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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Diğer ülke ve uluslararası kuruluşların/birliklerin gündemlerini takip ederek 

tecrübelerinden istifade etmek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yer alan 

belli başlı ülkelerin, uluslararası kuruluş ve birliklerin elektronik haberleşme 

sektörlerindeki gelişmeler ve sektöre yönelik düzenlemeleri esas alınarak derlenen 

“Uluslararası Elektronik Haberleşme Sektöründe Gelişmeler Bülteni” her ay 

hazırlanmakta ve Kurumumuz internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

 

Bülten kapsamında; bazı Avrupa ülkelerinin incelenmesinin yanı sıra, elektronik 

haberleşme piyasası, genişbant, bulut bilişim, yazılım hizmetleri, açık internet, 

güvenlik, gelişen teknolojiler ve gelecekