş arasındaki tüketiciler 
internetten video izleme 
sebebiyle Pay TV’ye daha az 
harcama yapmakta
Tüketicilerin yüzdesi

AMERİKA ÖRNEĞİ

Az sayıda Pay TV kullanıcısı 
kablo hizmetini iptal etmekte

İnternetten video içeriği 
sağlayan şirketler paylarını 
arttırmakta

Özellikle genç tüketici 
internetten TV izlemekte
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Şekil 14– Yüksek penetrasyonlu OTT uygulamaları 

 

Yaygın OTT’lerin farklı pazar yapılarında aynı etkiyi gösterdiğini de söylemek 

mümkündür. IP-tabanlı mesajlaşmanın SMS trafiğinden aldığı payı belirten Hollandalı 

işletmeci şirket KPN’nin raporları, Hi müşterileri için kullanıcı başına gönderilen SMS 

sayısındaki değişimi 2010-11 yıllarındaki çarpıcı değişimle açıklamaktadır. Hi müşterileri 

arasındaki WhatsApp uygulaması yayılımı bu süre içinde yüzde 5’ten yüzde 85’e fırlamış 

durumdadır. Uygulama indirme oranlarıyla kullanım etkisi de uyum göstermektedir ve 

kullanıcı başına gönderilen SMS artışı oranında +33’ten -11’e doğru bir eğilim olduğu 

saptanmıştır (Şekil 15). 
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Şekil 15 - SMS gelirlerinden büyük pay alan OTT’ler 

 

M2M uygulamaların hayata girişi 

Kullanıcı eğilimleriyle ilgili diğer bir gelişme de günlük hayatımızın parçası olan ve 

bugüne kadar internetle özdeşleştirmediğimiz birçok cihazın internet erişimi işlevine de 

sahip olmaya başlamasıdır. Bu şekilde makinelerin birbirleriyle veya insanlarla iletişim 

kurabildiği bir dünya oluşmaya başlamıştır. Akıllı binalar, elektronik ev aletleri, çeşitli 

araçlar ve akıllı şirket yönetimleriyle otomotiv sanayiinde kullanılan Makineden makineye 

(M2M - Machine-to-machine) bu uygulamalar, 2011-22 arasında önemli bir artış 

potansiyeli taşımaktadır. Bu uygulamalardaki hızlı büyüme genişbant bağlantı sayısını 

hızla arttıracak olsa da toplam veri trafiğinin içinde kayda değer bir katkı yapması 

beklenmemektedir. M2M uygulamaların toplam mobil veri trafiğinin yüzde 2-3’ü oranında 

olacağı tahmin edilmektedir (Şekil 16). 



 

29 

 

Şekil 16– Global M2M Bağlantıları 

 

1.31.31.31.3 Teknoloji eğilimleriTeknoloji eğilimleriTeknoloji eğilimleriTeknoloji eğilimleri    

Yeni teknolojiler ve cihaz formlarında değişim  

İnternete bağlanabilen kullanıcı cihazlarının sayısı hızla arttıkça farklı formlar arasındaki 

belirleyici çizgiler kaybolmaktadır. Tüketici kesiminin birçoğunun yakın zamanda 

internete bağlı birden fazla cihazı olacaktır. İnsanlar, durumlara göre optimize edilmiş 

farklı cihazların arayışındadır. Yolda yürürken akıllı telefon, yolculuk ve yemek sırasında 

tablet, salonda otururken tercih edilen içeriği yansıtabilecek televizyon aranmaktadır.  

Bu tüketici eğilimlerine göre 2012’de dünyada 3,3 milyar adet olan internete 

bağlanabilen akıllı cihaz sayısının 2015’te 5,7 milyar adet olması beklenmektedir. Bu 

cihazlar arasında en çok kullanılan ürün akıllı telefonken, dizüstü bilgisayar, masaüstü 

Kaynak: Machina Research, Kasım 2012

YBBO2

1 Üretim ve tedarik zinciri, akıllı şehirler ve toplu taşıma, perakende, serbest zaman ve sağlık hizmetlerini içerir
2 Yıllık bileşik büyüme oranı
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bilgisayar, tablet ve ağa bağlı TV’de satış adetlerini arttıracaktır. 2015’e yönelik kişi 

başına düşen internete bağlanabilen cihaz adedi tahminlerinde en büyük pazar Kuzey 

Amerika olurken, Japonya ve AB ülkeleri de ardından gelecektir (Şekil 17).   

Şekil 17– Akıllı tüketici cihazlarının satış beklentileri 

 

Cihaz başına düşen veri kullanımı teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hızla 

artmaktadır. Ekran teknolojisindeki gelişim sayesinde küçük cihazlar bile veri yoğun 

uygulamaları çalıştırabilmekte ve yüksek çözünürlüklü HD video izlemeyi mümkün 

kılmaktadır. Bu nedenle de birçok mobil cihaz bilgisayarların veri hacimlerine yaklaşmış 

durumdadır. Cihaz teknolojisindeki gelişim veri trafiği artışının da sürmesini 

sağlamaktadır.  

2012’de ayda 0,8 GB veri kullanan bir tablet, beş yıl içinde 5,4 GB’lık veri kullanacaktır. 

Benzer şekilde dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlarda da veri kullanımı önemli bir artış 

1 Diğer video bazlı medya cihazlarını da içermektedir
Kaynak: IDC Worldwide Quarterly PC Forecast tracker, Mar 2013, IDC Worldwide Quarterly Tablet Tracker 2012Q4, Feb 2013, IDC Worldwide Mobile Phone 

Tracker - Forecast Data , Jan 2013, IDC_ Worldwide Connected Video Game and Entertainment Console 2012–2016 Forecast, IDC Worldwide Network-
Enabled Video Devices in the Home 2012–2016 Forecast; Cisco Traffic tahminleri; Görüşmeler
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gösterecektir. Veri kullanımı bakımında dikkat çekici bir konu, 2012’de bir bilgisayarın 

aylık veri kullanımı olan 2,5 GB’ın 2017 yılındaki bir akıllı telefonun kullanımından daha 

düşük olmasıdır (Şekil 18).  

Şekil 18– Akıllı cihazların veri kullanımı 

    

Cihaz teknolojisindeki temel eğilim, sürekli değişimle farklı formların birbirine 

yakınsaması ve hibrit ürünler oluşması yönündedir. Farklı cihazların özellikleri, hibrit ve 

katlanabilir cihazlarda toplanmakta, yerleşik cihazların kapasite ve işlem hacimleri 

taşınabilir formatlara çekilmektedir (Şekil 19). Bu da kablosuz bağlantı tercihini arttırıcı bir 

eğilimi işaret etmektedir. 
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Şekil 19 – Akıllı cihazlardaki yakınsama 

    

Yeni nesil altyapı şebekelerinde hızlı yaygınlaşma 

Artan veri trafiğinin ihtiyaç duyduğu şebeke altyapısı da sürekli gelişmekte, yeni nesil 

şebekeler dünya çapında hızla yayılmaktadır.  

Dünya çapında fiber optik kabloyla hane (FTTH) ve binaya (FTTB) kadar servis verilen 

ülkelerde 100 milyondan fazla abone bulunmaktadır. Dünya üzerindeki ticari fiber 

altyapısı olan ülkeler ve halihazırda 60 milyondan fazla abonenin hizmet aldığı küresel 

4G'ye bağlı LTE teknolojisi yatırımları Şekil 20’de belirtilmiştir. 
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Şekil 20 – Yeni nesil şebeke yatırımları 

 

Hane veya binaya kadar uzanan fiber optik kablo şebekelerinde (FTTx) hane başı fiyat  

topolojiye bağlı olarak belirgin farklılıklar gösterebildiğinden yatırım getirilerini zorlaştırma 

ihtimali bulunmaktadır. Optik hat terminalini (OLT), harici santrali ve bina içi dikey 

dağıtımı kapsayan maliyetler, yapı yoğunluğu ve altyapı kolaylıklarına göre değişim 

göstermektedir. Temel şebeke yatırımları, müşteri bağlantısı, optik şebeke sonlandırma 

(uç) noktası (ONT) ve taşınmaz müşteri cihazları (CPE) hariç tutularak yapılan 

hesaplamalarda, yüksek yoğunluklu binalarda hane başına maliyet 110 dolardan 

başlarken, düşük yoğunluklu ve kablo geçirmeye uygun kanal bulunmayan hanelerde 

1000 dolar seviyelerine kadar çıkabilmektedir (Şekil 21). 

 

  

1 %1 hanehalkı penetrasyonundan fazla ve en az 200.000 hanehalkı olan ekonomiler 
Kaynak: GSA, Ocak 2013, Informa Telecoms & Media, FTTH Council Europe
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Şekil 21– FTTx yatırım maliyetleri 

 

Almanya örneği incelendiğinde kablosuz genişbant teknolojisi olarak LTE’nin özellikle 

düşük nüfus yoğunluklu bölgelerde tercih edildiği görülmektedir. Nüfus yoğunluğu düşük 

olan bölgeler için hızlı erişim sunan cazip bir alternatif olan LTE’nin potansiyeli 700, 800, 

900  MHz spektrumunun kullanılabilirliğine bağlıdır. LTE’nin sağlayabildiği hız aralığı, 

düşük yoğunluklu yerleşimlerde (örneğin kırsal kesim) ADSL gibi performans kaybına 

neden olmamaktadır. LTE’nin kırsal bölgelerdeki yatırım maliyetlerinin de örneğin 

VDSL’e geçmekten daha az maliyetli olmasından dolayı, LTE’nin kırsal genişbant 

kapsama alanı için uygun bir teknoloji olacağı öngörülmektedir (Şekil 22). 
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1 Optik hat terminalini (OLT), harici santrali ve bina içi dikey dağıtımı kapsamaktadır; temel şebeke yatırımları, müşteri bağlantısı, optik şebeke sonlandırma (uç) 
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Şekil 22– Kablosuz genişbant hız ve yatırım performansı    

 

Kablo işletmecilerinin çok daha az yatırımla artan talebi karşılayabileceği DOCSIS 3.0’ın 

güncellenme maliyeti de FTTH’den çok daha düşüktür. Yoğun alanlarda yeni sisteme 

geçişin hane başına düşen maliyeti, güncelleme ve yükseltme karşılaştırmalarıyla birlikte 

Şekil 23’te gösterilmiştir.  

Sonuç olarak yaygın kablo altyapısı olan yerlerde fiber hızlarına erişemese de kablonun 

uygun maliyetlerle yüksek hızlı servis sunarak önemli bir altyapı alternatifi olabildiği 

görülmektedir. Özellikle düşük nüfus yoğunluklu bölgelerde LTE en cazip genişbant 

altyapı alternatifi olarak öne çıkmaktadır. 

    

 

Kaynak: Takım analizleri
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Şekil 23 – Kablo işletmecilerinin hız ve yatırım performansı 

 

1.41.41.41.4 Düzenleme eğilimleDüzenleme eğilimleDüzenleme eğilimleDüzenleme eğilimleriririri    

Yeni nesil şebeke yatırımda yüksek maliyetler ve düzenleyici katkısı 

Yeni nesil şebekelerin kurulumundaki yüksek maliyet, düzenleme yetkisine sahip 

makamların altyapının yaygınlaşması için doğrudan veya dolaylı katkı sağlamasını 

gündeme getirmiştir. Artan hız gereksinimini karşılayabilmek için sabit ve mobil telekom 

altyapısının güncellenmesi yukarıdaki nedenlerden dolayı yatırım gücü sınırlı telekom 

şirketleri için fazla kapsamlı yatırımlar olarak görülmektedir.  

Bu yatırım ölçekleri hakkında fikir sahibi olabilmek için üst seviye varsayımlarla yapılan 

bir hesaba göre toplam 316 milyon nüfuslu on AB ülkesinin hanelerinin yaklaşık yüzde 

Kaynak: Ofcom (2010), 140 üye ile yapılan hız testi sonuçlarına göre

Yüksek/orta 
alanlarda FTTH

yükseltme

250-1.500

FTTLA
yükseltme + 
DOCSIS 3.0

150-2.000

DOCSIS 3.0 
güncellenmesi

30-50

~85

Kablo DOCSIS
100 Mbps teklifleri

~8

~75

Ortalama 100 Mbps 
fiber teklifleri

~35

İndirme

Yükleme
Kablo DOCSIS 3.0’ın güncellenme maliyeti 
FTTH’den çok daha düşük
Yoğun alanlarda yeni sisteme geçişin hane başına 
düşen maliyeti €

Etkin indirme hızı, fiberden 
beklenen hıza oldukça yakın
Mbps, 140 test sonucuna bağlı, 2010
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90’ının mevcut genişbant altyapısının güncellenme maliyeti 200-250 milyar euro 

olacaktır. Bu hesapta FTTH penetrasyonunun yaklaşık yüzde 90 olduğu kabul edilmiştir.  

Mobil iletişimle    halkın yaklaşık yüzde 95’ini kapsayan, ABD ihalelerine benzer bir LTE 

spektrumu maliyeti ile işletmecilerin LTE güncellemesinin toplam yatırım miktarı 50-70 

milyar euro olacaktır (Şekil 24). Avrupa özelinde bu sayılar ihtiyaç duyulan yatırımın 

büyüklüğünü çok net ortaya koymaktadır. 

Şekil 24 – AB’deki telekom sektörü yatırım ihtiyacı 

 

Birikmiş yüksek yatırımın gerçekleşmesinin önünü açmak amacıyla, AB yakın zamanda 

mevcut düzenlemelerde, genişbant uygulamalarına ilişkin ek tedbirlerle bazı değişiklikler 

yapmıştır. Yeni nesil şebeke fiyat denemeleri için esneklik getirilmiş, yatırım getirisi 

sağlayan ve pazarlardaki rekabet ortamını göz önüne alan eşit fiyatlandırma planlarıyla, 

AB ülkelerinin tamamında uyum oluşturulması istenmiştir. Spektrum politikasında 
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kullanım etkinliğinin arttırılması, kablosuz genişbant için1200 Mhz’nin sağlanması ve 700 

Mhz bandının etkin şekilde tahsisi istenmiştir.    Kablosuz iletişim aksiyon planında aşırı 

tekrar yatırım olmadan şebekelerin faaliyete geçmesinin desteklenmesi, bulut hizmeti ve 

mobil uygulamalar gibi yatay hizmet platformlarının sağlanması ve kablosuz internet 

erişimi kullanan, ulaştırma, enerji ve kamu sektörleri gibi dikey hizmetlerin desteklenmesi 

kararlaştırılmıştır. Genişbant uygulamasının desteklenmesi için Avrupa İletişimini 

Birleştirme Hizmeti (CEF) tarafından 1 milyar euro’luk fon sağlanmıştır. Uygulama 

maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak haritalama maliyetleri ve izinler gibi inşaat 

mühendisliği maliyetlerinin düşürülmesi ve altyapı paylaşımıyla tekrar eden yatırımların 

önlenmesi kararlaştırılmıştır.    Pazarın genişbant yatırımı sağlayamadığı yerlerde de üye 

ülkelerin destek sağlamasına izin verilmiştir. Tüketiciler için gerçek internet hızları 

konusunda şeffaflığın arttırılması ve kolay geçiş koşullarıyla hiçbir engelleme olmadan 

erişilebilir hizmetlerden birini seçebilme hakkı yoluyla şebeke tarafsızlığı sağlanması 

istenmiştir. Sayısal toplumun evrensel hizmet almasını sağlarken pazarda ortaya 

çıkabilecek aksaklıklara karşı önlemler alınmıştır. Talebin tetiklenmesi amacıyla güvenli 

ağlar yoluyla güven kazanmaya yönelinerek telif hakkı direktifi, siber güvenlik stratejisi, 

bağlı TV ve veri koruma düzenlemeleri yapılmıştır. 

Avrupa Komisyonu ayrıca yerel ağın paylaşımı ücretlendirmesi düzenlenmesine ilişkin bir 

teklif de hazırlamıştır. Bu teklif kapsamında bağlantı ücreti hariç olarak birlik üyelerinin 

satın alma gücüne göre    tamamen ayrılmış yerel ağ kirası ücretleri Şekil 25’teki gibi 

belirlenmiştir. Avrupa Komisyonu bu teklifi 2016’nın sonunda hayata geçirmeyi planlamış 

ve fiyatların tavsiye edilen aralığın dışında kaldığı ülkelere 31 Aralık 2016’ya kadar 

kademeli de olsa düzenlenme yapma süresi tanımıştır. Bu şekilde özellikle yerel ağ 

kiralarının çok düşük olduğu ülkelerdeki fiyatların artması mümkün olabilecektir. 
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Şekil 25– AB yerel ağ kirası düzenleme teklifi  

    

Bu gelişmelere ek olarak, AB’nin spektrum kullanılabilirliğini arttırarak LTE yatırımlarının 

yolunu açtığı görülmektedir. AB spektrum politikasını 2012 yılında kabul edilen radyo 

spektrumu programı oluşturmaktadır. Bu politika programı AB genelinde spektrum 

kullanımını düzenlemeyi ve yeterli spektrum ile hızlı genişbant sağlanmasını 

amaçlamaktadır. AB’nin bu konudaki düzenleme takviminde AB’deki 400MHz-6GHz 

aralığındaki spektrum kullanımının listelenmesi ile mobil genişbant için uygun olan 

1200MHz spektrumun belirlenmesi bulunmaktadır. Bunu 2014’te 1920-1980 MHz ve 

2110-2170 MHz bantlarının uyumlandırılmasıyla 2015’te 800MHz bantının dağıtımının 

tamamlanması izleyecektir (Şekil 26). 

 

 

▪ Fiyatların, Avrupa 
Komisyonu tarafından 
tavsiye edilen aralığın 
dışında kaldığı 
durumlarda 31 Aralık 
2016’ya kadar ayarlama 
yapılması gerekmektedir

▪ Eğer büyük fark varsa, 
ayarlamalar kademeli 
olarak yapılmalıdır
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Macaristan
Fransa
Yunanistan
İsveç
İspanya
İtalya
İngiltere
GKRY
Slovenya
Norveç
İsviçre
Lüksemburg
Çek Cum.
Portekiz
Finlandiya
Almanya
Malta
İrlanda

Danimarka

Estonya
Avusturya

Slovakya

Belçika
Hollanda

Kaynak: Ovum, Wholesale Broadband Access Benchmarks Q4 2012, Aralık 2012; Avrupa Komisyonu, Aralık 2012

Tamamen ayrıştırılmış yerel ağların kira bedelleri
Bağlantı ücreti hariç, EUR (PPP)

Tavsiye edilen 
yerel ağ kira 
bedeli aralığı
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Şekil 26- AB spektrum politikasının gelişimi 

    

Yatırım gerekliliği ve şebeke tarafsızlığı tartışması 

Aynı süreçte hızla artan bant genişliği gereksinimine bağlı ekonomik argümanların 

etkisiyle çıkan şebeke tarafsızlığı tartışmaları da giderek artan bir önem kazanmaktadır. 

İçerik sağlayıcıların, kullanıcılardan gelen artan veri kullanım talebiyle, şebekeler 

üzerinde yoğun trafik kullanımını tetiklemesi, altyapı işletmecilerinin artan talebin 

karşılığında daha fazla yatırım yapma ihtiyacı oluşması ancak bu yatırımın maliyetinin 

piyasa baskısı veya düzenleyici kontrolleri nedeniyle tüketiciye fiyat artışı olarak 

yansıtılamaması, şebeke tarafsızlığı tartışmalarının kaynağındaki ekonomik nedenler 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Işletmecilerin yasalara uygun şebeke trafiğinde sebepsiz ayrımcılık yapamaması, 

sebepsiz yavaşlatma ve engellemeye gidememesi, OTT ve içerik oyuncularına erişim 
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için ek ücret uygulanmaması ve işletmecilerin, şebeke yönetimi uygulamalarını ve ticari 

şartları açıklaması gerekliliği gibi ilkeler, ekonomik argümanlarla çatışmalar yaşanmasına 

neden olmayı sürdürmektedir.   

Geleneksel hizmetlerin IP’ye geçişine bağlı olarak ortaya çıkan ve özellikle sesli iletişim 

ve SMS pazarındaki    gelir kaynaklarının tehdit altına sokan eğilimler de düşünüldüğünde 

altyapı iyileştirmeleri konusunda yatırımcılar açısından caydırıcı bir etken daha ortaya 

çıkmaktadır (Şekil 27). 

Şekil 27– Şebeke tarafsızlığı tartışmaları 

    

Şebeke tarafsızlığı tartışması AB ve ABD’de farklı gelişmektedir.  ABD’de düzenlenmiş 

şebeke tarafsızlığı ilkeleri öncelikli konu olurken AB’de esnek şebeke tarafsızlığı 

perspektifi belirleyici olmaktadır. Altyapı erişimine yönelik düzenlemelerde ABD’de kablo 

ve sabit oyuncuları arasında fiili düopol piyasası olması ve toptan satış erişimi 
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düzenlemesi olmamasına bağlı tesis yatırımı görülmektedir. AB’de ise işletmecilerin 

finansal durumu, maliyet bazlı toptan satış rejimleri ve düzenleyici kurumlar tarafından 

zorunlu kılınan rekabet teşvikinin de etkisiyle düşük yoğunlukta tesis bazlı yatırımlar 

görülmektedir. IP bağlantılı düzenlemeler iki örnekte de ticari bağlantı ve transit 

anlaşmaları yoluyla çözülmektedir. Düzenleyici kurumlar etkin rekabet ortamı olduğunu 

düşündüğünden bu alana müdahale etmemektedir. Örneğin bazı ilkeleri belirlemiş ancak 

hayata geçirmemiş olan FCC (Amerikan düzenleme kurumu), Comcast ile Level 3 

arasındaki tartışmaya müdahil olmayı reddetmiştir. Trafik düzenlemelerinde de ABD ve 

AB arasında belirgin farklılıklar vardır. ABD’nin şeffaflık konusunda sabit ve mobil 

oyunculardan şebeke yönetimi uygulamalarını açıklamalarını beklemesiyle, AB’nin 

kullanıcıların şebeke yönetim politikalarıyla ilgili bilgilendirilmesi gereği birbirine benzer 

işlevlere sahip düzenlemelerdir; fakat ABD trafik konusunda sabit işletmecilerinin 

ayrımcılık yapamaması üzerinde dururken, AB ayrımcılığa karşı bir düzenleme 

getirmemiştir. ABD’de sabit şebeke tarafından hiçbir yasal içerik ya da hizmet 

engellenemezken AB’de Hollanda haricinde engellemeye karşı koruyucu yasa 

bulunmamaktadır. ABD düzenlemelerinde en düşük hız limiti dışında hizmet kalitesine 

yönelik net standart yokken AB’de düzenleyici kurumların en düşük kalite gereksinimi 

uygulamasına gidebileceği konuşulmaktadır (Şekil 28). 
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Şekil 28– Şebeke tarafsızlığı düzenlemeleri 
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2222 Ülke Örneklerinin Gösterdiği Strateji Eğilimleri Ülke Örneklerinin Gösterdiği Strateji Eğilimleri Ülke Örneklerinin Gösterdiği Strateji Eğilimleri Ülke Örneklerinin Gösterdiği Strateji Eğilimleri     

Dünya üzerinde kamu kesimi genişbant gelişimini değişik yollarla teşvik etmektedir. 

Ülkeler sabit ve mobil genişbant için kapsam ve hız üzerinden ulusal hedefler 

oluşturmakta ve genişbant hedeflerini açıklamaktadır. Örneğin Avusturalya 2020’de 

nüfusunun yüzde 93’ünü yüksek hızda genişbantla kapsamayı planlamakta, ABD ise en 

kapsamlı ve en hızlı mobil ağa sahip olarak bu alanda dünya lideri olmayı 

hedeflemektedir.  

Hedeflerini açıklayan ülkelerin büyük bir kısmında, altyapı yatırımları değişik yöntemlerle 

kamu kesimi tarafından desteklenmektedir. Bu destekler doğrudan yatırım, kısmi 

finansman ve düzenleme muafiyeti ile olmaktadır. Örneğin Katar hükümeti tümüyle 

devlete ait pasif ağ altyapısını işletecek şirketi yaklaşık 360 milyon dolarla sübvanse 

ederken, Malezya hükümeti de Telekom Malaysia şirketinin yaptığı fiber yatırımının 

yüzde 20’sini finanse etme kararı almıştır. 

Genişbantı destekleyen düzenlemelerin oluşturulması için de düzenleyici kurumlar 

mevcut düzenlemeleri devlet hedeflerini destekleyecek şekilde yenilemektedir. Örneğin 

Avrupa Birliği, Sayısal Gündem adlı çalışmayla genişbantı destekleyen yeni düzenleme 

yaklaşımları geliştirmiştir. Bazı ülkelerde ise yeni nesil altyapı yatırımlarına düzenleme 

muafiyeti uygulanarak altyapının yaygınlaşması hedeflenmektedir.  

Hükümetler altyapıya yapılan yatırımları desteklemek için kullanımı arttırıcı ve genişbant 

talebi oluşturmayı hedefleyen çeşitli çalışmalar da yapmaktadır. Örneğin Brezilya’da 

ücretsiz BT ve iletişim çözümleri sağlayan tele-merkezler kurulurken, Güney Kore’de ise 

nüfusun yüzde 21’ini kapsayan ücretsiz temel BT eğitimleri verilmiştir. 

Farklı ülkelerin ulusal genişbant planlarından ve ilgili ülkelerdeki yerel kaynaklardan 

faydalanılarak hazırlanan raporun bu bölümü, dünyadaki genişbant stratejilerine küresel 

bir bakış getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla önce ülke örneklerinin gösterdiği strateji 

eğilimlerini sergilemekte, ardından da geniş bir yelpazede ayrıntılı ülke analizlerine yer 

vermektedir. Dünya üzerinde genişbant interneti yaygınlaştırma eğilimleri, ülke 
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örneklerinin gösterdiği strateji eğilimleri ve farklı ülkelerdeki düzenleme ve uygulamaların 

ayrıntılı bir şekilde incelenmesiyle daha net anlaşılabilecektir. 

2.12.12.12.1     ÜlkelerinÜlkelerinÜlkelerinÜlkelerin    genişbantgenişbantgenişbantgenişbant    hedeflerihedeflerihedeflerihedefleri    

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) genişbantın benimsemesi konusunda 

2012'de yayımladığı “Genişbantın Durumu: Herkese Ulaşan Bir Sayısal Kapsama 

Sağlamak” başlıklı raporda da belirtildiği gibi ulusal genişbant politikaları tüm dünyada 

konuşulmaktadır [2]. 119 ülke bu konuda politika geliştirme aşamasında, 19 ülke ise 

ulusal genişbant politikalarını belirlemiş durumdadır.  

Dünya üzerindeki gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin birçoğu ulusal genişbant 

planlarında iddialı hedeflere yer vermektedir. Bunlar arasında küresel eğilimleri de büyük 

çapta belirleyen ABD ve AB dikkat çekmektedir. Bunun yanında farklı ülkelerde değişik 

hedeflere de rastlamak mümkündür. Genişbant yaygınlığı bağlamında bir örneklem 

yapıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: 

ÜlkelerÜlkelerÜlkelerÜlkeler    GenişbantGenişbantGenişbantGenişbant    hedeflerihedeflerihedeflerihedefleri    

ABD 
• 2020’ye kadar ABD’deki hanelerin en az 100 milyonu, en az 100 

Megabit/sn indirme ve 50 Megabit/sn yükleme hızı sağlayan 

uygun fiyatlı erişime sahip olmalıdır. 

• ABD, diğer ülkelerle kıyaslandığında en kapsamlı ve en hızlı 

kablosuz ağ ile mobil inovasyon konusunda dünya lideri 

olmalıdır. 

AB 2020’ye kadar vatandaşların 30 Mbps indirme hızına ulaşması ve 

Avrupa’daki hanelerin en az yüzde 50’sinin 100 Mbps’nin üzerinde    

internet bağlantısına sahip olması sağlanmalıdır. 

Avustralya 2016 itibariyle yaklaşık 100 Mbps ağ oluşturmak ve 2020 itibariyle 

yüzde 93 oranında yüksek hızda genişbant kapsaması 

sağlanmalıdır.  

Brezilya 5 Mbps hıza ulaşan ve 30.803 Km uzatma içeren altyapıyla 2014’te 

40 milyon hane halkı ve 4283 belediye kapsanmalıdır.  
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ÜlkelerÜlkelerÜlkelerÜlkeler    GenişbantGenişbantGenişbantGenişbant    hedeflerihedeflerihedeflerihedefleri    

Güney Kore 2012 itibariyle 1 Gbps, 2020 itibariyle de 10 Gbps ile tüm haneler 

kapsanmalıdır. 

Katar Minimum 100 Mbps hızında, hanelerin yüzde 95’ini, işyerleri ve 

resmi dairelerin ise yüzde 100’ünü kapsayan bir altyapı kurulmalıdır. 

Malezya 2012 itibariyle hanelerin yüzde 50’si internete bağlanmalıdır. 

Singapur 2015 itibariyle binaların yüzde 95’ine 16 Mbps internet 

bağlanmalıdır.  

2.22.22.22.2 Altyapı yatırımlarının teşvikiAltyapı yatırımlarının teşvikiAltyapı yatırımlarının teşvikiAltyapı yatırımlarının teşviki    

Yeni nesil genişbant yatırımları farklı ülkelerde farklı modellerle gelişmektedir. 

Düzenleyici kurumun düzenleme muafiyet desteği olup olmaması temel ayrım olarak 

ortaya çıkmaktadır. Yeni nesil genişbantın dünyada yaygınlaşmasında baskın görünen 

modeller şöyle gruplanmaktadır: 

• Devletin doğrudan yatırımla altyapı sahibi olduğu ve düzenleme muafiyeti 

uygulaması olmayan ülkeler (örneğin, Avustralya, Katar, Singapur, Brezilya) 

• Devletin ulusal seviyede kısmi yatırım/finansman desteği yaptığı ve düzenleme 

muafiyeti uygulaması olan ülkeler (örneğin, Güney Kore, Malezya) 

• Devletin bölgesel seviyede kısmi yatırım/finansman desteği yaptığı ve düzenleme 

muafiyeti uygulaması olmayan ülkeler (örneğin, Fransa, İsveç, Hollanda) 

• Rekabetçi piyasanın yatırımı tetiklediği ve düzenleme muafiyeti uygulaması olan 

ülkeler (örneğin, ABD, Portekiz) 

• Rekabetçi piyasanın yatırımı tetiklediği ve düzenleme muafiyeti uygulaması 

olmayan ülkeler (örneğin, Polonya, Slovakya) 

İlk gruptaki ülkelerde servis sağlayıcılarına uygun şartlarda hizmet verecek tarafsız bir 

kamu kurumunun düzenleyici rol üstlenmesi benimsenmiştir. İkinci gruptaki Malezya’da 

kamu yerleşik işletmeciye doğrudan destek verirken, Güney Kore’de bu desteğin 

yoğunlukla Ar-Ge bazında olduğu görülmektedir. AB’nin bölgesel seviyede kısmi 
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yatırım/finansman desteği öngören tavrı da birlik üyelerine yönelik bir politika desteği 

olup belediye ve diğer yerel yönetimlerin aktif katkısı öngörülmektedir. Fransa da AB 

direktifleriyle uyumlu olarak, nüfus yoğunluğu düşük belgelerde kamu desteğini uygun 

görmektedir. Son iki gruptaki dört ülkeden üçünde kablolu işletmecilerin etkin rekabet 

gücü olduğu görülmektedir. Bu modellere somut örneklerle destekleyerek daha detaylı 

bakıldığında kamu ve yatırım ilişkisi daha net anlaşılabilecektir (Şekil 29). 

Şekil 29 – Yeni nesil genişbant yatırım modelleri  

 

Küresel bir bakışla, kamunun genişbant altyapı yatırımlarıyla ilişkisinde dört temel 

davranış biçimi ortaya çıkmaktadır: 

• Doğrudan yatırımla altyapı sahipliği 

Devletin doğrudan yatırımla yüzde 100’üne sahip olduğu ulusal genişbant altyapı şirketi 

kurması durumunda, bu şirket servis sağlayıcılara uygun şartlarda toptan erişim hizmeti 

Kaynak: İlgili ülke araştırma ofisleri, ülke ulusal genişbant planları, basın araştırmaları

1 Omurga şebeke altyapısı için
2 Yakın zamanda Varşova için verilen kısmi muafiyet, Avrupa Komisyonu tarafından reddedilmiştir
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▪ Singapur
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▪ Güney Kore
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kablo rekabeti

▪ Slovakya’da mobil işletmecinin güçlü 
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vermektedir. Devlet bu modelde işin yapımını özel sektöre ihale edebilmektedir. Örneğin 

Avustralya,    tahmini 43 milyar Avustralya doları (~42 milyar ABD doları) yatırım 

planlamıştır. Katar    yaklaşık 360 milyon, Singapur da    yaklaşık 800 milyon ABD dolarlık 

destekte bulunmuştur. Brezilya    sadece omurga altyapı için 30,000 Km fiber yatırımı 

yapmıştır; fakat giriştiği doğrudan altyapı yatırımını sadece omurga şebeke yapısıyla 

sınırlı tutmuştur. 

• Ulusal seviyede yatırım/finansman desteği 

Devletin altyapı yatırımcılarına belli bir miktarda maddi teşvik veya ucuz fonlama 

sağlamasıdır ve fonlama desteği düzenleme muafiyetiyle desteklenebilmektedir. Örneğin    

Malezya, Telekom Malaysia’ya altyapı yatırımının yüzde 20’si oranında devlet desteği 

(maksimum 900 milyon dolar) yapmış ve şirkete düzenleme muafiyeti tanımıştır. Güney 

Kore de    sektör oyuncularına ucuz fonlama fırsatı ve iki büyük proje için 2,3 milyar dolarlık 

Ar-Ge yatırım desteğinde bulunmuş, ayrıca yeni fiber yatırımları için paylaşım muafiyeti 

tanımıştır. 

• Bölgesel seviyede kısmi yatırım/ finansman desteği 

Devletin bölgesel bazda, özellikle düşük nüfus yoğunluklu bölgelere odaklanan fonlama 

desteği sağlaması durumunda yerel yönetimler ve/veya belediyelerin aktif olarak yatırım 

desteği verdiği görülmektedir. Örneğin Fransa,    esnek faizli kredi ve doğrudan destek 

olarak 2 milyar euro’luk bir fon ayırmıştır. İsveç’te belediyelere BİT ve genişbant 

programları için devlet desteği verilmiştir. Hollanda’da Amsterdam’ın fiber ağı yerel 

belediye desteğiyle kurulmuştur. AB ise birlik üyelerinin    genişbant yatırımlarına 1 milyar 

euro’luk fon sağlamıştır. 

• Rekabetçi piyasanın yatırımı tetiklemesi 

Kablo veya alternatif işletmecilerin altyapı yatırımı yaparak sabit hat yerleşik 

işletmecisiyle rekabet başlatması altyapı yatırımlarını tetiklemektedir. Bu tarz 

piyasalarda, düzenleyici kurum ülke genelinde veya altyapı rekabetinin olduğu yerlerde 

düzenleme muafiyeti uygulayabilmektedir. Örneğin kablo altyapısının yüzde 90’dan fazla 

kapsama alanına sahip olduğu ve aktif DOCSIS 3.0 yatırımı bulunan ABD’de fiber 

paylaşımı şartı bulunmamaktadır. Portekiz’deki    kablo sistemi nüfusun yüzde 80-85’ini 

kapsarken aktif olarak DOCSIS 3.0 yatırımı da yapılmaktadır ve düzenleyici kurum kablo 

olan alanlarda fiberin paylaşıma açılma zorunluluğunu kaldırmıştır. Polonya’daki    kablo 

sistemi özellikle büyük şehirlerde yaygın kapsama alanına sahiptir ve Varşova’da 
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yerleşik işletmecinin sayısal TV yayınlarına yönelik etkin piyasa gücüne sahip olmaması 

üzerine, yakın zaman önce başkent Varşova için paylaşım muafiyeti uygulaması 

düzenlenmiştir; fakat düzenleme Avrupa Komisyonu tarafından reddedilmiştir.  

Benzer şekilde düzenleme muafiyeti uygulaması olmaksızın rekabetçi piyasanın yatırımı 

üstlendiği bir diğer ülke Slovakya’dır. Bu ülkedeki mobil işletmecinin güçlü fiber 

yatırımları bulunmaktadır ve altyapı bazlı yarış başlamıştır. Herhangi bir düzenleme 

muafiyeti ise yoktur. 

Yukarıda incelenen ülke örneklerinin bir kısmında düzenleyici kuruluşların düzenleme 

muafiyeti uygulamasını tercih ettiği görülmüştür. İncelenen ülkelere bakıldığında bu 

uygulama genel olarak kablo altyapısının yaygın ve kaliteli olduğu ülkelerde ve/ veya 

fibere yatırım yapmaya hevesli güçlü alternatif yatırımcıların olduğu durumlarda yerleşik 

işletmecinin yatırım iştahını korumak veya artırmak adına düzenleyici kurumlar tarafından 

tercih edilmektedir. Bununla beraber özellikle Avrupa Komisyonu düzenleme muafiyeti 

uygulamasının piyasalarda etkin rekabetin tesisinin önünde engel oluşturacağına yönelik 

bir yaklaşım belirlemiştir. Komisyon yatırım iştihanı artırmanın yolunun bu tarz 

muafiyetlerden değil ama destekleyeci başka düzenlemelerden geçtiğini savunmaktadır 

(örneğin geçiş hakkı düzenlemeleri, inşaat maliyetlerinin düşürülmesi). Ancak 

düzenleme muafiyeti yaklaşımına yönelik bu iki farklı bakış açısının hangisinin uzun 

dönemde hem altyapı yatırımını desteklerken hem de rekabetçiliği korumayı 

başaracağına dair net bir görüş oluşturmak için henüz çok erkendir.      

2.32.32.32.3 GenişbantGenişbantGenişbantGenişbantı destekleyen düzenlemelerin oluşturulmasıı destekleyen düzenlemelerin oluşturulmasıı destekleyen düzenlemelerin oluşturulmasıı destekleyen düzenlemelerin oluşturulması    

AB genişbantı destekleyen düzenlemeleri oluştururken, düzenleme çerçevesini fiber 

ağların yaygınlaştırılması için telekom işletmecilerine daha fazla teşvik sağlayacak 

şekilde değiştirmiştir. AB’nin 2004’te getirdiği sınırlı teşviklerle 2010’daki teşvik 

düzenlemeleri arasında önemli farklılık vardır.  

2004’teki fibere açık erişim ve düzenleyici tatil olmaması ilkelerine, mümkün olan 

yerlerde altyapıdaki kanallara erişim yetkisi, hane içi kablolama yetkisi, fiber/alt yerel ağ 

ayrıştırma yetkisi, çoklu fiber yayılımının hızlandırılması ve yeni bölgelerde tesis 

paylaşımı eklenmiştir. 2004’te şebekelerin ayrılması en uygun düzenleme çözümü olarak 

görülmüşken, 2010’da toptan ve perakendenin ayrılması düzenlemelerinin yapılması 

şimdilik ertelenmiştir. Yeni düzenlemeyle AB’de kırsal ve kar getirmeyen alanlarda devlet 
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desteğiyle fiber şebekeler kurulmasına izin verilmiş durumdadır. Coğrafi segmentasyona 

gidilerek farklı bölgelerdeki pazarların durumunu göz önüne alan düzenleme 

değişiklikleri yapılabilmektedir. [3] 

Düzenleyici ve geliştirici uygulamalarının mobil pazardaki bir örneği de ABD’deki etkin 

spektrum politikası yönetimidir. Uzun vadeli bakış açısı ve tam şeffaflık gerektiren, 

yayıncılıkta frekans kapasitesi yaratma ve tahsisine benzeyen spektrum yönetimi için 

Ulusal Genişbant Planı (NBP) uyarınca, 2020’ye kadar 300 MHz ve üstü lisanslı 

genişbant spektrumu ve yüzlerce MHz lisanssız ve paylaşılmış spektrum ihaleye 

çıkarılmıştır. [4] Konuyla ilgili yasalar tasarı aşamasındadır. ABD’nin spektrum 

politikasının zaman içinde nasıl geliştiği Şekil 30’da özetlenmiştir.  

Şekil 30 – ABD spektrum politikası  
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2.42.42.42.4 Talep Talep Talep Talep arttırıcıarttırıcıarttırıcıarttırıcı    girişimlergirişimlergirişimlergirişimler    

Genişbantın yaygın kullanımını teşvik etmek için ülkelerin benimsemiş olduğu birçok 

farklı uygulama bulunmaktadır. İnternet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik eğitim 

programlarından, internet erişimine sahip nüfusu arttırmaya yönelik teşvik 

uygulamalarına kadar uzanan bu etkinlikler, ülkeden ülkeye kimi zaman benzerlik 

göstermekte, kimi zaman ise farklı duyarlılıklara öncelik vermektedir. Detaylı araştırma 

kapsamında incelenen ülkeler arasında girişimin etkili olduğu düşünülen ülkelere 

aşağıda yer verilmiştir. Diğer ülkelerde de benzeri girişimler görülmektedir.  

ABD, Güney Kore, Katar, Malezya ve Singapur’da temel internet kullanımı ve BT 

yetkinliği kazandırıcı eğitim programları yürütülmektedir. 

Brezilya, ABD, Avustralya ve Malezya’da PC ve internet bağlantısı sunan, eğitim 

programları da düzenleyen, kâr amacı gütmeyen iletişim merkezleri kurulmuştur. 

Brezilya, ABD, Avustralya, Malezya ve Güney Kore’de genellikle dizüstü bilgisayarların 

uygun fonlama planlarıyla, düşük ücret karşılığı veya karşılıksız olarak ihtiyaç duyanlara 

ve çoğunlukla da öğrencilere ulaştırmayı sağlayan dağıtım programları düzenlenmiştir. 

Brezilya ve Malezya’da internet giriş paketleri sübvanse edilerek düşük fiyatlı internet 

erişimi sağlanmıştır. 

Güney Kore, ABD, Polonya ve Brezilya’da okullarda devlet destekli ücretsiz veya düşük 

maliyetli hizmet veren internet altyapısı kurulmuştur. 

Başta Güney Kore ve Singapur olmak üzere pek çok ülkede e-devlet uygulamalarının 

yaygınlaştırılmasıyla kullanım teşvik edilmiştir. 

Polonya ve Brezilya’da internet ve cihaz fiyatlarında vergi avantajları sunulmuştur. 

Polonya ve Singapur’da ülke genelinde yaygın ve ücretsiz Wi-Fi ağları kurulmuştur. 

Polonya ve Güney Kore’deki binalarda yeni nesil internet altyapısının hazır hale 

getirilmesi zorunlu kılınmış veya sertifikasyonla teşvik edilmiştir. 

AB, ABD ve Brezilya’da internet servislerinin hız ve kalitesinin takip edilerek 

yayınlanması zorunlu kılınmıştır. 
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AB ve Katar’da internetin güvenliğinin artırılmasıyla kullanımın artmasına yönelik 

uygulamalar yapılmıştır. 
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3333 Ülke Örneklerinin Detaylı İncelenmesiÜlke Örneklerinin Detaylı İncelenmesiÜlke Örneklerinin Detaylı İncelenmesiÜlke Örneklerinin Detaylı İncelenmesi    

3.13.13.13.1 ABDABDABDABD    

3.1.13.1.13.1.13.1.1 ABD ABD ABD ABD genişbantgenişbantgenişbantgenişbant    pazarıpazarıpazarıpazarının mevcut durumu ve tarihi gelişiminın mevcut durumu ve tarihi gelişiminın mevcut durumu ve tarihi gelişiminın mevcut durumu ve tarihi gelişimi    

ABD genişbant internet hizmetleri yaygınlığını ve kalitesini yıldan yıla artırmakta olan bir 

ülkedir. Sabit genişbant abonelerinin toplam hane sayısı içindeki payı 2012’de yüzde 71 

olarak gerçekleşmiş, ortalama sabit genişbant hızı ise 7,4 Mbit/s’ye çıkmıştır. Mobil 

genişbant abonelerinin toplam nüfus içindeki payı da yüzde 74 olup, ortalama mobil 

genişbant hızı 4,6 Mbit/s’dir. Eylül 2012 itibariyle 21 milyon LTE müşterisi bulunmaktadır 

ve 2013 yılı içinde toplam nüfusun yüzde 97’sinin LTE kapsama alanına alınması 

planlanmaktadır (Şekil 31). 

Şekil 31- ABD genişbant mevcut durumu 
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Kaynak: Informa Telecoms & Media, Cisco, World Bank, Pyramid Research (Fixed Comms Forecast 4Q12), Akamai-State of the Internet, EIU
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ABD’deki genişbant planı, altyapı rekabeti sonucu ve düşük yoğunluklu bölgelerde devlet 

desteği alarak geliştirilmiştir. 1996 Telekom Yasası daha düşük fiyat ve yüksek kaliteli 

hizmetler için rekabetin teşvik edilmesi ve düzenlemelerin azaltılmasını ve yeni 

telekomünikasyon teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını amaçlamaktaydı. [5] ABD’deki 

genişbant rekabeti, ülkenin neredeyse her bölgesinde sabit ve kablo olmak üzere, en az 

iki şirket arasında seçim yapılabilecek durumda olduğundan zamanla altyapı yarışına 

dönüşmüştür. Ülkedeki genişbant altyapısının gelişimi 2009’a kadar düzenleyici 

otoritenin desteğiyle tesis bazlı rekabet içinde olmuştur. 2009 sonrasında ise genişbant 

erişiminin yaygınlaşması federal düzeyde desteklenmiştir (Şekil 32). 

Şekil 32 – ABD’deki genişbant altyapısının gelişimi 

 

Geniş kapsama alanına sahip kablo şirketleri, nispeten daha kolay şebeke güncelleme 

seçenekleri sebebiyle genişbant altyapısına büyük yatırımlar yapmıştır. Başta Verizon 
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Kaynak: Federal İletişim Komisyonu– Ulusal Genişbant Planı
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olmak üzere, sabit telefon oyuncuları da DSL’e yatırım yaparak arayı kapatmaya çalışmış 

ve daha sonra seçilmiş pazarlara fiber servisleri sunmuşlardır. Düzenleyici kurum olan 

Federal İletişim Komisyonu (FCC), 2004’te fiber yerel ağın paylaşıma açılmasına gerek 

olmadığını duyurmuştur. Bu açıklamadan sonra yatırımların arttığı gözlemlenmiştir (Şekil 

33). 

Şekil 33 – ABD’de mevcut yatırım ortamı 

 

FCC sabit hat düzenlemelerine ek olarak, mobil altyapıda da 4G yayılımını hızlandırmak 

için 2006’da gelişmiş kablosuz 1700 MHz/2100 erişim hizmetini, 2008’de ise 700 MHz 

spektrumunu ihaleye açmıştır [6]. ABD yönetimi, 2009 sonrasında erişiminin 

yaygınlaştırılması için genişbant kullanılabilirlik oranlarını iyileştirme amaçlı başka 

adımlar da atmıştır. Erişimi desteklemek için sübvansiyonlara ve kredilere yapılan yıllık 

yaklaşık 10 milyar dolar harcama bunların başında gelmektedir. 2010’da, Amerikan 

Toparlanma ve Yeniden Yatırım Yasası da tek seferlik fonlama için ek 7.2 milyar dolar 

Kaynak: Federal İletişim Komisyonu – Ulusal Genişbant Planı, şirket bilgileri
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sağlamıştır. Meclis FCC’yi genişbanta erişim yetkinliği oluşturmak, kullanımı arttırmak ve 

e-sağlık, e-devlet, e-eğitim, kamu güvenliği, akıllı şebeke gibi ulusal amaçları teşvik 

etmek üzere ulusal bir genişbant planı hazırlamaya yönlendirmiştir.  

ABD’de halen en büyük beş kablo hizmeti veren şirket ülkenin yüzde 80’ini, kablolu HFC 

şebekeleri ise hanelerin yüzde 92’sini kapsamaktadır. 2012’de 16 milyon Amerikalı 

henüz yeterli genişbant erişimine sahip değildir. Nüfusun yaklaşık %30’unun (90 milyon 

Amerikalı) da genişbant aboneliği yoktur. 

ABD’nin hedefleri ve mevcut durum 

ABD’nin konuyla ilgili global yönetimi için hedef belirleyen, bu konuda yüzden fazla 

uygulama önerisi geliştirmiş Ulusal Genişbant Planı’nın ilk hedefi, 2020’ye kadar 

ABD’deki hanelerin en az 100 milyonunun, en az 100 Megabit/sn indirme ve 50 

Megabit/sn yükleme hızı sağlayan uygun fiyatlı erişime sahip olmasıdır. 2013 yılbaşı 

itibariyle 90 milyon hanede 100Mbps’lik kablo DOCSIS 3.0, 15 milyon hanede de 300 

Mbps’lik FTTH mevcuttur. LTE 275 milyonluk nüfus için erişim kapsamındadır. 

ABD’nin dünya üzerindeki en kapsamlı ve en hızlı kablosuz ağ ile mobil inovasyon 

konusunda liderlik hedefine ulaşmasında, LTE edinimi konusunda dünyada öncü olması, 

300 MHz’lik yeni lisanslı genişbant spektrumu ve yeni lisanssız ve paylaşılmış spektrum 

girişimleri önemli destek sağlamaktadır. 

ABD’nin bir diğer hedefi ise isteyen her Amerikalının makul bir ücret karşılığında kaliteli 

bir genişbant hizmetine ulaşabilmesi ve üye olmak istemesi durumunda bunu 

yapabilecek koşul ve yeteneklere sahip olmasıdır. Bu kapsamda düşük gelirliler için 

genişbantı da kapsayan, revize edilmiş “Lifeline” telekom desteği programı da 

oluşturulmuştur. 

Hedeflerin kurum ve kuruluşlara da yayılması için ülkedeki tüm topluluk, okul, hastane ve 

kamu kurumlarının uygun fiyatla, en az 1 Gbit/sn’lik internet hizmetine sahip olabilmesi  

amaçlanmaktadır. Konuyla ilgili olarak federal ölçekte teşvik (Stimulus) fonu 

oluşturulmuş, birçok eyalette gigabit girişimleri başlamıştır. 

ABD vatandaşların güvenliğinin bir parçası olarak, kamuda ilk yardım hizmeti veren 

(itfaiye, sağlık kuruluşları gibi) her kuruluşun ulusal, kablosuz ve ülkenin farklı 

bölgelerindeki farklı şebekeler arasında sorunsuz çalışan kamu güvenliği ağlarına 

erişimini önemli bir hedef olarak belirlemiştir. Bu amaçla desteklenmiş olan ticari LTE 
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altyapısı kamu güvenliği ağlarını da barındırmakta, spektrumun 20 MHz’lik bölümü kamu 

güvenliğine ayrılmaktadır. Bu şekilde ülke çapındaki bütün ilk yardım kuruluşları aynı 

şebeke üzerinden kesintisiz haberleşme imkanı bulmaktadır. Ulusal güvenlik ağının 

yönetimi Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi (National Telecomunications and 

Information Administration - NTIA)’ne bağlı FirstNet sorumluluğunda olmaktadır.  

ABD’nin    temiz enerji ekonomisinde de lider olabilmesi için 2020’ye kadar her vatandaşın 

gerçek zamanlı enerji tüketimini izleyip yönetebileceği bir genişbant bağlantısına sahip 

olması da ülkenin hedefleri arasında öncelik olarak belirlenmiştir. Bu şeklilde ülkenin 

temiz enerji politikasının da BİT destekli çözümler ve uygun genişbant altyapısıyla 

desteklenmesi düşünülmüştür. [7]  

3.1.23.1.23.1.23.1.2 GenişbantGenişbantGenişbantGenişbant    yaygınlığınıyaygınlığınıyaygınlığınıyaygınlığını    destedestedestedestekkkkleyici girişimlerleyici girişimlerleyici girişimlerleyici girişimler    

ABD hükümeti hem gerekli politikaları belirleyerek hem de önemli girişimlere devlet 

desteği sağlayarak genişbant gelişimini desteklemektedir. Her Amerikalının genişbant 

erişimine sahip olmasını sağlamak amacıyla zaman içinde geliştirilen politikalar, arz ve 

talep yaratılmasına yönelik girişimler olarak iki grupta incelenebilir: 

Arz girişimleriArz girişimleriArz girişimleriArz girişimleri    

Düzenlemeler 

• 2004’te FCC, fiber yatırımlarına erişim muafiyeti getirmiştir. 

• Yeni genişbant bağlantıları için gereken erişim, geçiş hakkı, hızlandırılmış kule onayı, 

yol ve su hatları ile paylaşılan inşaatlar gibi maliyetleri düşürme amaçlı federal 

girişimler yapılmıştır. 

• Spektrum mobil iletişim hizmetlerine aktif olarak yeniden tahsis edilmiştir. 

• 2006’da federal ve özel mikro dalgalar gelişmiş kablosuz hizmetlere yeniden tahsis 

edilmiştir.  

• 2007’de sayısal pay spektrumu ihaleye açılmıştır. 

• 2600 Mhz gibi diğer spektrumların kablosuz genişbant için kullanılması için 

düzenlemeler yapılmıştır. 

 



 

58 

 

Federal destek 

Genişbant bağlantılarını arttırmak için federal destek sağlanmıştır. Bu süreçte ABD 

federal hükümeti genişbant erişimini arttırmak için hiç hizmet almayan ya da yeterli 

hizmet almayan bölgelere aktif destek vermektedir. FCC, Evrensel Hizmet Fonu’yla 

yüksek maliyetli alanlarda hizmet veren şirketlere, düşük gelirli tüketicilere, kırsal sağlık 

hizmeti sağlayıcılarına, okul ve kütüphanelere fon sağlamaktadır. Bu fon 2010’da 8,7 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi, genişbantın kısıtlı hizmet alan ya da alamayan 

bölgelerde yaygınlaşmasını teşvik etmeye yönelik olan Genişbant Teknolojisi Fırsatları 

programı çerçevesinde, Kullanılabilir Fon Bildirimi’nin (NOFA) devlet okulları başta olmak 

üzere kurumlara erişim sağlamasına ve yeni ya da büyük ölçüde yenilenmiş orta 

mesafedeki genişbant altyapısı projelerine öncelik vermesine karar verilmiştir. Bu 

çerçevede 2010 yılında bir kerelik 4,7 milyar dolar fon sağlanmış, altyapı için en az 2.5 

milyar dolar, internet yetenekleri edinme için en az 250, kamu bilişim merkezleri için de 

en az 200 milyon dolar ayrılmıştır.  

Kırsal Tesis Hizmetleri de genişbant girişimlerinde bulunmuştur. Kredi, kredi teminatı ve 

tahsisi programı, özellikle kırsal kesimde genişbant penetrasyonu ve edinimini arttırmayı 

amaçlamıştır. NOFA’nın önceliği, mevcut Kırsal Tesis Hizmetleri programı katılımcılarının 

dahil olduğu uzak ya da orta mesafedeki projelerdir. Bu kaynaktan ayrılan fon bir kerelik 

2,5 milyar dolar olmak üzere, altyapı için de en az 2,2 milyar dolardır. Kırsal alan için 

yaratılan Telefon Kredileri ve Kredi Teminatları programının bütçesi de 685 milyon 

dolardır ve çoğunluğu telefon şirketi olan vasıflı organizasyonların genişbant 

kapasitesine sahip telefon şebekelerini desteklemek üzere, uzun vadeli, doğrudan ve 

teminatlandırılmış krediler sağlanmaktadır. Ayrıca Kırsal Genişbant Erişimi Kredileri ve 

Kredi Teminatları programı da telefon şirketleri, belediyeler, vakıflar gibi uygun adaylara 

298 milyon dolarlık kredi ve kredi teminatı sağlamaktadır.  

Müze ve Kütüphane Hizmetleri Kurumu’nun sürece katkısı da Kütüphane Hizmetleri ve 

Teknoloji Yasası’nın öngördüğü sübvansiyonla olmuştur. 164 milyon dolarlık fonla, fiber 

ve kablosuz ağ kurulumu gibi kütüphane hizmetleri sağlanmaktadır.     

Birçok diğer kurum da farklı amaçlara yönelik farklı programlar üretmiş ve süreci 

destekleyici toplam 49 milyon dolarlık katkıda bulunmuştur. Federal İletişim 
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Komisyonu’nun Ulusal Genişbant Planı verilerine göre, aktif desteklerin yoğun olduğu 

2010 yılında toplam 17,1 milyar dolar destek gerçekleşmiştir. [4] 

Talep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleri    

Kullanımın artması için şu federal destek programları yürütülmüştür [4]: 

Topluluk Bağlantısı (Community Connect) programı 

Kırsal Tesis Hizmetleri tarafından yürütülen program, genişbant altyapısına ihtiyaç duyan 

toplulukların, ücretsiz internet erişimi sunan iletişim merkezlerine sahip olabilmesi ve 

kırsal bölgelerdeki sağlık hizmeti fırsatları için fon sağlamaktadır. 

Teknoloji Fırsatları (Technology Opportunity) programı 

1994-2004 yılları arasında Teknoloji Fırsatları programı    ((((TOP) çerçevesinde aktif federal 

fonlar devreye girmiş, kendini idame ettirebilen internet ve teknoloji servisleri edinim 

programları için yerel yönetimlere fon sağlamıştır. TOP sübvansiyonlarının toplamı 233,5 

milyon dolardır ve yerel fonlarla birlikte 313,7 milyon dolar kullanılmıştır. 

Toparlanma Yasası 

Toparlanma Yasası uyarınca sürdürülebilir genişbant edinim programları ve ücretsiz 

genişbant erişimine sahip kamu bilişim merkezlerine de temel bilgisayar kullanımı, 

internet ve e-ticaret eğitimleri için bir kereye mahsus olmak üzere 450 milyon dolar 

ayrılmıştır. 

Sosyal programlar  

Kullanımı arttırıcı girişim oluşturmaya yönelik merkezi ve yerel yönetim çalışmaları 

yapılmıştır. Sağlık, enerji ve kamu hizmetlerinde genişbant kullanımını arttırıcı 

girişimlerde bulunulmuştur. 

Genişbant kalitesi  

Genişbant kullanılabilirliğine ilişkin bilgilerin ve hız testlerinin resmi internet sitesi 

aracılığıyla tüketicilere açık hale getirilmesi sağlanmıştır. 

 

 



 

60 

 

e-Oran (e-rate) programı  

15 yıl önce başlatılan programla okul ve kütüphane evrensel hizmet desteği 

mekanizması devreye sokulmuş, okul ve kütüphanelere telekom hizmetleri, internet 

erişimi ve dahili bağlantılardan indirimli fiyatla yararlanma imkanı sunulmuştur. 2010 yılı 

sonu itibariyle, devlet okullarının yüzde 97’si ve eğitim sınıflarının yüzde 94’ü internet 

erişimine sahiptir.  

3.1.33.1.33.1.33.1.3 ABABABABD pazarınD pazarınD pazarınD pazarında rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamı    

ABD’deki kablo, DSL ve fiber talebi açısından bakıldığında hanelerdeki mevcut durum 

2012 yılsonu itibariyle, yaklaşık yüzde 55 ağırlığında kablo, yüzde 35 DSL, yüzde 10 

kadar fiber olarak görünmektedir. Bu resimde dünyanın pek çok ülkesinden farklı olarak 

ABD’de kablolu işletmecilerin pazarın en büyük oyuncuları olduğu görülmektedir. 

Yukarıda da bahsi geçen ABD’nin bu kendine has doğası genişbant hizmetlerinin 

gelişimini ve rekabetin oluşma şeklini de temelden etkilemektedir. Kablolu işletmecilerin 

altyapıbazlı rekabeti ülkedeki altyapı yatırımını tetiklemektedir ve özellikle fiber 

yatırımlarındaki artış kayde değer seviyelerde oluşmaktadır.  Geleceğe baktığımızda, 

2016’ya kadar büyümenin çoğunun kablo ve fiberden gelmesi beklenmektedir. (Şekil 34) 
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Şekil 34 - ABD’de piyasa gelişimi 
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3.23.23.23.2 AAAABBBB    

AB’nin sayısal gündeminde telekom sektörüne ilişkin önemli hedefler bulunmaktadır. 

Ekonomik büyüme ve küresel rekabetçiliğe destek vermesi amaçlanan sayısal ekonomi 

geliştirme stratejisi, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülmekte ve Avrupa’nın Sayısal 

Gündemi (DAE) adını taşımaktadır. DAE’nin başlıca hedefi, 2010-20 aralığında hızlı ve 

çok hızlı internet ve birlikte çalışan uygulamaların temelini oluşturduğu bir sayısal ortak 

pazar oluşturarak sürdürülebilir ekonomik ve sosyal fayda sağlamaktır. DAE’nin yedi 

hedefi şu başlıklar altında toplamaktadır: 

• Ortak sayısal pazar 

• Birlikte çalışabilirlik kriter ve standartları 

• Güvenlik önlemleri 

• Çok hızlı internet erişimi 

• Araştırma ve inovasyon 

• e-Becerilerin geliştirilmesi 

• Sosyal sorunlar için BİT 

AB’nin genişbant altyapısı ile ilgili başlıca politika hedefi, 2020’ye kadar birlik ülkesi 

vatandaşlarının 30 Mbps indirme hızına ve hanelerin en az yüzde 50’sinin 100 Mbps 

üzerinde internet bağlantısına sahip olmasıdır. [8]  

Bu hedefe ulaşma yolunda atılan başlıca adımlar AB genişbant tebliği oluşturma, yüksek 

hızlı genişbant için kaynak sağlama, Avrupa Spektrum Politikası programı, yeni nesil 

şebekelerinin yaygınlaşmasını destekleme, üye ülkelerin ulusal genişbant planları 

hazırlaması, genişbant yatırımlarına kolaylık sağlaması, yüksek hızlı şebekelerin 

finansmanı için yapısal fonların kullanılması ve üye ülkelere Avrupa Spektrum Politikası 

programını uygulatmaktır (Şekil 35). 
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Şekil 35 – AB’nin genişbant altyapısı ile ilgili başlıca politika hedefleri 

 

AB yakın zamanda mevcut düzenleme politikalarında, genişbant uygulamalarına ilişkin 

ek tedbirler almıştır. Genişbant kurulumunu teşvik amaçlı Avrupa Komisyonu’nın on 

adımdan oluşan düzenleme paketi şunları içermektedir [9]:  

Yeni nesil erişim fiyatlarıyla deneme yapma esnekliği 

Avrupa Komisyonu yeni nesil erişim şebekesi kuran işletmeciler için düzenleme kesinliği 

ve yatırım getirisi sunan bir düzenleme çerçevesi oluşturabilmek için AB genelinde 

toptan fiyatların uyumlu hale getirilmesine ilişkin bir teklif üzerinde çalışmaktadır. Buna 

göre yakın gelecekte bakır toptan fiyatı mevcut seviyede kalacak, yalnızca AB üyesi 

ülkeler arasında kademeli uyumlandırma nedeniyle artışlar olabilecektir. Yeni nesil erişim 

toptan fiyatları konusunda ise, adil kazanç sağlanması ve yatırımların teşviki amacıyla, 

işletmecilere maliyetlerinin üzerinde, kendi toptan fiyatlarını belirleme esnekliği 

Kaynak: Avrupa Komisyonu Sayısal Gündemi, COM(2010) 245 final/2; Digital Agenda internet sitesi
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Genişbant altyapısı ile ilgili başlıca politika hedefleri



 

64 

 

verilecektir. Bu durum diğer işletmecilere ayrımcılık yapılmamasını gerektirmektedir ve 

rekabetçi değerlendirmeler alternatif erişim olanakları olduğunu ortaya koyacaktır. 

Telsiz spektrum politikası 

Avrupa Komisyonu kablosuz şebekelere yatırımı teşvik edebilmek için ortak bir AB 

spektrum politikası oluşturmayı hedefleyen telsiz spektrum politikasını DAE’ye dahil 

etmiştir. Bu sayede, kablosuz genişbant için yeterli spektrum sağlanacak ve AB 

genelinde ortak hizmetler gibi konularda uyumlu kullanım elde edilecektir. 

Mobil aksiyon planı 

Avrupa Komisyonu 2013 yılında mobil şebeke kurma, şebeke yatırımının şebeke 

paylaşımı gibi uygulamalarla kolaylaştırılması ve gelecekteki hizmetler için yeni standart 

ve platformların geliştirilmesini hedefleyen mobil aksiyon planını hayata geçirmeye 

hazırlanmaktadır. AB araştırma fonları 2020 yılında 5G mobil teknolojisini hayata 

geçirebilmek için 50 milyon euro yatırım yapmaktadır.  

Genişbantın hayata geçirilmesini desteklemek 

Önerilen kilit adımlardan biri de genişbantın hayata geçirilmesi için AB bütçesinden 

alınacak destektir. Ancak, genişbant kurulumu için ayrılacak miktar 9,2 milyar euro’dan 1 

milyar euro’ya düşürülmüştür.  

Maliyetlerin düşürülmesi 

Avrupa Komisyonu şebekenin hizmete açılmasına yönelik maliyetlerin düşürülmesiyle 

ilgili olasılıkları da belirlemektedir. Şebeke kurulumuyla ilgili maliyetlerin büyük bir 

bölümü, ülkeler hatta bölgeler arasında değişiklik gösterebilen inşaat mühendisliği ve 

planlama işlerine aittir. Bu engel ve yetersizlikler AB ülkeleri seviyesinde giderilmelidir.  

Genişbant devlet yardımı 

Avrupa Komisyonu pazar dinamiklerinin erişemediği bölgelerde genişbant kurulumu 

yapılabilmesi için devlet yardımını teşvik etmektedir. Bunu sağlayabilmek ve politikaları 

AB genelinde uyumlu hale getirebilmek için Avrupa Komisyonu devlet yardımı 

hususunda bazı kılavuzlar çıkarmıştır.    
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Şeffaflığın arttırılması 

Avrupa Komisyonu tüketici talebini arttırmak için, tüketicilerin bilinçli tercihler yapmasını 

sağlamayı hedeflemekte, bu sebeple işletmecileri tekliflerinde şeffaf olmaya davet 

etmektedir. Bunların yanında komisyon, gerçek genişbant internet hızlarıyla ilgili 

çalışmasıyla da soruna ışık tutmayı amaçlamıştır.    

Şebeke tarafsızlığı rehberliği 

Şeffaflıkla ilgili bir başka konu da şebeke tarafsızlığıdır. Bir başka deyişle internetteki tüm 

taraflar eşit muamele görmeli, ayrımcılık olmamalıdır. Bu raporun yazıldığı tarih itibariyle 

Avrupa Komisyonu bir şebeke tarafsızlığı kılavuzu sunmaya hazırlanmaktadır. Bu kılavuz 

ülkeler arası farklı yaklaşımları engellemek ve düzenleme kesinliği oluşturmak için ulusal 

düzenleyicilere verilecektir. Hizmet tekliflerinde şeffaflık ve sağlayıcılar arasında kolay 

geçiş sağlanması da öngörülmektedir. Tüm işletmecilerden uygulama kısıtlamaları 

olmaksızın en azından bir internet servisi sunmaları beklenecektir. 

Evrensel hizmet 

Bilgi toplumunun gelişimiyle birlikte evrensel hizmet veya tüketicilerin hakkı olan temel 

hizmetler de gelişmektedir. Avrupa Komisyonu 2013 yılı içinde sayısal toplumda 

evrensel hizmete ilişkin yeni bir teklif sunmaya hazırlanmaktadır.     

Talebin arttırılması 

Genişbant kurulumunu destekleyecek son adım Avrupa Komisyonu’nun talep arttırımıyla 

ilgili sınırları belirlemesidir. Talep artışının hem telif hakkı koruma ve siber güvenlik gibi 

yöntemlerle tüketicinin sayısal hizmetlere olan güveninin artması, hem de internete bağlı 

televizyon gibi yenilikçi hizmetlerin oluşmasıyla mümkün olacağı düşünülmektedir. 

AB’nin fiyatlandırma politikasıAB’nin fiyatlandırma politikasıAB’nin fiyatlandırma politikasıAB’nin fiyatlandırma politikası    

Avrupa Komisyonu, yerel ağların paylaşıma açılmasıyla ilgili ücretlerin düzenlenmesine 

ilişkin de 2012 yıl sonunda bir teklif hazırlamıştır. Avrupa Komisyonu’nun 2016 sonunda 

uygulamaya geçecek teklifine göre, yerel ağ ayrıştırma kira bedellerinin tavsiye edilen 

aralığın dışında kaldığı durumlarda 31 Aralık 2016’ya kadar ayarlama yapılması şart 

koşulmakta ve büyük fark doğan durumlarda kademeli olarak ayarlama yapılması 

istenmektedir. AB ülkeleri bazında, bağlantı ücreti hariç olmak üzere ayrıştırılmış yerel ağ 

kira bedelleri raporun ilk bölümünde verilen Şekil 25’te görülmektedir. 
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Avrupa Komisyonu’nun teklifi işletmecilere yerel ağlarda ayrıştırma fiyatlarını arttırabilme 

imkanı tanımaktadır. Bu durumun Hollanda pazarı için olası etkileri incelendiğinde,  2,4 

milyon ayrıştırılmış yerel ağ hattına göre yapılan hesaplamaya göre ayrıştırılmış aylık kira 

bedelinden yüzde 63 oranında ek potansiyel gelir doğmaktadır (Şekil 36).  

Şekil 36– Yerel ağ ayrıştırma kira bedeli değişimi etkisi  

 

AB’nin spektrum politikasıAB’nin spektrum politikasıAB’nin spektrum politikasıAB’nin spektrum politikası    

DAE hızlı internet erişimi ve tek bir pazar oluşturmayı amaçlayan etkin ve uyumlu bir 

spektrum politikasını hedeflemektedir. Ortak pazar ve çok hızlı internet erişimi amacına 

yönelik olarak yapılan spektrum politikası planına göre, spektrumun uyumlu hale 

getirilmesiyle, tüketicilerin AB genelinde aynı elektronik cihazları kullanabilmesini 

sağlamak ve spektrum kullanımına dair teknik ve düzenlemeye ilişkin şartların 

koordinasyonu gerekmektedir. AB’de etkin ve esnek yönetim sağlayan ortak bir 

Yerel ağ ayrıştırma aylık kira bedeli
Milyon Euro

24,9

+%63

Yerel ağ 
ayrıştırma 
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edilebilecek 
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3.85 EUR

2,1
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2,5
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2,5
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2,5

Yerel ağ 
ayrıştırma 
kirasından 
elde edilen 
aylık gelir1

15,3

Ayrıştırılmış yerel ağ başına aylık potansiyel kira artışı

Kaynak: Ovum, 2012; Avrupa Komisyonu, Aralık 2012; OPTA, Aralık 2012

1 Hesaplamalar 2,4 milyon ayrıştırılmış yerel ağ hattına göre yapılmıştır

HOLLANDA ÖRNEĞİ



 

67 

 

spektrum politikası    benimsenirken kablosuz genişbant hizmetleri için yeni frekanslar 

oluşturma amaçlı hedefler de belirlenmektedir. Bu yöndeki son aksiyon planı Avrupa 

Telsiz Spektrumu Politikası programının (RSPP) üye ülkelerde uygulanması ve 2020’ye 

kadar 30Mbps genişbant kapsama alanının yüzde 100’e ulaşması için gereken 

yayılımının sağlanmasıdır (Şekil 37). 

Şekil 37 – AB’de Sayısal Gündem’in spektrum aksiyonları 

 

AB’nin ilk telsiz spektrum politikası programını oluşturan RSPP, 2010-15 aralığında uyum 

sağlama ve etkinlik odaklıdır. RSPP kablosuz hizmetler için yeterli spektrumun 

ayrılmasını, 2012’ye kadar 900/1800 Mhz, 2,5 GHz ve 3,4-3,8 GHz’in uyumlandırılarak 

lisanslanmasını, 2013 yılında kadar kablosuz genişbant için 800 MHz bant ayrılmasını 

öngörmekte ve istisnai durumlarda sürenin 2015’e kadar uzatılabileceğini belirtmektedir. 

Program etkin spektrum yönetimine yönelik olarak da etkinlik, esneklik, teknoloji ve 
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hizmet tarafsızlığı, rekabet, spektrum ticaretinin desteklenmesi ve müşterek kullanımı ile 

onay şartlarını içermekte, Avrupa genelinde takas edilebilir bantların yakınsanmasını 

teşvik etmekte ve spektrum istifinin önlenmesine yönelik düzenlemeler getirmektedir. 

RSPP, spektrumda enerji tasarrufu ve atmosfer ve dünya yüzeyinin incelenmesi, uzay 

uygulamalarının ve taşıma sistemlerinin geliştirilmesi, düşük enerjili spektrum kullanımı 

ve diğer araştırma ihtiyaçlarına yönelik kapasite ayrılmasını da öngörmektedir.  

RSPP politikalarıyla uyumlu harekette öne çıkan AB ülkeleri 900 Mhz spektrumu yeniden 

işlerken, bazıları yeni girişimcilere de olanak sağlamaktadır. Bunlardan Danimarka, 

Belçika, Fransa, Macaristan ve İtalya’nın konumları Şekil 38’de görülebilmektedir. 

Şekil 38 – AB ülkelerinde yeniden spektrum işleme çalışmaları 
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3.2.13.2.13.2.13.2.1 FransaFransaFransaFransa    

3.2.1.13.2.1.13.2.1.13.2.1.1 Fransa Fransa Fransa Fransa genişbantgenişbantgenişbantgenişbant    pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi     

Fransa genişbant altyapısı özellikle sabitte büyük oranda doyuma ulaşırken, mobil için 

hala önemli bir büyüme potansiyeli mevcuttur. 2012 yıl sonu itibariyle 960 bin fiber 

müşterisi bulunan Fransa’da sabit genişbant abonelerinin toplam hane sayısı içindeki 

payı yüzde 80’dir ve ortalama sabit genişbant hızı 2008-12 arasında 3,2 Mbit/s’den 4,8 

Mbit/s’ye çıkmıştır. Ortalama mobil genişbant hızı Mbit/s 2,6 olan mobil genişbant 

abonelerinin toplam nüfus içindeki payı ise aynı zaman aralığında yüzde 18’den yüzde 

55’e yükselmiştir (Şekil 39). 

Şekil 39– Fransa genişbant pazarında mevcut durum 

    

8077
72
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62

20122011201020092008

Kaynak: Informa Telecoms & Media, Cisco, World Bank, Pyramid Research (Fixed Comms Forecast 4Q12), Akamai-State of the Internet, EIU
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1 Eylül 2012 abone sayısının 2012 toplam nüfusuna oranıdır
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2,6

Sabit genişbant abonelerinin toplam hane sayısı 
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Toplam yüzölçümü: 544 bin km2

2,62,3
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Fransa genişbant pazarını genel olarak uygun tarifelerle büyütecek alternatif 

işletmecilere ayrıcalıklar tanımıştır. 2002’de France Telecom baskın oyuncuyken, 

hükümet üzerinde genişbant penetrasyonunu ve pazardaki rekabeti arttırmaya ilişkin 

kurulan büyük baskı sonrasında 2002-10 arasındaki ilk aşamada Yerel Ağın Paylaşılması 

(Local Loop Unbundling –LLU) bazlı bir rekabet yaşanmıştır. Avrupa Birliği’nin 

liberalizasyon ve rekabet politikalarını takip eden düzenleyici kurum ARCEP (Autorité de 

Régulation des Communications Electroniques et des Postes), LLU’ya fiyat ve süreç 

kolaylığı konusunda oldukça ayrıcalıklı imkanlar sunmuştur. ARCEP LLU’yla ilgili kalite 

standartları belirlediği gibi LLU’ya geçiş süreçlerini detaylı olarak tanımlamıştır. Bu 

şekilde yerleşik işletmeciyle alternatif işletmecilerin beraber ve sorunsuz çalışması için 

uygun ortamı oluşturabilmiştir. [10] Free gibi alternatif işletmeciler, bu kapsamdan çoklu 

paket teklifleri ve ücretsiz VoIP yoluyla faydalanıp pazarda önemli oyuncular haline 

gelebilmişlerdir. 2010 sonrasında FTTx’e ilişkin yeni düzenlemelerin yapılmasıyla 

bölgesel yoğunluklara göre farklılık gösteren ve işletmecilerin fiber altyapısını paylaşmak 

zorunda olduğu bir pazar doğmuştur (Şekil 40). Mevcut durumda France Telecom kira 

karşılığı altyapı kanallarına erişim sunmak zorundadır ve hükümet düşük yoğunluklu 

bölgelere kaynak sağlamaktadır. 



 

71 

 

Şekil 40– Fransa’daki genişbant altyapı gelişimi 

    

Fransa’daki FTTH düzenlemeleri, bölgenin nüfus yoğunluğuna göre farklılık 

göstermektedir. Ayrıca dikey (bina içi) ve yatay (binaya kadar) şebekeler için farklı 

uygulamalar vardır. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki dikey şebekelerde simetrik 

düzenleme vardır. Bu düzenleme bütün işletmecilere aynı şekilde uygulanmaktadır. Bu 

bölgelerde ortak erişim noktasından bina içindeki dairelere kadar hat çekme görevinden 

kurucu işletmeci sorumludur (ortak erişim noktası genellikle 12 veya daha fazla daireli 

binalarda binanın içinde bulunmaktadır). Kurucu işletmecinin bina içindeki kişilere teklif 

sunabilecek hizmet sağlayıcılara pasif erişim sağlaması zorunludur. Alternatif 

işletmeciler, hat kiralama ya da dikey şebekeye ortak finansman sağlama yoluyla pasif 

erişim elde edebilmekte ve nihai ortak finansör de olabilmektedir. Toptan pasif erişim 

teklifi fiyatları henüz düzenlenmeye tâbi değildir. Kuruluma başlamadan önce, bina 

işletmecisi rakiplerine noktadan noktaya teknoloji için ek fiber hattı ya da kurulum için 

LLU bazlı rekabet

FTTx’e ilişkin yeni 
düzenlemeler
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ortak finansman sağlamak istenip istenmediğini sormak zorundadır. Fransa’daki 

oyuncular içinde Free, noktadan noktaya teknoloji kullanan tek işletmecidir. Diğer 

işletmeciler GPON (Gigabit Pasif Optik Şebeke) teknolojisi kullanmaktadır.    

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerin dışındaki dikey şebeke düzenlemeleri de simetriktir. Bu 

bölgelerde ortak erişim noktası ekonomik sebeplerden ötürü sistemde daha üst 

noktadadır. Ortak erişim noktaları en az 300 olmak üzere, 1000 civarında hattın birleştiği 

noktalarda kurulmaktadır. Bu bölgelerde parça parça ortak finansman yapılabilmektedir. 

Örneğin yüzde 5’lik bir dilim için yapılan bir anlaşma ile, ortak finansör bölgedeki hatların 

yüzde 5’ine erişim sağlamaktadır. Anlaşma yapıldıktan sonra yüzde 5’lik sınırı geçmesi 

söz konusu olursa hat kiralayabilmekte ya da tekrar aynı mantıkla yeni bir yüzdelik 

dilimde finansör ortak olabilmektedir. Ortak finansmanlı hatlar üzerindeki hak, 20-30 yıl 

arası geçerlidir ve uzun vadeli amortisman sağlamaktadır. Free, France Telecom’la 1300 

kasaba ve yaklaşık beş milyon nüfusun olduğu bir bölge için Temmuz 2011’de böyle bir 

anlaşma imzalamıştır. 

Fransa’nın yatay şebekesi asimetrik düzenleme içerir. Buna göre etkin piyasa gücüne 

sahip olan France Telecom, altyapı kanallarını kendi fiber hatlarını çekmek isteyen 

alternatif işletmecilerle paylaşmak zorundadır. Kanal kira bedelleri düzenlenmiş 

durumdadır. Alternatif işletmeciler ticari anlaşmanın kapsamına uygun şekilde France 

Telecom kanallarına birlikte ya da ayrı fiber döşeyebilmektedir. Mevcut düzenlemelerde 

fiber için veri akış erişimi teklifi bulunmamaktadır. [11, 12, 13] 

Fransa’da farklı statüdeki yerel yönetimler de kamu girişimi şebeke projelerini hayata 

geçirerek FTTH ağlarını yaygınlaştırma çalışması yapmaktadır. Bu bağlamda Aralık 

2011’de açıklanan 31 proje    yaklaşık 1,5 milyon hat öngörmektedir. Fransız düzenleyici 

kurum ARCEP, bu projelerin bir kısmının yalnızca kasaba ve köy merkezlerini 

kapsadığını ve müstakil konutları kapsamadığını belirtmiştir. [14] Bu FTTH projeleri 

toplam kamu girişimi projelerinin yüzde 10’u kadardır. Diğerleri WiFi, DSL Collect, 

Wimax gibi teknolojileri kullanmaktadır. Toplam kamu girişimi projelerinin yaklaşık yüzde 

50’sinin kamu hizmeti devri projeleri olduğu görülmektedir.  

3.2.1.23.2.1.23.2.1.23.2.1.2 Kamu hizmeti devir mekanizması Kamu hizmeti devir mekanizması Kamu hizmeti devir mekanizması Kamu hizmeti devir mekanizması     

Kamu hizmeti devir projeleri mekanizmasıyla finanse edilen kamu girişimi şebeke 

projeleri için hükümet, kamu ve özel oyunculara esnek faizli kredi ya da kamu 
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oyuncularına destek sağlayabilmek üzere 2 milyar euro’luk bir fon ayırmıştır. [15] 

Mekanizmada üç farklı kamu hizmeti devir türü bulunmaktadır [16]: 

İmtiyaz 

Yerel otorite kamu hizmetini ihale gerçekleştirerek devretmektedir. İmtiyaz sahibi 

projenin de sahibi olarak telekom şebekesini kurmakta, işletmekte ve hizmetlerin toptan 

satışını yapmaktadır. İmtiyaz sözleşmesinin geçerlilik süresi genellikle 15 yıldır. İmtiyaz 

sahibi, projeyi özel fonla finanse ederken, yerel otorite ve Fransa Parlamentosu’na bağlı 

olarak faaliyet gösteren Caisse des Dépôts et Consignations’dan (Depozit ve Konsinye 

Fonu) yardım alabilmektedir. İmtiyaz sahibinin yatırımlarının geri dönüşü, ağın işletme 

gelirlerinden karşılanmaktadır. 

Kiralama 

Yerel otorite kamu hizmetini ihale gerçekleştirerek devretse de şebeke kurulumu 

projesinin sahibidir. Özel ortak, şebekenin yönetimi ve şebeke hizmetlerinin toptan 

satışından sorumludur. Projeyi yerel otorite finanse ederken özel ortak şebekenin işletme 

gelirlerinden yüzde almaktadır. 

İştirak 

Yerel otorite kamu hizmetini ihale gerçekleştirerek devretse de şebeke kurulumu 

projesinin sahibidir. Özel ortak, şebekenin yönetimi ve şebeke hizmetlerinin toptan 

satışından sorumludur. Projeyi yerel otorite finanse ederken şebeke yöneticisinin ücreti 

işletme gelirleri seviyesine göre yerel otorite tarafından ödenmektedir. Standart bir 

ödeme alt limiti mevcuttur. 

3.2.1.33.2.1.33.2.1.33.2.1.3 Fransa pazarınFransa pazarınFransa pazarınFransa pazarında rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamı    

İşletmecilere göre Fransa’daki sabit genişbant pazarına bakıldığında dört oyuncunun 

pazarın %90’ını bölüştüğü ve büyük oranda rekabetçi sayılabilecek bir ortam 

görülmektedir. Bu ortamın bu şeklilde gelişmesinde ARCEP’in yukarıda da anlatılan 

altyapıyla ilgili düzenlemelerinin etkisi de yadsınamaz. SFR ve Free gibi oyuncular 

uygun LLU şartlarını da değerlendirerek verdikleri çoklu paket teklifleriyle pazarda 

önemli paylar edinmeyi başarmışlardır. Bugün itibariyle en büyük geniş bant erişim 

sağlayıcısı olan Orange, yaklaşık yüzde 40 payla pazar liderliğini devam ettirmektedir. 

Orange’ı 2007’de Neuf Cegetel’le birleşen SFR ve Free (Iliad) birbirine yakın oranlarla 
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izlemekte, genişbant pazarına 2009’da Club Internet’i satın alarak giren Bouygues ise 

dördüncü oyuncu olarak görünmektedir. 2017 tahminlerine göre lider Orange’ın payı 

azalsa da pazardaki dizilimde büyük bir değişiklik beklenmemektedir (Şekil 41). 

Şekil 41 – Fransa’da işletmeci bazında genişbant pazar payı 

 

 

 

 

 

 

İşletmecilere göre Fransa genişbant pazar payı 
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1 Bouygues, genişbant pazarına, Ekim 2009’da Club Internet’i satın alarak girmiştir
2 SFR ve Neuf Cegetel 2007’de birleşmiştir
3 Fransız kablolu işletmecisi, Numéricable ~%4/5 pazar payı
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3.2.23.2.23.2.23.2.2 PolonyaPolonyaPolonyaPolonya    

3.2.2.13.2.2.13.2.2.13.2.2.1 Polonya Polonya Polonya Polonya genişbantgenişbantgenişbantgenişbant    pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi     

Polonya’da genişbant kablo ve mobil şebekesi işletmecilerin desteğiyle büyümektedir. 

Genişbant penetrasyonu hane başına düşen erişim hattı sayısı olarak 2008-12 arasında 

sürekli artış göstermiştir. Sabit genişbant abonelerinin toplam hane sayısı içindeki payı 

2012 rakamlarına göre yaklaşık yüzde 44’tür. Mobil genişbant penetrasyonu ise yüzde 

82 olup ortalama mobil genişbant hızı 2,5 Mbit/s’dir. Eylül 2012 itibariyle kayda değer 

LTE müşterisi yoktur (Şekil 42). 

Şekil 42– Polonya genişbant pazarında mevcut durum 

 

Polonya genişbant pazarı, artan sabit hat rekabeti ve kablolu işletmecilerin teknoloji 

güncellemeleriyle büyümektedir. Başlangıçta sabit hat yerleşik işletmecinin 
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hakimiyetindeyken pazardaki fiyatlar yüksek, rekabet ise düşük olmuştur. Polonya’daki 

genişbant altyapısının gelişimi, 2006-10 aralığında sabit hat düzenlemelerinin sıkılaşması 

sonrası, düzenleyici kurumun fiyatları düşürme ve rekabeti arttırma amaçlı toptan hat 

kiralama, veri akış erişimi ve LLU rekabetiyle ivme kazanmıştır. Bu süreç içerisindeki 

LLU fiyatları yaklaşık %40 düşmüştür. Ayrıca yine rekabetin artmasını teşvik amaçlı Yalın 

DSL uygulaması 2007 yılında düzenleyici kurum (UKE) tarafından devreye alınmıştır. 

Düzenlemelere tabi olmayan kablolu işletmeci ise, özellikle 2010’dan bugüne yaptığı 

şebeke iyileştirmeleri ve aktif pazarlama kampanyalarıyla rekabetin artmasına neden 

olmuştur (Şekil 43).  

Şekil 43 – Polonya’daki genişbant altyapı gelişimi 
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3.2.2.23.2.2.23.2.2.23.2.2.2 GenişbantGenişbantGenişbantGenişbant    yaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimler    

Polonya’da şebeke güncelleme ve 100 Mbps’nin üzerinde genişbant hizmeti sunabilmek 

için büyük yatırımlar yapılmaktadır. Halen özellikle Varşova gibi büyük şehirlerde iyi bir 

kablo altyapısı bulunmaktadır. Bu süreçte Telekom Polska (Orange) oldukça büyük 

pazar payı kaybetmiştir. 2012 yılında Orange, Varşova’da zorunlu erişim sağlamak 

durumunda olmadığından (düzenleyici, Orange’ın artık etkin piyasa gücüne sahip 

olmadığını belirtmiştir) 70,000 fiber hattı kurmayı kabul etmiştir. Ancak Avrupa 

Komisyonu bu düzenlemeyi bozmuştur. 

Polonya’da genişbant penetrasyonunun büyümesini sağlayan etkenlerin başında sabit 

hatla ilgili düzenlemeler gelmektedir. Genişbant pazarındaki rekabetin arttırılmasında şu 

arz ve talep girişimleri rol oynamıştır: 

Arz girişimleri Arz girişimleri Arz girişimleri Arz girişimleri  

• Genişbant fiyatlarının düşürülebilmesi için sabit hat oyuncusuna ilişkin 

düzenlemeler arttırılmış, buna karşın kabloyla ilgili düzenlemeler yapılmamıştır.  

• Varşova’da yerleşik sabit hat sağlayıcılarına düzenleme imtiyazları tanınmıştır; 

ancak AB tarafından sonradan reddedilmiştir. 

• 2010’da geçen yasayla (Megaustawa) genişbant şebekeleri kurmak için gereken 

yönetsel kararlar hızlandırılmıştır.  

• Birçok bölgede yerel otoriteler tarafından işletilecek omurga şebekeleri 

kurulmuştur. 

• 2009’da düzenleyici kurum olan Elektronik İletişim İdaresi (UKE), yerleşik 

işletmeciyle bir anlaşma imzalayarak düzenlenmiş toptan erişim fiyatlarının 

düşürülmemesine karşılık, yerleşik işletmecinin 1,2 milyon genişbant hattı (en az 

6 Mbs’lik 1 milyon hat ve en az 30 Mbs’lik 220 bin hat) kurmasını sağlanmıştır.  

Talep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleri    

Vergi muafiyeti 

İnternet faturalarının kişisel gelir vergisinden düşülmesi mümkün kılınmıştır; fakat 

uygulamaya devam edilmeyecektir. 
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e-İçerme programı 

AB fonları (OP 8 İnovatif Ekonomi) e-hizmetlerin ve B2B e-işletmelerin hayata 

geçirilmesini desteklemektedir ve sayısal dışlanmayı önlemektedir. Yerel otoritelere 

yönelik dahil olma programı e-İçerme, seçilen düşük gelirli hanelere ücretsiz bilgisayar 

ekipmanları ve internet erişimi sağlanması, ücretsiz bilgisayar ve internet kullanımı 

eğitimleri ve yerel otoriteler tarafından görevlendirilen proje personelinin maliyetlerini 

karşılama konularında destek sağlamıştır. 

e-Devlet uygulamaları 

Yönetim yapısında yapılan değişiklikle 2011’de e-devlet uygulamalarınının koordineli 

yönetimini sağlamak üzere İdari Yönetim ve Sayısallaşma Bakanlığı adı altında yeni bir 

bakanlık kurulmuştur. Bu sayede e-yönetim, e-vergi beyanı, e-nüfus sayımı, e-mülk kaydı 

gibi e-devlet uygulamaları başlatılmıştır. Kurulan yeni platformlar vatandaşın yönetimle 

çevrimiçi iletişime geçmesine (ePUAP) ve vergi beyanında bulunmasına imkan 

vermektedir. Arazi ve mortgage kayıtlarına da çevrimiçi erişim mümkündür. Bu girişimler 

sonucunda yetişkin nüfus genelinde e-devlet kullanım oranı yüzde 32’ye, çevrimiçi 

yapılan vergi beyanı sayısı 8 milyona yükselmiştir. 

İnternetle eğitim 

Okullara genişbant erişimi sağlanması hem yerel hem de merkezi otoriteler tarafından 

desteklenmektedir. 2004-10 yılları arasında hizmet sağlayıcı ve Eğitim Bakanlığı, 

İnternetle Eğitim programı başlatmıştır. Hizmeti aktif hale getirmek için aylık ücrete ilişkin 

özel oranlar tespit edilmiş, internet siteleri ve posta kutuları için sınırlı disk alanı 

sağlanmıştır. Bakanlık yeni Sayısal Okul programı kapsamında okullara kablosuz internet 

sağlamayı planlamaktadır. Bu girişimler sonucunda, interneti hiç kullanmamış kişilerin 

oranı yüzde 58’den yüzde 32’ye inmiş, okullardaki bilgisayarlaşmada artış kaydedilmiştir 

(Şekil 44).  

Diğer düzenlemeler 

• Yerel otoriteler, birçok ücretsiz kablosuz internet noktası sağlamaktadır. 

• 2012 yasası, inşaat şirketlerinin yeni binalara FTTx internet kullanabilmek için 

gereken altyapıyı kurmasını zorunlu kılmıştır.  



 

79 

 

Şekil 44– Polonya’da kamunun gerçekleştirdiği talep girişimlerinin sonuçları 

 

3.2.2.33.2.2.33.2.2.33.2.2.3 PolonyaPolonyaPolonyaPolonya    pazarınpazarınpazarınpazarında rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamı    

Polonya’da genişbant pazarının %43’ünü büyük DSL oyuncuları oluştururken, %28’ini 

büyük kablolu oyuncular oluşturmaktadır. Ayrıca bunların dışında pazarda birçok küçük 

servis sağlayıcı hizmet vermektedir. Bu servis sağlayıcılar DSL veya kablo altyapısından 

hizmet verdikleri gibi aynı zamanda LAN şebeke üzerinden de hizmet vermektedirler. 

Bunlar çoğu kez şehirlerin belli bölümlerini kapsayan şebekelerdir. Pazarın bu özel 

yapısından dolayı bu tarz küçük oyuncular diğer başlığı altında gösterilmiştir ve pazarın 

%29’unu oluşturdukları düşünülmektedir. Yerleşik işletmeci Telekom Polska’nın pazar 

payının yıldan yıla azaldığı gözlemlenmektedir. Bu azalmada hem kablo altyapısının 

önemli bir alternatif olmasının hem de UKE’nin düzenlemelerinin etkisinin olduğu 

söylenebilir. Özellikle büyük şehirlerde internet hizmetleri için etkin bir altyapıbazlı 
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rekabet yaşanmaktadır. İşletmecilerin sahip olduğu genişbant abone oranları Şekil 45’te 

verilmiştir. 

Şekil 45– Polonya’da işletmeci bazında genişbant pazar payı 
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3.2.33.2.33.2.33.2.3 PortekizPortekizPortekizPortekiz    

3.2.3.13.2.3.13.2.3.13.2.3.1 Portekiz Portekiz Portekiz Portekiz genişbantgenişbantgenişbantgenişbant    pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi     

Portekiz genişbant penetrasyon artışında büyük oranda yavaşlama görülmeye başlanan 

bir ülkedir. Sabit genişbant abonelerinin toplam hane sayısı içindeki payı 2012 itibarıyla 

yüzde 57, ortalama sabit genişbant hızı 5,0 Mbit/s’dir. Yaklaşık 370 bin fiber müşterisi 

bulunmaktadır.    Mobil genişbant abonelerinin ise toplam nüfus içindeki payı ise 2011’den 

beri yüzde 100’dür. Ortalama mobil genişbant hızı 2,9 Mbit/s olan ülkede 2.500 LTE 

müşterisi bulunmaktadır (Şekil 46). 

Şekil 46 – Portekiz genişbant pazarında mevcut durum 
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Portugal Telecom’a (PT) rakibi Sonaecom tarafından satın alma teklifi yapılmıştır. Bunun 

üzerine şirket rekabetçi bir değerlendirme sürecinden geçmiştir. PT, Sonaecom’un 

teklifini reddetmiştir; fakat rekabet kurulu PT’nin kablo ve hat işlerini ayırması kararı 

almıştır. Yeni medya şirketi Zon Multimedia, PT’nin nüfusun yüzde 80-85’ini kapsayan 

HFC şebekesini devralmıştır. Portekiz’deki genişbant altyapısının gelişimi de devletin 

desteklediği altyapı bazlı rekabetle 2009 sonrasında olmuştur. ZON, PT’nin en yakın 

rakibi haline gelmiş, iletim sistemini DOCSIS 3.0’a yükseltmiştir. PT ülke genelinde, 

özellikle yüksek potansiyele sahip bölgelere odaklı FTTP yatırımıyla rakibine yanıt 

vermiştir. Düzenleyici kurum, PT’ye rekabet alanı olan kablonun olduğu yerlerde 

imtiyazlar tanımıştır. PT fiber erişimi rekabet bölgelerinde paylaşma zorunluluğundan 

kurtulmuştur (Şekil 47).  

Şekil 47– Portekiz’deki genişbant altyapı gelişimi 

 

Yatay ayrılma

Devletin desteklediği
altyapı bazlı rekabet

2006

2009’dan bugüne



 

83 

 

3.2.3.23.2.3.23.2.3.23.2.3.2 GenişbantGenişbantGenişbantGenişbant    yaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimler    

Portekiz hükümeti genişbant rekabeti ve penetrasyonunu arttırmak için bir dizi önlem 

almış ve şu destek ve düzenlemelerde bulunmuştur:  

Arz girişimleri Arz girişimleri Arz girişimleri Arz girişimleri  

• PT’nin yatay ayrılması sağlanmıştır. 

• Rekabetin olduğu bölgelerde fiber yatırımlarına düzenleme muafiyeti verilmiştir. 

• FTTH’nin hayata geçirilmesi için altyapının paylaşıma açılması şartıyla doğrudan 

100 milyon euro sübvansiyon verilmişse de bu uygulama işletmeciler tarafından 

talep görmemiştir. 

TalepTalepTalepTalep    girişimleri girişimleri girişimleri girişimleri     

e-Escola     

2007’de öğretmen ve öğrencilere dizüstü bilgisayar ve internet erişimi sağlayan e-Escola 

girişimi yapılmıştır. Girişim çerçevesinde 3G yatırım gereksinimlerinin, PC 

sübvansiyonlarına dönüştürülmesi sonucu mobil oyuncular 390 milyon euro katkı 

sağlamış, toplam 800 bin dizüstü bilgisayar dağıtılmıştır. [17] 

Magellan  

2008’de Magellan girişimiyle öğrencilere eğitim amaçlı özel olarak üretilmiş dizüstü 

bilgisayar sağlanmıştır. Devletin yaklaşık 50 milyon euro’luk yatırımıyla ihtiyaç 

sahiplerine ücretsiz veya 20-50 euro fiyat aralığında 400,000 adet dizüstü bilgisayar 

dağıtılmıştır. 

3.2.3.33.2.3.33.2.3.33.2.3.3 PortekizPortekizPortekizPortekiz    pazarınpazarınpazarınpazarında rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamı    

Portekiz’deki genişbant pazarında iki büyük oyuncunun etkinliği devam etmektedir. 

Kablolu oyuncu Zon’un şebeke iyileştirme yatırımlarına PT’nin de yeni yatırımlarla karşılık 

vermesi sonucu hem genişbant pazarı büyümüş hem de bu iki oyuncu pazar paylarını 

büyük oranda korumayı başarmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu durumun hemen hemen 

aynı şeklide devam etmesi beklenmektedir (Şekil 48). 
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Şekil 48– Portekiz’de işletmeci bazında genişbant pazar payı 
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3.2.43.2.43.2.43.2.4 Stokholm ve AmsterdamStokholm ve AmsterdamStokholm ve AmsterdamStokholm ve Amsterdam    

AB ülkelerinden iki başkent de genişbant yayılımıyla ilgili anlamlı örnekler olarak analiz 

edilmiştir. İsveç’in başkenti Stokholm ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam, altyapı 

çalışmalarını kent ölçeğinde stratejilerle gerçekleştirmiştir. 

İki kent örneğinden Stokholm’daki fiber yayılımı, şehrin hedefleriyle uyumu nedeniyle 

yerel kaynaklarla desteklenmiştir. Fibere yatırım yapma isteğinin sebepleri olarak 

ekonomik büyümenin desteklenmesi ve bölgedeki IT gelişiminin tetiklenmesine yönelik 

etkisi gösterilmiştir. Herkese açık, rekabeti destekleyen bir şebeke kurulması ve 

işletilmesi talep edildiğinden tüm bireyler ve işletmeler tarafından kullanılabilir olan fiber 

teknolojisi tercih edilmiştir. Kentin dahili şebekesinin birbirine bağlanması ve yalnızca bir 

kere büyük çaplı altyapı çalışması gerektiriyor olması da tercihte etkili olmuştur.  

Stokholm’ün fiber stratejisinin görece eskiye dayanması ve şebekeye erişimin eşit 

şartlarla kiralanması ilk olarak 1994’te kent yönetiminin girişimi olarak başladığından, 

kentin dahili ağlarla işletilme alışkanlığı ve altyapısı bulunmaktadır.   

Sahip olduğu yüksek kira ve satış gelirleriyle (gelirlerin yüzde 90’ı) kendi kendini finanse 

edebilen bağımsız bir oluşum olan ve 17 kamu kurumunu (lojman, okul, tesis, su kaynağı 

vb) yönetme konusunda deneyimli Stokholm Yatırım Holdingi (Stockholms Stadshus 

AB), geniş çaplı bir fiber projesini hayata geçirmiştir. Yerel yönetim ya da enerji 

şirketlerinden alınan kanallar kullanılarak merkezi şebeke ve paylaşılan ağlara 1998-

2008 arası 430 milyon, 2009-12 arası 215 milyon dolarlık kaynak aktarılmıştır. [18]  

2012 itibariyle düşük fiyatlı hızlı internet konusunda dünya ikincisi konumuna yükselen 

Stokholm’de oldukça başarılı bir kapsama alanı ve kullanım düzeyine erişilmiştir. Şehrin 

yüzde 90’ını oluşturan 400,000 hane kapsama altındadır. Neredeyse tüm apartmanlarda 

1Gbit/sn’lik internet bağlantısı mevcuttur. Şebeke 500’den fazla şirket ve 100’den fazla 

aracı şirket tarafından kullanılmaktadır. Gelirler 1999-2011 arasında 21 milyon dolar 

seviyesinden 105 milyon dolara çıkmıştır. 

Diğer kent örneği olan Amsterdam’daki fiber ağı şirketi Glasvezelnet Amsterdam (GNA), 

yerel yönetim, konut kurumu ING Real Estate ve özel yatırımcı Reggefiber’in ortaklığıyla 
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2006’da kurulmuştur. ING Real Estate kendi payını Reggefiber’e satmış, 2008’de de 

Reggefiber, Hollanda’nın yerleşik işletmecisi KPN ile ortak bir girişim yaparak GNA’daki 

payını yüzde 70’e yükseltmiştir. Reggefiber toptan hizmet organizasyonunu 2011’de 

KPN’ye satarak kurulum ve ağ operasyonlarına odaklanmıştır. [19] İlk yatırım finansmanı 

30 milyon euro olarak gerçekleşmiş,  harcamaların yüzde 80’i inşaat işlerine, yüzde 10’u 

fiber altyapısına yapılmıştır. Şebekenin yatırımı geri ödeme süresi 25 yıl olarak tahmin 

edilmektedir. Hane başına düşen birim maliyet 500-800 euro’dur. 

Yatırımın hayata geçmesi kamu desteği ve kamu-özel ortaklığı kurallarıyla ilgili 

düzenleme belirsizlikleri yüzünden gecikmiş ve ancak 2007’de AB tarafından açıklığa 

kavuşturulmuştur. KPN şu an ağın en büyük sahibi ve şebekedeki internet 

sağlayıcılardan biridir. 

Uygulanan işletme modeli, düzenlenmiş toptan fiyatlandırmayla eşit şartlara sahip, yatay 

olarak ayrılmış, açık erişimdir. Operasyonun altyapısı GNA’ya aittir ve GNA tarafından 

işletilmektedir. Ağda hizmet sunan birden fazla internet hizmet sağlayıcısı mevcuttur. İlk 

kurulum sonrasında 2006-09 arasında 40.000 hane kapsama alanı içine alınmıştır. 

Amsterdam’ın tamamı anlamına gelen 762.000 hanenin 2015 yılında kapsama alanına 

girmesi beklenmektedir. Amsterdam modelinin yerel yönetimlerle işbirliği içinde 

Hollanda’nın diğer kentlerine de yayılması planlanmıştır. [20] 
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3.33.33.33.3 AvustralyaAvustralyaAvustralyaAvustralya    

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Avustralya Avustralya Avustralya Avustralya genişbantgenişbantgenişbantgenişbant    pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi     

Avustralya sabit penetrasyonu durağan hale geçmiş olsa da mobil genişbant 

yaygınlığında önemli artış gözlemlenen bir ülkedir. Sabit genişbant abonelerinin toplam 

hane sayısı içindeki payı 2012’de yüzde 56 olmuştur. Ortalama sabit genişbant hızı 4.2 

Mbit/s’dir. 2012 yıl sonu itibariyle yaklaşık 60 bin fiber müşterisi bulunmaktadır. Mobil 

genişbant abonelerinin sayısı çift hat sahiplerinden dolayı toplam nüfusu geçmiştir. 

Ortalama mobil genişbant hızı 2,4 Mbit/s’dir. Eylül 2012 itibariyle 620 bin mobil müşterisi 

bulunmaktadır (Şekil 49). 

Şekil 49 – Avustralya genişbant pazarında mevcut durum 
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Avustralya hükümetinin bu konudaki stratejisi hem yüksek hızda ağ geliştirmek hem de 

genişbant pazarında rekabeti tetiklemektir. 2016’da yaklaşık 100 Mbps ağ ve 2020’de 

yüzde 93 oranında yüksek hızda genişbant kapsamaya ulaşmak amaçlanmıştır. [21] 

Ülkenin coğrafi özelliklerinden dolayı genişbant hızı bölgelere göre farklılık 

göstermektedir. Özelleştirilmiş şirket Telstra pazarın hakimi konumundadır. Genişbant 

girişimlerinin Avustralya’daki gelişimi üç aşamada olmuştur.  

2005 yılında Avustralya’daki Telekom ve medya düzenleyici kurumlarının 

birleştirilmesiyle Avustralya İletişim ve Medya İdaresi (Australian Communications and 

Media Authority – ACMA) kurulmuştur. Bu kurum lisanslama ve içerik konularını yönetse 

de rekabetle ilgili konularda Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (Australian 

Competition and Consumer Commission – ACCC) aktif olarak görev almaktadır. Örneğin 

bu kurum ilk defa 1999 yılında yerleşik işletmeci Telstra’nın yerel şebeke ağını paylaşıma 

açmasını istemiş sonraki yıllarda bu paylaşımın ve oluşan yerel ağ kira fiyatlarının yakın 

takipçisi olmuştur. 2008 yılına kadar yerel ağ fiyatlarının doğru seviyelerden oluşması 

üzerine yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmalara paralel olarak Telstra’nın 

genişbant yatırımlarını yaygınlaştırması için aktif pazarlıklar yapılmış, ancak bu çabalar 

istenen yaygın yeni nesil altyapı yatırımı sonucunu vermemiştir. Telstra ile düzenleyici 

şartlar ve finansman konusunda mutabakat sağlanamaması üzerine genişbant yatırımı 

ülkede önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. [10] 

2007 yılında yeni hükümetin seçilmesiyle genişbant politikalarına bakış köklü bir şekilde 

değişmiştir. Hükümetin koyduğu 12 Mbps’den hızlı Ulusal Genişbant Ağı’nı (National 

Boradband Network - NBN) kurmaya yönelik planla hedeflenen yüzde 98 oranındaki 

kapsama alanı yatırımı için 4,8 milyar dolar finansman sağlama kararından sonra tüm 

oyuncular için ihale açılmış ve düzenleyici reformlar, politika ve finansman girişimleri için 

görüş istenmiştir. Telstra asgari teklif çağrısı kurallarına uymadığı için bu ihalede yer 

alamamıştır. 2008’deki ihale değerlendirme ve inceleme sürecinde uzmanlar kurulu 

gelen teklifleri bağımsız olarak değerlendirmiş ve hükümete bir rapor sunmuştur. 

Ardından hükümet tüm teklifleri reddederek NBN’i kurma ve işletme kararını açıklamıştır. 

2009-10 yılları arasındaki dönemde Avustralya hükümeti ulusal genişbant ağına yatırım 

yapmak ve binaların yüzde 90’ına FTTP, kalanına da yeni nesil uydu ve kablosuz 

teknolojisi ulaştırmak için NBNCo adında bir şirket kurmuştur. Hükümet tüm hisselerine 

sahip olduğu bu şirket aracılığıyla NBN’yi hayata geçirmeye başlamıştır. 
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2010-12 döneminde de Telstra ile pazarlıklar sürmüş, Telsta’nın yapısal ayrılma 

taahhüdüyle (Structural Seperation Undertaking - SSU) sonuçlanan bir anlaşma üzerine 

yeni nesil şebeke üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Telstra alacağı destek karşılığında 

altyapı ağını ve perakende işlerini yapısal olarak ayırmayı ve müşterilerini NBN’ye 

taşımayı kabul etmiş ve yeni telekomünikasyon yasasıyla ayrı bir yapı oluşturamayacak 

hale getirilmiştir.  

2011-12 süresince sürdürülen görüşmelerden sonra Telstra’nın yapısal ayrılma 

taahhüdü (SSU) Mart 2012’de imzalanmış ve Telstra’nın 2018’de gönüllü olarak 

ayrılması kararlaştırılmıştır. Böylece şebekedeki inşaat çalışmalarının başlamasının önü 

açılmıştır. (Şekil 50). 

Şekil 50 – Avustralya’da genişbant altyapı gelişimi 
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3.3.23.3.23.3.23.3.2 GenişbantGenişbantGenişbantGenişbant    yaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimler    

Avustralya geleceğin sayısal ekonomisini kurmak için şebeke altyapısının kalitesini 

arttırmakta olan ülkelerdendir. Girişim hükümetin sayısal ekonomi vizyonunu 

gerçekleştirmesini sağlayan bir altyapı projesi olarak görülmektedir. Bu yöndeki arz ve 

talep girişimleri şöyle gelişmektedir [22]: 

Arz girişimleriArz girişimleriArz girişimleriArz girişimleri    

Altyapı yatırımında izlenen yöntem 

Hükümet, Genişbant, İletişim ve Sayısal Ekonomi Dairesi (Department of Broadband,  

Communication and the Digital Economy) örgütlenmesi altında, açık-erişim toptan ağı 

kurmayı ve işletmeyi planlamıştır. Önerilen ağ nüfusun yüzde 93’ünü kapsayacak, en az 

100 Mbps hıza sahip fiber, nüfusun yüzde 4’ünü kapsayacak sabit 12 Mbps hıza sahip 

kablosuz ve nüfusun yüzde 3’ünü kapsayacak uydu bağlantısından oluşmaktadır. 

Primus, Telecom, Internode gibi işletmeci ve servis sağlayıcılar genişbant hizmetleri 

sunmak için NBN’ye toptan fiyat üzerinden erişim sağlamaktadır. Tahmini maliyeti 43 

milyar Avustralya doları (~42 milyar ABD Doları) olan yatırımın yüzde 37’si Avustralya 

altyapı tahvilleriyle finanse edilecek, yüzde 63’ü hükümetin yatırımı olarak 

gerçekleşecektir.  

Yerleşik işletmecinin düzenlenmesi: Yapısal Ayrılma Taahhüdü (SSU) 

Düzenleyici çerçeve dikey ayrılma ve toptan fiyatlama gibi düzenlemeleri birlikte ele 

almıştır. Düzenleyici kurumun onayladığı revize edilmiş yapısal ayrılma taahhüdü, 

Telstra’nın NBN uygulamasına katılım detaylarını içermiştir. Buna göre bakır ağı 

kademeli olarak ayrıştırılmış ve Telstra’ya ödenen tazminat karşılığı NBN’ye terk 

edilmiştir. Bağlantı kademeli olarak kesildikçe ve şebeke yeni yapıya aktarıldıkça, NBN 

kapatılan her hesap için Telstra’ya ödeme yapmaktadır. Altyapının kiralanması 

kapsamına borular, çukurlar ve rögarlar, giriş kanalları gibi fiziki alanlarla, NBN’e fiber 

hattı için boşluk bırakılması ve takas konuları da dahil edilmiştir. NBN’nin kapsamı 

dışındaki alanın yüzde 7’sine ağ ve hizmet sağlanması, değişimden etkilenen personelin 

yeniden eğitimi ve kamu bilgilendirmesi gibi konular da evrensel hizmet ilkeleri uyarınca 

düzenlenmiştir. Avustralya’daki bu operasyonda kullanılan kamu sübvansiyonunun 
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tahmini net bugünkü değeri, bakırın adım adım NBN’ye göç edilmesi için on yıl boyunca 

yaklaşık 3 milyar dolar, alt yapının kiralanması için 35-40 yıl boyunca 4 milyar Avustralya 

doları, ve evrensel hizmet için on yıl boyunca 5,5 milyar Avustralya dolar olacaktır. 1 

Haziran 2012 itibariyle, Telstra’nın 8,057 milyon bakır abonesi (6,877 milyon perakende; 

1,180 milyon ise toptan abone) ve yarım milyon ödemeli TV abonesi olması, değeri 

belirleyen önemli bir faktördür (Şekil 51). 

Şekil 51– Avustralya’da Telstra’nın Yapısal Ayrılma Taahhüdü anlaşması 
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Talep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleri    

Yetkinlik eğitimi 

• Nüfus genelinin sayısal becerilere ilişkin farkındalığının arttırılması ve hizmetten 

azami yararlanılması için beceri kazandırıcı sayısal merkezler kurulması 

kararlaştırılmıştır. Yaşlıların eğitim programlarına finansman sağlanmıştır. 

• NBN’nin faydalarını maksimize etmek için KOBİ’lerin, STK’ların ve kırsal alanlarda 

yaşayanların beceri kazanmasına yardımcı olmak hedeflenmiştir. Kırsal alanların 

büyük şehirlerin eriştiği hizmetlere aynı standartlarda erişmesini sağlamak için 

Sayısal Topluluklar ve Sayısal İşletme’ye 24,1 milyon Avustralya dolarlık 

finansman sağlanmıştır. 

▪ Hükümet NBN’yi kullanarak yenilikçi çevrimiçi ve etkileşimli eğitim ve beceri 

hizmetleri geliştirilmesi ve sunulması için ihale açmıştır. En yeni teknolojinin 

sağlanması ve yeni bir eğitim hizmetleri modelinin gelişimine yardımcı olmak için 

NBN’in desteklediği uzaktan eğitim projesi geliştirilmiştir. Devletin içerik sağlayan 

çeşitli kurumlarından alınan eğitsel içerik sayısallaştırılarak çevrimiçi portal 

üzerinde sunulmuştur. 

e-Hizmetler 

• Sayısal teknolojilerin ve genişbantın entegrasyonuna yardımcı olmak için e-sağlık 

denemeleri yapılmış, yeni servis modelleri geliştirmek için bir e-eğitim projesi 

finanse edilmiş, bu yollarla spesifik sektörlerde uyum teşvik edilmiştir. Sağlık ve 

bakım hizmetleri mobil sağlık hizmetlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

Mobil sağlık çalışmaları kronik hastalıkları olan yaşlılara nitelikli hizmet 

sunulmasına odaklanmıştır. 

• Hükümet bir hizmet reformuna gitmiş ve gerçek zamanlı etkileşimli müşteri 

hizmeti araçlarının etkin kullanımını devreye sokmuştur. Resmi bilgilere kolayca 

erişim sağlayan data.gov.au uygulaması geliştirilmiş, resmi hizmetlerin kolay 

kullanımı ve hizmetlere erişimini arttırmaya yönelik testler için teknik bir pilot 

uygulama finanse edilmiştir.  

• Sağlık, eğitim ve istihdam destek hizmetlerinin sağlanması için video konferans 

yöntemi denenmeye başlanmıştır. 
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3.3.33.3.33.3.33.3.3 AvustralyaAvustralyaAvustralyaAvustralya    pazarınpazarınpazarınpazarında rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamı    

Avustralya genişbant pazarında Telstra halen yüzde 60 payla piyasadaki en büyük 

oyuncudur. 2008 sonrası pazar payında bir kayıp yaşasa da Telstra’nın 2005 yılına göre 

pazar payının arttığı ve son iki yıldır ise %60 civarında kaldığı gözlemlenmektedir. Ancak 

yapılan tahminlerde sonraki yıllar için Telstra’nın bu hakim durumunun değişebileceği 

öngörülmektedir. Bu durum aşağıda verilen pazar paylarının yer aldığı şekilde Pyramid 

Research’ün bir tahmini olarak yer almaktadır. Bu ve benzeri tahminlerin arkasında yeni 

kurulacak NBN altyapısının eşit şartlarda bütün oyunculara hizmet verecek olmasından 

dolayı rekabette beklenen önemli artışın da etkisi vardır. Bu yüzden özellikle daha küçük 

oyuncuların pazar paylarının önemli miktarda artacağı beklenmektedir (Şekil 52). 

Şekil 52– Avustralya işletmeci bazında genişbant pazar payı 
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3.43.43.43.4 BrezilyaBrezilyaBrezilyaBrezilya    

3.4.13.4.13.4.13.4.1 Brezilya Brezilya Brezilya Brezilya genişbantgenişbantgenişbantgenişbant    pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi     

Brezilya özellikle mobil genişbant altyapısının hızla büyümekte olduğu bir ülkedir. Sabit 

genişbant abonelerinin toplam hane sayısı içindeki payı yüzde 33, ortalama sabit 

genişbant hızı 2,3 Mbit/s’dir. 2012 sonu itibariyle 325 bin fiber müşterisi vardır. Ortalama 

genişbant hızı 1,4 Mbit/s olan mobil genişbant abonelerinin toplam nüfus içindeki payı 

ise yüzde 34’tür. Eylül 2012 itibariyle LTE müşterisi yoktur (Şekil 53). 

Şekil 53 – Brezilya genişbant pazarının mevcut durumu 
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dışındaki genişbant penetrasyonu düşüktür. Telekomünikasyon hizmetlerinin 

özelleştirilmesinden sonra üç önemli bölgede, üç yerleşik şirket kurulmuştur. Telefonica, 

Oi ve Brasil Telecom şirketleri, coğrafi bölge tabanlı lisans verildiği için sınırlı rekabet 

içinde olmuştur. Brasil Telecom daha sonra Oi’yi satın almıştır.  

Pazardaki rekabeti ve hizmet kalitesini arttırmak ve altyapı genişletilmesi için ulusal 

genişbantın omurga altyapısını güçlendirmek amacıyla, 2010’da kamuya ait olan ve 

özelleştirme sonrası aktif hizmeti sona eren telekomünikasyon şirketi Telebras yeniden 

yapılandırılmıştır. Ulusal Genişbant Planı’nı (PNBL) hayata geçirme sorumluluğu 

Telebras’a verilmiştir. Telebras özellikle penetrasyonun veya rekabetin düşük olduğu 

yerlere odaklanarak, düşük toptan fiyatlarla kapasite toptancısı işlevi üstlenmiştir. Ulusal 

omurga altyapısını kurup hanelere kadar ulaşan yerel ağların kurulmasını ise rekabetçi 

piyasadaki servis sağlayıcılarına bırakmak üzere girişim başlatmıştır. 

Brezilya’daki genişbant girişimlerinin gelişimi 2011 ve sonrasında PNBL’yi desteklemek 

için talep tarafında yapılan ek girişimler ve rekabet, altyapı gelişimi, mobil ve uydu 

genişbant sistem gelişimi gibi konulardaki yeni düzenleme ve kurallarla olmuştur. PNBL, 

esas itibariyle altyapı genişlemesine odaklanmakla beraber, diğer arz ve talep 

girişimleriyle tamamlanmıştır (Şekil 54). 
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Şekil 54– Brezilya’da genişbant girişimlerinin gelişim aşamaları 

 

3.4.23.4.23.4.23.4.2 GenişbantGenişbantGenişbantGenişbant    yaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimler    

Brezilya’da kaliteli genişbant bağlantısının rekabeti arttırmasına ve pazarın büyümesine 

yönelik şu arz ve talep girişimleri yapılmıştır [23]: 

Arz girişimleriArz girişimleriArz girişimleriArz girişimleri    

PNBL çalışması 

• Telebras ulusal omurgayı kurmak ve ana taşıyıcı seviyesine ulaşmak için 2014 
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İlgilenen şirketler, “sosyal internet (popular internet)” olarak adlandırılan 
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perakende teklifini 1 Mbps bağlantı hızı için yaklaşık 17 dolar karşılığında 

sağlamakla yükümlüdür.  

• Yerleşik büyük telekomünikasyon şirketleri perakende tekliflerinde “sosyal 

internet” planı da sunarak teklifi tüm ülke çapında sunmuş olacaktır.   

• Telebras genişbant bağlantısını federal binalara, üniversitelere, Ar-Ge 

merkezlerine, hastanelere ve tele-merkezlere getirecektir.  

• Yeni şebekeyle 5 Mbps hızına çıkılacaktır. Altyapı 2014 itibariyle 30.803 km 

uzatma içerecek, 40 milyon hane halkı ve 4283 yerel yönetime erişecektir. 

Mart 2012 itibariyle, 700’ü aşkın internet sağlayıcı 2011’in ikinci yarısında başlatılan 

Ulusal Genişbant Planı’na katılmaya ilgi göstermiştir. Yerleşik telekomünikasyon 

şirketleri Oi, Sercomtel ve CTBC, PNBL sözleşmeleriyle Eylül 2012 tarihine kadar 

yaklaşık bir milyon genişbant sabit bağlantısı satmıştır. Bu şirketler ayrıca 2.284 şehirde 

mevcut olan popüler internet tekliflerinin çoğunu pazarlamıştır. Aralık 2012 itibariyle, 

Telebras ağı Brezilya’daki 21 eyalete ulaşmış ve toptan satış sözleşmeleri aracılığıyla 

900’den fazla şehre hizmet verir hale gelmiştir.  PNBL daha iyi altyapı ve artan rekabet 

aracılığıyla penetrasyonun artmasını amaçlamaktadır. Brezilya’da kapsama alanı yüksek 

olmakla beraber penetrasyon hala sınırlıdır (Şekil 55). 
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Şekil 55– Brezilya’da PNBL etkisi 

 

PNBL’nin daha iyi altyapı ve artan rekabet aracılığıyla penetrasyon artışı hedefinin bir 

göstergesi de Telebras’ın altyapısı, uluslararası ortaklıklar ve deniz altı kablolarıyla 

Güney Amerika ülkelerini birbirine bağlayan UNASUL projesidir. 2012’de 21 bin, 2014’te 

30 bin Km ağ genişlemesi öngören projenin hakim olacağı coğrafi alan Şekil 56’da 

görülmektedir. [24, 25] 

 

 

 

 

Kaynak: Anatel; Teleco; Telebrás; Basın

PNBL’nin bu ana kadarki etkisi…

▪ Mart 2012 itibariyle, 700’ü aşkın 
internet sağlayıcı Ulusal Genişbant
Planına katılmaya ilgi gösterdi (2011’in 
2. yarısında başlamıştı)

▪ Yerleşik telekomünikasyon şirketleri 
(Oi, Sercomtel ve CTBC) PNBL
sözleşmeleriyle Eylül 2012 tarihine 
kadar yaklaşık 1 milyon genişbant sabit 
bağlantısı sattı (yeni ilaveler)

▪ Bu şirketler ayrıca 2.284 şehirde 
mevcut olan “popüler internet” 
tekliflerinin çoğunu sattı

▪ Aralık 2012 itibariyle, Telebras ağı 
Brezilya’daki 21 eyalete ulaştı ve 
toptan satış sözleşmeleri aracılığıyla 
900’den fazla şehre hizmet veriyor 
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Kapsama alanı yüksek olmakla beraber…
Belediyelerin %’si, 2012 3. Çeyrek

… penetrasyon hala sınırlı
Hane halklarının %’si, 2012 3. Çeyrek
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Şekil 56 – Brezilya’da planlanan altyapı şebekesi 

  

Ulusal genişbant planı için özel vergi rejimi (REPNBL) 

Hükümetin şartlarına uygun projeler sunan şirketlere vergi muafiyeti anlamına gelen 

REPNBL bölgesel farkları azaltan, modernleşme seviyesi, genişbantın kitlelere yayılması 

gibi projelerin artışını öngörmektedir. İlgilenen taraflar 2016’ya kadar fayda sağlayacak 

bu tür projeleri Haziran 2013’e kadar sunmak zorundadır. Bu yöntemle 

telekomünikasyon ağına yaklaşık 9 milyar dolarlık yatırım yapılması beklenmektedir. 

Hükümetin sunduğu vergi muafiyetlerinin de 2 milyar dolar dolayında olacağı tahmin 

edilmektedir. Bu önlemle telekomünikasyon ağ genişlemesinin hızlanması 

öngörülmektedir. 
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Paylaşımlı altyapı uygulaması ve geçiş hakları 

Brezilya hükümeti Kasım 2012’de de yeni bir telekomünikasyon yönetmeliği yürürlüğe 

koymuştur. Buna göre boru hatları, kanallar, kuleler vb. üzerinde önemli pazar payı olan 

büyük telekomünikasyon şirketleri, diğer şirketlere referans fiyat üzerinden erişim hakkı 

tanıyacaktır. Bu yolla ülkede genişbant penetrasyonu ve rekabetin artması, fiyatların 

düşmesi beklenmektedir. Bu durum nihai olarak ağ sahiplerinin daha önce servis 

vermeyi düşünmediği bölgelerde, genişbant ürün tekliflerini de arttıracak etkiye sahiptir. 

Uydu girişimleri 

Telebras ve Brezilya’nın havacılık sanayii şirketi Embraer, 2012’de Telebras’ın karasal 

ağını tamamlamak için bir ortak girişim olarak Visiona Tecnologia Espacial’ı kurmuştur. 

Bu şirket 2014 sonuna kadar tahmini maliyeti yaklaşık 350 milyon dolar olan bir uydu 

üretecek ve 2015’te faaliyete geçirecektir. Brezilya PNBL’sinin kapsamında uydu 

kurulmasının temel hedefleri stratejik savunma ve internet iletişimidir. Hükümetin verdiği 

bilgiye, göre uydu izole veya merkezlere uzak bölgelerde bulunan yaklaşık 1200 şehri 

kapsayacaktır. [26] 

4G ihalesi 

İnternet kapsamı ve daha hızlı bağlantı çalışmaları çerçevesinde, Haziran 2012’de 4G 

ihalesi yapılmıştır. 2,5 Ghz spektrum için temel olarak hepsi ulusal lisans sahibi olan dört 

büyük şirket (Vivo, TIM, Claro ve Oi) ihaleyi kazanmıştır. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 

1,5 milyar dolardır. Hükümet ayrıca kırsal ve izole alanlarda genişbant erişimi 

sağlanması için, 4G frekanslarıyla birlikte 450 Mhz bantları da getirmiştir. Kazanan tüm 

ulusal şirketler önceden seçilmiş şehirlerde veri iletişimini sağlamakla sorumludur ve 

bağlantı yapabilmeleri için diğerlerine altyapı sağlamak zorundadırlar. Bu yatırımla da 

Brezilya’da kablosuz genişbant hızı ve kalitesi artacak ve telekomünikasyon altyapısının 

zayıf/düşük olduğu alanlarda kablosuz bağlantı imkanı olacaktır. Mayıs 2014 itibariyle 

tüm eyalet başkentleri ve nüfusu 500 binden fazla olan şehirlerin kapsama alınması 

beklenmektedir. 
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Talep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleri    

Tele merkezler 

Ücretsiz internet erişimi yoluyla kamunun sayısal kapsama girmesini desteklemek 

amacıyla ülke çapında tele merkezler kurulmaktadır. Bunlar bilgisayar bağlantısıyla 

ücretsiz BT ve iletişim çözümleri sağlayan, kâr amacı gütmeyen merkezlerdir. Merkezler 

kurslardan genel internet erişimine kadar pek çok çeşitli alanda faaliyet sunmaktadır.  

Hükümet bu merkezlerin tüm BT ve idari donanımıyla bağlanma imkanlarını 

sağlamaktadır. Raporun yazım tarihi itibariyle 8 bini aşkın tele merkez aktif durumdadır 

ve yaklaşık 9 bin ek merkez bağlantısı hedeflenmiştir. Tele merkezlerin haftada en az 30 

saat açık olması gerekmektedir. Tele merkez kurulum setinde sunucular, on adet 

bilgisayar, bir kablosuz yönlendirici, bir yazıcı, bir projektör, 21 sandalye vb. donanımı 

vardır. Kamu ve kâr amacı gütmeyen özel kuruluşlar tele merkez kurmak için talepte 

bulunabilmektedir.  

Eğitim programları 

Federal hükümet ve Eğitim Bakanlığı tarafından Her Öğrenciye Lap Top (Prouca) 

programı başlatılmıştır. Program yerel mülki idarelerin düşük fiyatla bilgisayar satın 

almasını sağlayarak devlet okullarının sayısal kapsama alınmasını destelemek amacıyla 

düzenlenmiştir. Bunun için de özel bir vergilendirme uygulaması yapılmıştır. İlgilenen 

imalatçıların bu programı hedefleyen cihaz üretmeleri karşılığında, vergi muafiyetinden 

yararlanma hakkı doğmuştur. [27] 

Her öğrenciye bir dizüstü bilgisayar sağlanması ve Genişbant Okulda Eğitim programı, 

sayısal kapsamın bir parçası olarak kabul edilmiştir. 2008 yılında program başlatılmış, 

ülkedeki tüm devlet okullarının birbirine bağlanması amaçlanmıştır. Hükümet tarafından 

başlatılan bu programın yürütülmesinden yerleşik sabit telefon şirketleri sorumludur. 

Eğitim kurumları 2025 yılına kadar minimum 2Mbps hızda, ücretsiz, bağlantı 

yapabilecektir. Bağlantı sahibi olan okul sayısı 2008-12 aralığında yüzde 32 artış 

göstererek 66 bine çıkmıştır (toplam ~200 bin okulun %33’üne denk gelmektedir). [28] 
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Sayısal Şehirler girişimi 

Kentlerde erişimi ve kamu hizmetlerini geliştirmek için Sayısal Şehirler girişimi 

tasarlanmış ve e-devlet uygulamaları geliştirmesi buna dahil edilmiştir. Sayısal Şehirler 

programının ana amacı, kamu kurumlarının geliştirilmiş telekomünikasyon altyapısına 

erişimini sağlayarak kamu yönetiminin etkinliğini arttırmak, vatandaşa daha iyi hizmet 

vermek, yerel gelişime katkıda bulunmak, yönetim uygulamalarının finansal, mali, sağlık 

ve eğitim sektörlerinde uygulanması sağlamak, kamu sunucularının kapasitesini 

arttırmak, e-devlet hizmetlerine erişim sağlamak ve genel nüfusun internete ücretsiz 

erişim yapabileceği yerler kurmaktır. 2012’de, bu programdan yararlanmak üzere 80 

şehir seçilmiştir. 2013’te, federal hükümet 150 şehre genişleme için programa yaklaşık 

50 milyon dolar ek katkıda bulunmuştur. Bir sonraki aşamada nüfusu 50 binden az olan 

şehirler seçilecek ve Telebras’ın ana altyapısına 50 Km’lik mesafede yer alan 

yerleşimlere öncelik verilecektir.  

Muafiyet, fiyatlandırma ve teşvikler 

• Sayısal kapsama hedefli kişisel bilgisayar, tablet ve akıllı telefon satışları için vergi 

muafiyeti uygulanmaktadır. Ülkedeki bilgisayar penetrasyonu nüfusun yüzde 

50’sine ulaşmıştır. 

• Sosyal genişbant teklifleri için vergi muafiyeti uygulanması sonucunda bazı 

eyaletlerde genişbant servisi 17 dolardan yaklaşık 14 dolara düşecektir. 

• Resmi düzenleyici otorite olan Anatel’in genişbant kalitesine ilişkin girişimleri de 

anketler düzenlemek ve mobil ve sabit genişbant hizmet kalitesinin göstergelerini 

yakından takip etmektir. 

• Hükümet kullanıcı erişim terminalleri için de teşvik vermeyi kararlaştırmıştır. 2005 

yılında yürürlüğe giren yasa uyarınca, ülkede gerçekleştirilen yenilikçi projelere 

vergi muafiyeti getirilmiştir. [29]  

• Hükümet genişbantın kalitesine ilişkin de girişimler yapmıştır ve son iki yıldır 

genişbant bağlantılarının kalitesi yakından takip edilmektedir. 2011 sonu itibariyle, 

düzenleyici özellikle mobil ve sabit genişbant ana servis sağlayıcıları tarafından 

sunulan genişbant kalitesini hedefleyen iki karar almıştır. Bu kararlar sonucu 
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kamuya genişbant sağlayıcıların kalitesi ve ortalama hızını kontrol etmek için 

gereken araçlar sağlanmıştır. Takip 2012 sonunda başlamıştır. 

3.4.33.4.33.4.33.4.3 BrezilyaBrezilyaBrezilyaBrezilya    pazarınpazarınpazarınpazarında rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamı    

Brezilya’da telekom servislerinin özelleştirilmesiyle değişik bölgelerde özelleştirmeyi 

kazanan üç şirket bu pazarlarda hakim oyuncu konumundadırlar. Hernekadar ülke 

genelinde üç oynucu arasında bölüşülmüş bir pazar görüntüsü olsa da detayına 

bakıldığında bu üç oyuncunun pek çok yerde birbirleriyle doğrudan rekabet halinde 

olmadıklarını söylemek mümkündür. Son on yıl içinde tüm geniş bant bağlantılarının en 

az yüzde 80’ine yakın kısmını bu üç oyuncu gerçekleştirmiştir. Sadece genişbant 

bağlantılarıyla ilgili olarak 256 kbps üstü hız dikkate alınarak yapılan pazar payı 

tahminleri Şekil 57’de görülmektedir. 
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Şekil 57– Brezilya’da işletmeci bazında genişbant pazar payı 
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Brezilya’da işletmeci bazında genişbant pazar payı1

%100= Milyon abone, yüzde
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3.53.53.53.5 Güney KoreGüney KoreGüney KoreGüney Kore    

3.5.13.5.13.5.13.5.1 Güney Kore Güney Kore Güney Kore Güney Kore genişbantgenişbantgenişbantgenişbant    pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi     

Güney Kore yaygın ve yüksek kaliteli genişbant internet erişimiyle dünya çapında lider 

konumundadır. Sabit genişbant abonelerinin toplam hane sayısı içindeki payı yüzde 

96’dır ve ortalama sabit genişbant hızı 14,0 Mbit/s’dir. 2012 yıl sonu itibariyle 13,2 milyon 

fiber müşterisi bulunmaktadır. Ortalama hızı 2 Mbit/s olan mobil genişbant abonelerinin 

toplam nüfus içindeki payı da yüzde 100’dür. Eylül 2012 itibariyle 11,7 milyon  olan LTE 

müşterileri toplam nüfusun yaklaşık yüzde 25’idir (Şekil 58).  

Şekil 58 – G. Kore genişbant pazarında mevcut durum 
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Kaynak: Kaynak: Informa Telecoms & Media, Cisco, World Bank, Pyramid Research (Fixed Comms Forecast 4Q12), Korea Communications Commission
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Güney Kore’de genişbant altyapısı, devletin odaklı stratejisiyle desteklenerek gelişmiştir. 

Özellikle düzenleyici kurum Kore İletişim Komisyonu (Korean Communications 

Commission – KCC) zaman zaman sert uygulamalarıyla rekabetçi piyasanın şartlarının 

yerine gelmesine büyük önem göstermiştir. Güney Kore stratejisinin başlangıç 

noktasındaki hedefini, penetrasyonu sıfır noktasından evrensel kapsama düzeyine 

çıkarmak olarak belirlemiştir. Genç ve teknoloji konusunda bilgi sahibi bir tüketim 

toplumu olması ve nüfusun yüzde 85’inin kentsel alanlardaki büyük binalarda yaşaması, 

bu hedefe ulaşmak için uygun ortamı yaratmıştır. Hanaro ve Thrunet şirketleri 

genişbantın erken hayata geçmesinin yolunu açmıştır. Thrunet devletin sahip olduğu 

Kepco enerji şirketinden kiraladığı altypısıyla Korea Telecom (KT) karşısında etkin bir 

rakip olmayı başarabilmiştir. Ayrıca ülkedeki yerel ağın sahipliği (last-mile) büyük oranda 

site/ toplu yerleşim sahiplerinde olduğundan alternatif işletmeciler görece az bir yatırımla 

çok sayıdaki aboneye yerleşik işletmecinin altyapısına ihtiyaç duymadan hizmet 

verebilme şansını elde ettiler. Bütün bu gelişmelere rağmen genişbant (xDSL) 

piyasasına sonradan giren KT lider konuma yükselmiştir. [10]  

Genişbant girişimlerinin Güney Kore’deki gelişimi 1995-97 yılları arasında omurganın 

kurulmasıyla başlamıştır. 80 önemli bölgeyi birbirine bağlayan yüksek hız/kapasite 

omurga altyapı bağlantısı 2000 yılında tamamlandıktan sonra, ülke genelindeki 144 

bölgede nüfusun geneline ADSL/kablo hizmeti sunulmuştur. Bu altyapıyla KT, Hanaro, 

Thrunet gibi oyuncular arasında etkin bir rekabet ortamı sağlandıktan sonra 2001-04 

aralığında ağın geliştirilmesi çalışmaları başlamıştır. Ulusal omurganın hız ve kapasitesi 

arttırılmış, e-devlet sistemi kurulmuş ve hizmetlerin daha ucuza verilmesi için açık 

rekabet ortamı sağlanmıştır. 2003 yılında yüzde 73’lük hane halkı penetrasyonuna 

ulaşılmıştır. 2004-10 yılları arasında genişbant yakınsama ağıyla (BcN) yaygın bağlantı 

için mobil ve sabit ağlar yakınlaştırılmış, zaman ve yer sınırlaması olmaksızın genişbant 

multimedya hizmetleri sorunsuz ve güvenli sağlanır olmuştur.  

Güney Kore 2011-20 projeksiyonunu giga-internet projesi üzerinden yapmıştır. 

Gelecekte yüksek kaliteli ve yüksek kapasiteli hizmet verilmesini sağlayan giga düzeyde 

ağlar altyapı hızını 2020 itibariyle 10 Gbps’ye yükseltecektir (Şekil 59). 
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Şekil 59– G. Kore’de genişbant girişimlerinin gelişim aşamaları 

 

3.5.23.5.23.5.23.5.2 GenişbantGenişbantGenişbantGenişbant    yaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimler    

Güney Kore hükümeti hem arz ve hem de talep tarafını hedefleyen stratejik girişimlerle 

genişbantın gelişimini ve yüksek hızda genişbant internet kullanımında liderlik politikasını 

desteklemiştir. 

Arz girişimleriArz girişimleriArz girişimleriArz girişimleri    

Düşük faizli kredi ve Ar-Ge finansmanı  

Güney Kore hükümeti oluşturduğu politikalar ve genişbant altyapısı yatırımları için verdiği 

teşviklerle pazarda kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır. Hükümet tarafından genişbant 

oyuncularına sağlanan düşük faizli kredi finansmanı planın ilk beş yılı olan 1999-2003 
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aralığında 400 milyon ABD doları, son beş yılda ise 130 milyon ABD doları civarında 

olmuştur. Düşük faizli krediler ilk beş yılda toplam yatırımın sadece yaklaşık yüzde 3’ünü 

karşılamıştır. Hükümetin en son gerçekleştirilen iki büyük projedeki payı ise 2,3 milyar 

ABD dolarıdır. BcN 40, Giga internet ise 29 milyar ABD dolarlık yatırımlardır. Hükümetin 

sağladığı fonlar, Ar-Ge çalışmaları, pilot servisler ve teknolojiler, pilot proje uygulamaları, 

çekirdek teknoloji geliştirme ve çevre koordinasyonuna yönelik harcanmaktadır (Şekil 

60).  

Şekil 60– G. Kore’de hükümetin kolaylaştırıcı rolü 

 

Düzenlemeler 

• Hükümet altyapı tabanlı rekabeti desteklemektedir. LLU uygulaması 2002’ye 

ertelendiğinde oyuncular kendi ağlarını kurmak zorunda kalmıştır. 

Kaynak: 2010 Bilgi Raporu, Kore Cumhuriyeti, Sayısal Fırsat Raporu, Kore İletişim Komisyonu, basın

~130

-%68

Planın son 5 yılı
(2008-2012)

Planın ilk 5 yılı
(1999-2003)

~400

Hükümet tarafından genişbant oyuncularına sağlanan 
finansman 
Milyon ABD Doları

Projenin 
Adı

Toplam 
Yatırım Devlet Fonu

Fonun 
Kullanımı

BcN 40 1,2 ▪ Ar-Ge çalışmaları

▪ Pilot servisler ve 
teknolojiler

Giga 
Internet

29 1,1 ▪ Pilot proje 
uygulaması

▪ Çekirdek 
teknoloji 
geliştirme 

▪ Çevre 
koordinasyonu 
(örneğin hukuk 
sistemi)

Hükümetin en son gerçekleştirilen iki projedeki payı
Milyar ABD Doları 

Düşük faizli krediler ilk 5 yılda 
toplam yatırımın sadece yaklaşık 
%3’ünü karşıladığı için, destek 
küçük kaldı 

Kore hükümeti düşük faizli krediler sağladı, ancak bu 
uygulama minimum düzeyde etki yarattı

Hükümet politika oluşturarak ve Ar-Ge türü girişimlere 
fon sağlayarak altyapı kurma çalışmalarına dahil oluyor
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• En büyük işletmeci olan KT, 2002’de özelleştirildiği zaman, hükümet 2005 

itibariyle tüm kırsal alanlarda 1 Mbps hız sağlamasını talep etmiş, yüzde 100 

internet kapsaması 2008’de gerçekleşmiştir.  

• 2004 sonrasında kurulan fiber için yerleşik işletmeci altyapıyı alternatif 

işletmecilere açmaya yükümlü değildir. 

Talep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleri    

e-Devlet uygulamaları 

Güney Kore e-devlet uygulamasına bütünsel bir yaklaşım göstermiştir ve kamu işlerinin 

yüzde 90’ı internet üzerinden yapılmaktadır. BM gelişim endeksine göre dünyanın en 

gelişmiş e-devlet hizmetleri sunulmaktadır. Bunun sonucunda e-devlet kullanım oranları 

2007’de yüzde 41’ken 2012’de yüzde 64’e yükselmiştir.  

Evrensel PC  

Evrensel PC programıyla kamunun finanse ettiği, düşük fiyatlı bilgisayarlar üretilmiştir. 

Bilgisayar satın alma finansman programı devreye sokulmuş, internete girmeye hazır 

cihaz özellikleri standartlaştırılmış ve fiyatların yaklaşık yüzde 20 daha ucuz olması 

sağlanmıştır. Hükümet bireylerin bilgisayar satın alabilmesi için minimum belge beyanı 

ve işlemle düşük faizli kredi vermiştir. Ülkedeki bilgisayar sayısı 1997’de 7 milyonken, 

2011’de 34 milyona yükselmiştir. [30] 

Okulların erişimi 

Okullara internet bağlantısı, düşük gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz bilgisayar 

dağıtılması gibi konularda BT desteği programının dahilinde eğitim verilmiş, uygulama 

düşük gelirli ailelerin çocuklarıyla sınırlı olarak yakın zamanlara kadar sürmüştür. Okul 

internet bağlantısı programı dahilinde hükümet bilgisayar alımına bütçe ayırmış, KT tüm 

okullara ilk dönemlerde ücretsiz 256 Kbps hat sağlamış ve daha hızlı bağlantı için ciddi 

indirimler yapmıştır. 2011 yılı itibariyle okulların yüzde 93’ündeki bağlantı hızı 50 Mbit/s 

ve üzeridir. Tüm okullarda internet bağlantısı ve tüm öğretmenlerin kişisel bilgisayarı 

vardır. Çoğunlukla genç ve internet üzerinden oyun oynayanları çeken ve PC Bang 

denen internet kafeler ortaya çıkmıştır. [31] 
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Sertifikasyon 

Hükümet bina ağ sertifikasyonu programını uygulamaya koymuştur. Yeni sertifikasyon 

kriterleri kablo kapasitesi, frekans özellikleri, jak sayısı gibi konuları da uygulamaya 

almıştır. Müteahhitlerin müşteri gözünde fark yaratmak için sertifikasyonu kullanması  

sağlanmıştır. Örneğin, sınıf 1 tipi binalarda C3 ve üstü optik kablo, 100 Mbps ve üstü hız 

ve her yüz metrekarede en az 15 jak olması gerekmektedir. 2003-11 arasında sınıf 

bazında onaylı binaların payı yüzde 22 oranında artmıştır. [32,33] 

Eğitim programları 

2000 yılında hükümet internet hizmetlerinin daha çok farkına varılmasını sağlamak için,  

toplam nüfusun yüzde 21’ini hedefleyen ücretsiz temel BT eğitimi başlatmıştır. Program 

dahilinde 4 milyona yakın öğretmen ve öğrenci, 3 milyondan fazla çiftçi, balıkçı ve işçi, 2 

milyon ev kadını, 1,5 milyon kamu görevlisi, 378 bin yaşlı ve engelli ile 32 bin mahkuma 

ulaşılmıştır (Şekil 61 ve Şekil 62). 
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Şekil 61 – G. Kore’de hükümetin talep girişimleri (1/2) 
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Şekil 62– G. Kore’de hükümetin talep girişimleri (2/2) 

 

3.5.33.5.33.5.33.5.3 Güney KoreGüney KoreGüney KoreGüney Kore    pazarınpazarınpazarınpazarında rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamı    

Thrunet ve Hanora Güney Kore’de genişbant hizmeti sumaya başlayan ilk şirketler 

olmuşlardır.  Thrunet devletin sahip olduğu Kepco enerji şirketinden kiraladığı altypısıyla, 

Hanora’da sabit ses hizmetinin yanında verdiği bedava DSL hizmetiyle Korea Telecom 

(KT) karşısında etkin birer rakip olmayı başarabilmiştir. Sonraki dönemde, Hanaro 2005 

yılında Thrunet’i satın almış ve 2008 yılında SK Telecom ile birleşmiştir. Şirket adını daha 

sonra SK Broadband Hanaro olarak değiştirmiştir. Bugün SK Broadband yerleşik 

işletmeci KT’nin karşısındaki en büyük oyuncu olarak yer almaktadır. Güney Kore geniş 

bant piyasasında KT, 2000 yılından bu yana pazarın yüzde 40’ından fazlasına sahiptir. 

Önümüzdeki yıllarda da bu payını koruması beklenmektedir. Değişik oyuncuların pazar 

payları dağılımı Şekil 63‘te görülmektedir.  

Bina ağ 
sertifikasyon 
programının 
oluşturulması

Etki

Kaynak: KCC; MOE, NSO, NIA

32
54

68
46

1. Sınıf

Diğer

2011

100

2003

100

Ücretsiz temel 
BT eğitim 
programı

Hedef müşteriler Hedef sayı

Öğretmenler ve öğrenciler 3.979.000

Çiftçiler, balıkçılar, işçiler 3.291.000

Ev kadınları 2.000.000

Askerler 740.000

Kamu görevlileri 710.000

Engelli ve yaşlı insanlar 378.000

Mahkumlar 32.000

Toplam 11.130.000

Sınıf bazında onaylı binaların payı
Yüzde
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Şekil 63– G. Kore’de işletmeci bazında genişbant pazar payı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güney Kore’de işletmeci bazında genişbant pazar payları 
%100= Bin abone, yüzde

KT 2000 yılından bu yana pazarın %40’ından fazlasına 
hakim oldu

26
22 22 22 20 19 18 18 17 17

45 42 42 43 45 48 50 51 52 53

22.4

16

14T

21.9

16

16

13T

21.4

17

16

12

20.6

18

17

11

20.2

18

18

10

19.1

19

17

09

17.8

20

15

2008

16.2

15

14 15

15T 16T

22.8

15

15

2017T

23.1

15

15

Others

LG Group

SK Broadband

KT Corp

1 Hanaro 2005 yılında Thrunet’i satın aldı ve 2008 yılında SK Telecom ile birleşti ve adını daha sonra SK Broadband Hanaro olarak değiştirdi

Kaynak: Pyramid Research, Fixed Communications Demand 1Q 2013
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3.63.63.63.6 KatarKatarKatarKatar    

3.6.13.6.13.6.13.6.1 Katar Katar Katar Katar genişbantgenişbantgenişbantgenişbant    pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi     

Katar mobil genişbant alanında hızla büyüse de sabit genişbant yaygınlığı ve kalitesi 

açısından kendi gelir seviyesindeki ülkelerin gerisinde kalmıştır.    Sabit genişbant 

abonelerinin toplam hane sayısı içindeki payı yüzde 66’dır ve ortalama sabit genişbant 

hızı 1,9 Mbit/s’dir. 2012 yıl sonu itibariyle 10 bin fiber müşterisi bulunmaktadır. Mobil 

genişbant abonelerinin toplam nüfus içindeki payı da yüzde 82’dir. Ülkedeki ortalama 

mobil genişbant hızı 1,3 Mbit/s’dir. Eylül 2012 itibariyle LTE müşterisi bulunmamaktadır 

(Şekil 64).  

Şekil 64– Katar’daki genişbant pazar yapısı 

 

66
61

57
54

48

20122011201020092008

Kaynak: Informa Telecoms & Media, Cisco, World Bank, Akamai-State of the Internet; Telegeography, “Global Comms Database: Qatar” 

82

72

61

47

30

2008 2009 Eylül 
20121

2010 2011

1 Eylül 2012 abone sayısının 2012 toplam nüfusuna oranıdır

Ortalama sabit 
genişbant hızı
Mbit/s

Ortalama mobil 
genişbant hızı
Mbit/s

1,2 1,7 1,5 1,6 1,9

2012 yıl sonu itibariyle 
~10 bin fiber müşterisi

Eylül 2012 itibariyle LTE
müşterisi bulunmamaktadır

1,3

Sabit genişbant abonelerinin toplam hane sayısı 
içindeki payı 
Yüzde

Mobil genişbant abonelerinin toplam nüfus içindeki 
payı
Yüzde

Toplam nüfus (2011): 1,9 milyon

Toplam yüzölçümü: 11 bin km2

1,6
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Katar hükümeti doğrudan yatırım yapmak suretiyle genişbant altyapısını geliştirmek 

istemiştir. 2010’da 2030 yılına yönelik ulusal vizyon ve BİT startejisi geliştiren Katar, 

minimum 100 Mbps hızında, hane halklarının yüzde 95’iyle işyeri ve resmi dairelerin 

yüzde 100’ünü kapsayan bir altyapı kurmayı amaçlamıştır. Katar Bilgi ve İletişim Üst 

Konseyi, ulusal vizyon paralelinde 2015 Katar BİT stratejisini hazırlamıştır. BİT altyapısı 

2015 stratejisinin gerçekleşmesi için gerekli girişimlerden biri olarak görülmektedir. 

Hükümet ülkenin genişbant hedeflerini gerçekleştirmek için tam olarak bağımsız ve 

mülkiyeti yüzde 100 kendisine ait olan Q.NBN şirketini kurmuştur. Devlete ait yerleşik 

işletmeci Qtel ile Q.NBN arasında altyapıya erişim sağlaması için sözleşmeler 

imzalanmıştır. Uygulamanın başlatılması için Qtel ve Q.NBN arasındaki görüşmeler 

raporun yazıldığı dönem itibariyle devam etmektedir (Şekil 65). 

Şekil 65– Katar’da genişbant girişimlerinin gelişim aşamaları 

    

Katar 2030 Ulusal Vizyonu 
ve BİT Stratejisi

Fiber altyapının kurulması 

2010

2010-ve sonrası
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3.6.23.6.23.6.23.6.2 Katar 2030 ulusal vizyonunda BİTKatar 2030 ulusal vizyonunda BİTKatar 2030 ulusal vizyonunda BİTKatar 2030 ulusal vizyonunda BİT        

Katar’ın 2030 bilgiye dayalı bir ekonomi olma vizyonu en modern BİT altyapısına ihtiyaç 

duymaktadır. Katar’ın 2030 ulusal vizyonu bilgiye dayalı bir ekonomi olma yönündedir. 

Bu vizyonun gerçekleşmesi için başlatılan BİT girişimlerinin toplumun bilgiye dayalı ve 

son derece rekabetçi yeni uluslararası düzende iş yapabilme yeteneğini artıracağı ve 

bunun da eknonomik başarıyı getireceği düşünülmektedir. Girişimler üç ayrı grupta 

değerlendirilebilir [34]: 

Devlet ve toplum için BİT 

e-Eğitim, e-sağlık, e-devlet ve e-kapsama konuları ele alınmaktadır.  

Ekonomik gelişme için BİT  

BİT insan sermayesi, sayısal içerik ekosistemi, inovasyon ve girişimcilik konuları ele 

alınmaktadır. 

Sürdürülebilirliğin temelleri  

Siber güvenlik, uydu ve deniz altından geçen kablolarla yapılan harici bağlantılarla mobil 

ve sabit hat ağlarıyla yapılan dahili bağlantıları içeren emniyet BİT altyapısı ve yasal 

düzenleyici çerçeve konuları ele alınmaktadır (Şekil 66). 
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Şekil 66 – Katar 2030 ulusal vizyonunda BİT 

 

3.6.33.6.33.6.33.6.3 GenişbantGenişbantGenişbantGenişbant    yaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimler    

Katar hükümeti konunun sosyal ve ekonomik gelişimi hızlandırıcı ve bilgi ekonomisini 

destekleyici etkisini kabul ederek, ağ kalitesini iyileştirmek ve uygulamaya geçişi 

arttırmak için genişbant altyapısına yatırım yapmaktadır [34].  

Arz girişimleriArz girişimleriArz girişimleriArz girişimleri    

Q.NBN’in kurulması    

• Q.NBN pasif ağ altyapısını işletecektir ve diğer işletmecilerin katılma opsiyonu 

vardır. Önerilen ağ en az 100 Mbps hızla hane halkının yüzde 95’i ve şirketlerin 

yüzde 100’ünü kapsama alanına alacak fiber altyapıdır. 
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• Q.NBN yerleşik işletmecinin eski hatlarını kiralayarak paralel hat çekilmesini 

önlemektedir.  

• İşletmecilere açık bir şekilde fiber erişim sağlanacak ve işletmecilere fatura edilen 

toptan erişim ücretlerinde sübvansiyon uygulanacaktır. Bu şekilde, Katar’da 

perakende servis ücretlerini düşük tutmak suretiyle toplumun tüm kesimlerinin 

makul ücretlerle hizmetten yararlanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca 

işletmeci marjlarının da yeterli seviyede olması için imkan yaratılmaktadır. 

Hükümetin yaptığı ilk sermaye katkısından sonra Q.NBN’in kendi başına yeterli 

olması beklenmektedir. Fiyatların makul düzeyde olmasını ve tüm işletmecilere 

açık erişim sağlanmasını temin etmek için toptan satış fiyatlarının 

düzenlenmesinden sorumlu olan ictQatar adında bir düzenleyici kuruluş da 

bulunmaktadır. Açık ve kesin düzenleyici politika bu mekanizmayla 

sağlanmaktadır.  

• Katar hükümeti makul fiyat ve sürdürülebilirliği sağlamak için yaklaşık 350 milyon 

dolar sübvansiyon ayırmıştır. Hükümetin sübvansiyonları sürdürülebilir iş modeli 

ve makul perakende fiyatları sağlamayı amaçlamaktadır. Hükümetin sağladığı 

finansman, öncelikle işletmecilere uygulanan erişim toptan satış fiyatlarının 

düşürülmesi ve tüketici fiyatlarını daha makul kılma amaçlıdır. Perakende 

işletmecisinin maliyet yapısı ve marjları çerçevesinde maksimum toptan satış 

fiyatları ve Q.NBN şirketinin ekonomik olarak yaşayabilmesi için uygun toptan 

satış fiyatlarıyla ilgili beklentiler ve dolayısıyla gerekli sübvansiyon miktarı Şekil 

67’de gösterilmiştir. 
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Şekil 67– Katar pazarında maliyet ve fiyatlandırma 

 

Talep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleri    

e-Devlet yaklaşımları    

• Veri paylaşımını geliştirmek ve güvenliği artırmak için çeşitli kurumları bir iletişim 

platformunda birbiriyle bağlamak için güvenli bir resmi ağın kurulması da 

kapsama alınmıştır.  

• Devletin resmi internet portalını kullanarak internet üzerinden hazır bilgiye erişim 

sağlayan Hukoomi kurulmuştur. Fatura ödemeleri, vize başvurusu gibi hizmetler 

buradan alınmaktadır. 
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Eğitim programları    

• e-Öğrenme portalı üzerinden şirket ve personele çeşitli eğitim kursları 

verilmektedir. 

• KOBİ’lerin lider BİT uygulayıcılarıyla ilişki kurması için seminerler düzenlenerek 

rekabet gücü ve verimlilik arttırmaya destek olunmaktadır. 

• Engellilerin BİT bağlamında güçlendirilmesi ve onlara imkan verilmesi için Asistan 

Teknoloji Merkezi kurulmuştur. 

• Öğrenciler için BİT bursları, çalışanlar için BİT staj imkanları ve danışman 

programları düzenlenmektedir. BİT’e hazırlığı ve kullanımında başarılı öğrencilerin 

uzmanlık becerileri edinmesi için tesis edilen burs programı yürütülmekte, genç 

BT uzmanları için staj ve danışmanlık programları sürdürülmektedir. 

• Sayısal toplum yaratılması amacıyla çalışan MADA aracılığıyla, paydaşların 

eğitimi ve BİT üzerinden engellilere yardımcı teknoloji çözümleri sunulmaktadır.  

Sayısal merkezler 

• Yeni teknoloji şirketlerinin gelişmesi için Sayısal Yenilik Merkezi kurulmuştur ve 

sayısal girişimcilere destek vermektedir. 

• Siber tehdit ve içerdiği riskleri izlemek için Bilgisayar Acil Durum ekibi 

kurulmuştur. 

Diğer girişimler 

• Şirketlerin bağlanabilirliğini desteklemek için sürdürülebilir Arapça sayısal içerik 

ve Arapça yer adlandırma sistemi geliştirilmektedir. 

• Çocukları internetin zararlarından korumak ve endişeli ebeveynleri rahatlatmak 

için safespace.qa sitesi kullanılmaktadır. 
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3.6.43.6.43.6.43.6.4 Katar pazarınKatar pazarınKatar pazarınKatar pazarında rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamı    

Katar genişbant pazarında 1996’dan bu yana süren Qtel’in tekel konumu Q.NBN’in 

tamamlanmasıyla pazarın Vodafone gibi oyunculara açılmasıyla değişecektir (Şekil 68). 

Şekil 68– Katar’da genişbant abonelerinin artışı 

 

 

 

 

 

Qtel 1996 yılından bu yana piyasada tekel konumunda 
ve Q.NBN pazarı Vodafone gibi oyunculara açacak

Kaynak: Telegeography

2012
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11
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70
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+25% p.a.

Q-tel genişbant aboneleri
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3.73.73.73.7 MalezyaMalezyaMalezyaMalezya    

3.7.13.7.13.7.13.7.1 Malezya Malezya Malezya Malezya genişbantgenişbantgenişbantgenişbant    pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi     

Malezya genişbant altyapısı gelişmekte olan bir ülkedir.    Sabit genişbant abonelerinin 

toplam hane sayısı içindeki payı yüzde 44’tür ve ortalama sabit genişbant hızı 2,3 

Mbit/s’dir. 2012 yıl sonu itibariyle 500 binden fazla fiber müşterisi bulunmaktadır. 

Ortalama hızı 1,4 Mbit/s olan mobil genişbant abonelerinin toplam nüfus içindeki payı da 

yüzde 43’tür. Eylül 2012 itibariyle LTE müşterisi bulunmamaktadır (Şekil 69).  

Şekil 69– Malezya’daki genişbant pazar yapısı 

 

Malezya hükümeti 2020 ekonomik hedeflerinin başarılmasına yardımcı olmak için 

genişbant altyapısını geliştirmeye odaklanmıştır. Ülkenin çeşitli yerlerine dağılmış orta 

44

38

29

23

19

20122011201020092008

Kaynak: Informa Telecoms & Media, Cisco, World Bank, Akamai-State of the Internet, Pyramid Research, Asia Pacific Fixed Network Forecast
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36

32

26

16

2008 2009 Eylül 
20121

2010 2011

1 Eylül 2012 abone sayısının 2012 toplam nüfusuna oranıdır

Ortalama sabit 
genişbant hızı
Mbit/s

Ortalama mobil 
genişbant hızı
Mbit/s

1,0 1,1 1,3 1,8 2,3

2012 yıl sonu itibariyle 
500 bin’den fazla fiber müşterisi

Eylül 2012 itibariyle LTE
müşterisi bulunmamaktadır

1,4

Sabit genişbant abonelerinin toplam hane sayısı 
içindeki payı 
Yüzde

Mobil genişbant abonelerinin toplam nüfus içindeki 
payı
Yüzde

Toplam hane sayısı (2012): 6 milyon

Hanehalkı büyüklüğü (2012): 4,8
Toplam nüfus (2012): 29 milyon

Toplam yüzölçümü: 330 bin km2

0,90,7
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gelir seviyesindeki tüketicilerin temel yapıyı oluşturduğu ülkede, 2010 itibariyle hane 

halklarının yüzde 50’sini internete bağlamak hedeflenmiş, daha sonra bu hedef 2012’ye 

ötelenmiştir. En büyük işletmeci olan Telecom Malaysia’nın (TM) çoğunluk payına sahip 

olduğu pazardaki diğer servis sağlayıcılar TM’den kapasite kiralamaktadır. 

Genişbant girişimlerinin Malezya’da gelişimiyle ilgili ilk planlar 2004-06 yıllarında 

yapılmıştır. İlk genişbant hedefleri hükümetin beş yıllık gelişim planlarına paralel olarak 

belirlenmiştir. Bu hedefler düzenleyici kurum olan Malezya İletişim ve Multimedya 

Komisyonu’nun (Malaysian Communications and Multimedia Commission – MCMC) 

uygulamalarıyla da desteklenmiştir. Haziran 2005’te MCMC yerleşik işletmecinin şebeke 

paylaşımına başlayacağı dört erişim yöntemini açıklamıştır: LLU (tam erişim ve hat 

paylaşımı), veri akış erişimi ve alt-yerel ağın paylaşımı. Veri akış erişimi 2005 yılı itibariyle 

hizmete girmiş olsa da diğer yöntemlerin uyugulamaya geçmesi daha uzun zaman 

almıştır. MCMC’nin işletmecilerle yaptığı danışma ve fikir alma görüşmelerinin ardından 

Şubat 2009 itibariyle LLU uygulamaları ve alt-yerel ağın paylaşımı da hayata geçmiştir. 

2009’da açıklanan Yüksek Hızda Genişbant Planı’yla (HSBP) hükümet ve TM 

ortaklığında seçili bölgelerde genişbant ağı kurulması kararlaştırılmıştır. TM bu ağ 

üzerinden, ticari olarak anlaşmak kaydıyla, alternatif işletmecilere erişim hizmeti 

vermekle yükümlüdür. Ancak bu hizmet veri akış erişimi seviyesinde olup LLU veya alt-

yerel ağın paylaşımı söz konusu değildir; zira MCM 2008 yılında bu paylaşım şekillerini 

içeren yedi yıl sürecek bir düzenleyici tatil açıklamıştır. 2009 sonrasında HSBP 

uygulamasının kapsamı daha önce kapsam dışında tutulan bölgelerin de kapsama 

alınmasıyla gelişmiştir. Farklı teknolojilerin karması şeklinde düşünülen projede şehir dışı 

ve kırsal alanlar için WiMAX, Wi-Fi ve HSDPA da kullanılmaktadır (Şekil 70). 
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Şekil 70– Malezya’da genişbant girişimlerinin gelişim aşamaları 

 

3.7.23.7.23.7.23.7.2 GenişbantGenişbantGenişbantGenişbant    yaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimler    

Malezya hükümeti altyapıda kamu ve özel sektör ortaklığı yaparak kullanımı artırmaya 

yönelik girişimlerle genişbant kullanımını arttırmayı amaçlamaktadır. Genişbant 

altyapısını genişletmek suretiyle ülkenin ekonomik gelişimini sağlamak için arz ve talep 

taraflarında şu girişimlerde bulunulmuştur [35, 36]: 

Arz girişimleriArz girişimleriArz girişimleriArz girişimleri    

Genişbant altyapı stratejisi    

• Eylül 2008’de TM ve hükümet arasında kamu özel ortaklığı kurulmuştur. Bu 

çerçevede iki girişim planlanmaktadır, Birinci girişim olan, yüksek hızda genişbant 

İlk planlar

HSBP uygulaması

2005-2008

2009-ve sonrası

Yüksek Hızda Geniş 
Bant Planının (HSBP) 

başlatılması

2009



 

125 

 

(HSBB) projesiyle en az 10 Mbps FTTH ve FTTC hizmeti sağlanacaktır. İlk olarak 

ülkenin önemli ekonomik ve nüfus yoğunluğu olan bölgelerinde fiber optik 

altyapısı ile HSBB uygulamaya geçirilecektir. İkinci girişim olan Genel Nüfus İçin 

Genişbant (BBGP) programı ise maksimum 10 Mbps’ye kadar verimle, kablolu ve 

kablosuz teknolojiler kullanılarak verilen ADSL, WiMAX, WiFi ve HSDPA gibi 

genişbant hizmetlerinden oluşmaktadır. 

• Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 3,6 milyar dolara ulaşması beklenmektedir ve 

hükümet uygulama maliyetinin yaklaşık yüzde 20’sini sübvanse etmektedir. 

• Hükümetin on yıllık süre içinde 773 milyon dolar yatırım yapması, kalan maliyetin 

TM tarafından karşılanması beklenmektedir. 

• TM yeni yatırımda ticari olarak anlaşmak kaydıyla erişim vermekle yükümlüdür. 

 

Genişbant altyapı stratejisinin uygulaması 

Malezya’daki uygulama üç coğrafi bölge bazında hayata geçmiştir (Şekil 71). 

Uygulamaya geçişten bugüne kadar 1,2 milyondan fazla bina ve 310 bin aboneye 

ulaşılmıştır. Önce HSBB ile hanelerin yüzde 20’sini kapsam içine alınması 

planlanmış, uygulama sorunsuz gerçekleşince başka eyalet yönetimleri de talepte 

bulunmuştur. Ağ için dünyanın en düşük sabit yatırım maliyetlerinden biri yapılmıştır. 

Operasyonun başarısının arkasında şu faktörler vardır: 

• Etkin tasarım mimarisi 

• Altyapı şirketleriyle kurulan iyi ilişkiler 

• Daha maliyet etkin uygulama planları 

• Kaynakların optimizasyonu 

• Kademeli mimari seçimi 

• Hava hattı dağılımın yüksek oranda olması ve düşük işçilik maliyetleri 
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• Evlerin yoğun olduğu bölgelerde hizmetin arka servis yollarından verilmesini 

sağlayan ikamet türü  

Şekil 71– Malezya’da genişbant yatırımı 

 

Talep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleri    

Yetkinleştirici eğitim 

Spesifik segmentler hedef alınarak küçük ölçekli üretim yeri sahiplerine ve ev kadınlarına 

internet eğitimi verilmiştir. Uygulamanın hayata geçmesi farkındalık arttırımıyla 

desteklenmiştir. 
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e-Devlet uygulamaları 

İlgiyi ve servis kalitesini arttırma amacıyla e-devlet, e-eğitim ve e-ticaret girişimleri 

tanıtılmış, yerel içerik ve uygulamaların yaratılması teşvik edilmiştir. 

e-Sağlık uygulamaları 

Tüm tıp kuruluşlarını Healthnet platformuna bağlamak ve tıp kuruluşlarına BT donanımı 

kurmak amaçlanmıştır. Sigorta şirketleri, tıp kuruluşları ve hastalar arasında etkin bilgi 

alışverişi yapılmasını sağlayan sistem 2 Mbps genişbantla hizmet vermektedir ve 1152 

kurum bağlanmıştır. Bu da henüz yüzde 29’luk başarı anlamına gelmektedir. 

Malaysia netbook projesi 

Yüzde 65’i düşük gelirli ailelerin çocuklarına, kalanı ise yetersiz hizmet alan bölgelerde 

yaşayan gruplara olmak üzere bir milyon adet dizüstü bilgisayar dağıtılarak, internet 

erişim imkanı verilmiştir. Hükümet dağıtımı planlanan dizüstü bilgisayar sayısını 2013 yılı 

için 1,5 milyona çıkarmıştır. 

Yaratıcı içerik endüstrisinin beslenmesi 

Ülke içinde içerik yaratma ve hizmet sektörlerini geliştirmek amacıyla, ülkenin ulusal 

mirasını ve yerel kültürleri tanıtıcı içerik sayısal hale getirilmeye başlanmıştır. Gelecek 

vadeden bilgisayar, grafik animasyon ve mobil uygulama geliştiricilerine karşılıksız 

finansal destek verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Kırsal kesim politikası 

Genişbant hizmetlerini maddi olarak ulaşılabilir kılmak için adımlar atılmış, ihtiyacı olan 

öğrencilere dizüstü bilgisayar dağıtılması için yaklaşık 300 bin dolar tahsis edilmiştir. TM, 

kırsal nüfusun çok makul ücretlerle internet hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan, 

aylık 7 dolar seviyesinde fiyatlarla genişbant paketleri sunmuştur. Kırsal alanlarda 

internet tesislerine erişimin genişletilmesi için Toplum Genişbant Merkezleri (CBC) 

kurulmuş ve Kampung Tanpa Wayar (KTW) projesiyle köylere WiFi erişimi ulaştırılmıştır. 

2020 itibariyle kırsal bölgelerdeki hane halklarında genişbant aboneliğini yüzde 90’a 
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çekmek amaçlanmıştır ve CBC kırsal bölgelerde yaşayan topluluklara düşük ücret 

karşılığı BİT hizmetleri vermektedir. KTW de yetersiz hizmet alan bölgelere WiFi 

aracılığıyla internet hizmeti vermektedir. Kapsama alınan kırsal bölgeler hızla artmaktadır 

(Şekil 72). 

Şekil 72– Malezya hükümetinin girişim örnekleri 

 

3.7.33.7.33.7.33.7.3 MalezyaMalezyaMalezyaMalezya    pazarınpazarınpazarınpazarında rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamı    

Dört büyük oyuncunun bulunduğu Malezya’da, TM hala yüzde 50’nin üzerindeki payıyla 

Malezya pazarının en büyük oyuncusudur. 2005 yılında devreye sokulan veri akış erişimi 

hizmetine rağmen TM uzun süre pazarın mutlak hakimi olmuştur. TM’nin pazar 

payındaki azalma özellikle 2009 yılında LLU’nun devreye girmesiyle başlamıştır. Bu 
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tarihten sonra diğer oyuncuların pazar paylarında önemli artışlar gözlemlenmiştir (Şekil 

73). 

Şekil 73– Malezya’da işletmeci bazında geniş bant pazar payı 
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3.83.83.83.8 SingapurSingapurSingapurSingapur    

3.8.13.8.13.8.13.8.1 Singapur Singapur Singapur Singapur genişbantgenişbantgenişbantgenişbant    pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi pazarının mevcut durumu ve tarihi gelişimi     

Singapur yaygın ve yüksek kaliteli genişbant internet erişimiyle bulunduğu bölgedeki 

diğer gelişmiş ülkelerle yarışmaktadır. Sabit genişbant abonelerinin toplam hane sayısı 

içindeki payı yüzde 87’dir ve ortalama sabit genişbant hızı 5,5 Mbit/s’dir. 2012 yıl sonu 

itibariyle 200 bin fiber müşterisi bulunmaktadır. Ortalama hızı 1,6 Mbit/s olan mobil 

genişbant abonelerinin toplam nüfus içindeki payı da yüzde 115’tir. Eylül 2012 itibariyle 

10 bin LTE müşterisi bulunmaktadır (Şekil 74).  

Şekil 74– Singapur’daki genişbant pazar yapısı 

 

878684
7875

20122011201020092008

Kaynak: Informa Telecoms & Media, Cisco, World Bank, Akamai-State of the Internet, Pyramid Research, Asia Pacific Fixed Network Forecast
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1 Eylül 2012 abone sayısının 2012 toplam nüfusuna oranıdır

Ortalama sabit 
genişbant hızı
Mbit/s

Ortalama mobil 
genişbant hızı
Mbit/s
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2012 yıl sonu itibariyle 
200 bin fiber müşterisi

Eylül 2012 itibariyle 10 bin LTE
müşterisi bulunmaktadır

1,6

Sabit genişbant abonelerinin toplam hane sayısı 
içindeki payı 
Yüzde

Mobil genişbant abonelerinin toplam nüfus içindeki 
payı
Yüzde

Toplam hane sayısı (2012): 1,2 milyon

Hanehalkı büyüklüğü (2012): 4,5
Toplam nüfus (2012): 5,4 milyon

Toplam yüzölçümü: 620 km2

1,71,4
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Genişbant girişimlerinin Singapur’daki gelişimi 2005 yılında tetiklenmiştir. İlk olarak, 

düzenleyici kurum Bilgi İletişim Kalkınma İdaresi (Info-communications Development 

Authority - IDA) 2005 yılında yerleşik işletmeci SingTel’in ağ paylaşımını içeren referans 

teklifini kabul etmiştir. Buna ek olarak ayrıca ülke için altı net hedef içeren ve genel bir 

BİT stratejisi olan iN2015 gündeme gelmiştir. Bu girişimle, ekonomiye değer katmak için 

dünyada ilk kez BİT kullanan ülke olmak ve BİT endüstrisinin katma değerinde iki kat 

artış sağlayarak 26 milyar dolara ulaşmak amaçlanmıştır. Hedefler arasında BİT ihracat 

gelirinde üç kat artış sağlayarak 60 milyar dolara ulaşmak ve 80 bin ek iş yaratmak da 

vardır. Hanelerde yüzde 90 oranında genişbant kullanımına ulaşmak ve okula giden 

çocuk olan evlerin yüzde 100’ünde bilgisayar olmasını sağlamak da bu hedeflere 

eklenmiştir. 

2006 yılında Yeni Nesil Ulusal Genişbant Ağı (NBN) için ihale açılmıştır. Singapur 

hükümeti 2015 itibariyle binaların yüzde 95’inde 16 Mbps hızla internet bağlantısı 

sağlayacak bir ağın kurulmasını amaçlamıştır ve bu ağının kurulması için rekabetçi bir 

ihale düzenlemiştir. Pasif altyapının tasarlanması, kurulması ve işletilmesi için Singtel 

konsorsiyumu olan OpenNet ihaleyi kazanmıştır. Aynı şekilde aktif altyapı için ise 

Starhub konsorsiyumu olan Nucleus Connect şirketi ihaleyi kazanmıştır.  

2008 sonrasında programın tamamlanması aşamasına gelinmiştir. Hedefler 

doğrultusunda ilerleyen projede Haziran 2012 itibariyle yüzde 95 kapsama sağlanmıştır. 

Kalan yüzde 5’in 2013 ortası itibariyle bağlanmış olması odaklı çalışılmaktadır (Şekil 75). 

 

 

 

 

 



 

132 

 

Şekil 75– Singapur’da genişbant girişimlerinin gelişim aşamaları 

 

3.8.23.8.23.8.23.8.2 GenişbantGenişbantGenişbantGenişbant    yaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimleryaygınlığını destekleyici girişimler    

Singapur hükümeti genişbantı BİT stratejisinin bir parçası olarak desteklemektedir. 

Gelişmiş genişbant altyapısıyla komşu ülkelerle rekabet gücünü arttırdığı 

düşünülmektedir. Süreçteki arz ve talep girişimleri şöyle gerçekleşmiştir [37]:    

Arz girişimleriArz girişimleriArz girişimleriArz girişimleri    

Yeni nesil ulusal genişbant ağının kurulması 

NetCo, pasif altyapıdan sorumlu olmuştur. Singtel liderliğinde bir konsorsiyum olan 

OpenNet ihaleyi kazanmıştır. OpCo ise aktif altyapıdan sorumlu olmuştur ve ihaleyi 

iN2015 gündemi

Programın 
tamamlanması

2005

2008-ve sonrası

Gelecek Kuşak Ulusal 
Genişbant Ağı (NBN)

2006-2008
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Starhub liderliğindeki Nucleus Connect konsorsiyumu kazanmıştır. Son kullanıcılara 

rekabetçi hizmet sunma rolü ise perakende servis sağlayıcılarına bırakılmıştır (Şekil 76). 

Şekil 76 – Singapur’da hükümetin yarattığı kurumlar 

 

NetCo ihalesi sürecinin sonunda çok etkin bir çözüme ulaşılmıştır.  Maksimum maliyetin 

altında fiyat verilmiş ve daha geniş kapsam sağlanmıştır. NetCo ihalesindeki teklif çağrısı 

karşılığında 12 teklif sahibi ön yeterlilikten geçmiştir. İki konsorsiyum NetCo için teklif 

vermiştir. İhale Axia NetMedia, SingTel, Singapore Press Holding, SP 

Telecommunications konsorsiyumu olan OpenNet’e verilmiştir. 

OpenNet’in verdiği teklifin önemli yanlarını saymak gerekirse: 

• Teklif çağrısında yaklaşık maksimum fiyatların konutlar için 20 dolar, işyerleri için 

ise 60 dolar olması istenmesine karşın, toptan satış fiyatları aylık yaklaşık 
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ücretlerde konut bağlantıları için 12 dolar ve işyeri bağlantıları için 40 dolar fiyat 

verilmiştir.  

• Teklif çağrısında 2012 itibariyle yüzde 50 kapsama istenmişken ağın daha hızlı 

kurulmasıyla 2010’da evlerde ve binalarda  yüzde 60 kapsama taahhüt edilmiştir. 

• Ağ hükümetin iN2015 planından önce, 2012’de tam olarak kurulabilecektir. 

• Minimum aksaklık yaşanması ve fiber ağın kurulmasını çabuklaştırmak için 

SingTel’e ait yer altındaki mevcut pasif varlıkların (kanallar, rögarlar ve değişimler) 

kullanılması planlanmıştır. 

• SingTel yer altındaki pasif altyapı varlıklarını Asset Company adlı tarafsız bir 

kuruluşa verme ve AssetCo’daki payını beş yıl içinde azaltma taahhüdü vermiştir 

(Şekil 77). 
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Şekil 77– Singtel-AssetCo ilişkileri 

 

OpCo’nun ihale süreci teklif çağrısında belirtilen ilk planlara kıyasla uygulamanın daha 

hızlı olmasını sağlamıştır. Gelecek Kuşak NBN için, OpCo’nun teklif çağrısı karşılığında 5 

Aralık 2008’de dört teklif yapılmıştır. IntelliNet Konsorsiyumu (Axia NetMedia & Cisco), 

MobileOne Ltd, Singtel ve Starhub’un (Nucleus Connect) katıldığı ihaleyi Starhub 

(Nucleus Connect) kazanmıştır. 

Starhub’ın verdiği teklifin önemli yanları aşağıda özetlenmiştir: 

• Servis sağlayıcılar için yaklaşık toptan satış ücreti konutlara 100 Mbps bağlantı 

için ayda 17 dolar ve 1 Gbps bağlantı için ayda 97 dolardır.   

• Çeşitli uygulamaların ve hizmetlerin sunulması için servis sağlayıcılara hizmet 

sunumlarında esneklik sağlanmıştır. 

1 Axis NetMedia (%30), Singtel (%30), Singapore Press Holding (%15) ve Singapur Telekomünikasyon (%25)
2 Singtel AssetCo’daki hisselerini 5 yıl içinde %30’a düşürecek ve kalan %70’i ise bağımsız taraflara verecek (bu tarafların kim olacağı  raporun yazım tarihi itibariyle 
belli değil)
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sonra
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Kaynak: Basın bültenleri, uzmanlarla yapılan görüşmeler
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• Ağın NetCo’ya paralel şekilde hayata geçmesi ve OpCo ağını NetCo ile beraber 

hayata geçirecek olması belirtilmiştir. Buna göre kurulum teklif çağrısında 

belirtilen tarihten iki yıl önce gerçekleşecektir. 

• Starhub’dan hukuki olarak ayrılma gerçekleşecektir. 

• Ticari uygulama başlamadan önce, NBN üzerinde servis sağlayıcıların yeni 

uygulama ve hizmetlerinin test edilmesine yardımcı olacak bir test laboratuvarı 

kurulacak ve RSP ortamı desteklenecektir. 

Talep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleriTalep girişimleri    

e-Devlet uygulamaları 

Singapur hükümeti için yaratılan elektronik platform (gov.sg) ve mobil-devlet (m-Gov) ile 

e-devlet uygulamaları oluşturulmuştur. Özel Kurum Numarası (UEN) ile tüm kurumların 

hükümetle ilişkilerinde kullandıkları ortak bir kimlik numarası uygulaması başlatılmıştır. 

m-Gov ile de vatandaşlar mobil telefonlarını kullanarak devletin sunduğu bilgi ve 

hizmetlere erişebilmektedirler. Gov.sg devletin elektronik iletişim platformu, 

vatandaşların ilgili verileri bulmak için kullandığı ağ geçidi olmuştur. 

Teşvikler 

Ana sektörlere BİT altyapısından yararlanması için e-ödeme uygulamasının 

desteklenmesi ve ulusal elektronik tıbbi kayıt gibi hizmetlerde teşvikler verilmektedir. 

Finansal hizmetlerde Yakın Saha İletişimi (NFC) ile mobil ödemeleri, temassız e-cüzdan 

uygulaması (CEPAS) ve temassız POS hayata geçirerek e-ödeme servisinin kullanılması 

teşvik edilmektedir. Sağlık hizmetlerinde ise Ulusal Elektronik Sağlık Kaydı (NEHR) ve 

Entegre Klinik Yönetim Sistemi (CMS) uygulamaya geçirilerek etkin kişisel sağlık bakımı 

verilmesi sağlanmaktadır. 
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Öğrenciye ulaşım programları  

Bilgi iletişim burslarının verilmesi ve sayısal eğitim kaynaklarının oluşturulması gibi BT 

odaklı eğitim programlarına yatırım yapılmaktadır. İhtiyacı olan öğrencilere bilgisayar 

verilmektedir. 

BT eğitimi 

Yaşlılara ve engellilere yönelik BT kursları açılarak düşük gelir gruplarına ulaşılmaktadır. 

Global rekabetçi işgücü oluşturma amacıyla BİT alanında çalışacak kişilerin sahip olması 

gereken şartları belirleyen bir yetkinlik çerçevesi tesis edilmiştir. Bulut gibi stratejik 

büyüme alanlarında uzman yetiştirmek için eğitim ve gelişim programları 

düzenlenmektedir.  

Global rekabetçi BİT 

Ulusal Bilgi İletişim Yetkinlik Çerçevesi (NICF) ile bilgi iletişim alanında çalışan 

uzmanların kapasitelerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi sağlanmaktadır. Kritik Bilgi 

İletişim Teknoloji Kaynağı Programı (CITREP) ile bu alanda çalışanların kritik becerileri 

kazanması için eğitim teşvikleri yapılmaktadır. Tekno Stratejist Programı (TSP) ile 

endüstriyel sektörlere teknik ve iş alanı bilgisine sahip uzmanlar yetiştirilmektedir. 

Singapur hükümetinin girişimleriyle ortaya çıkan etkinin somut sonuçları arasında 

Waseda Üniversitesi’nin dünya e-Devlet sıralamasında birinci sıraya yükselmesi, 

şirketlerin personel sayısı bazında internet kullanımında ve istihdamda artış sağlanmıştır. 

Sonuçlarla ilgili veriler Şekil 78’de görülmektedir.  
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Şekil 78– Singapur’da hükümetin girişimleri ve etkileri 

 

3.8.33.8.33.8.33.8.3 SingapurSingapurSingapurSingapur    pazarınpazarınpazarınpazarında rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamıda rekabet ortamı    

Singtel 2005 yılından bu yana Singapur’un geniş bant pazarındaki güçlü liderliğini 

korumaktadır. Benzer şekilde Starhub Grubu da yüzde 40’ın üzerindeki pazar payıyla 

Singtel’le aktif rekabet halindedir. Yıllar bazında bu iki işletmecinin pazar payları çok 

değişmemiştir. Ancak fiberde meydana çıkan yeni yapılanmanın da etkisiyle sektördeki 

pazar paylarının zamanla değişmesi ve diğer işletmecilerin de sektörde söz sahibi 

olması beklenmektedir. Pazar lideri ve rakiplerin pay dağılımları Şekil 79’da 

görülmektedir. 
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Şekil 79 – Singapur’da işletmeci bazında genişbant pazar payı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singapur’da işletmeci bazında genişbant pazar payı
%100 = Bin abone, yüzde

Singtel 2005 yılından bu yana pazara hakim 
durumda
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Kaynak: Pyramid Research, Fixed Communications Demand 1Q 2013
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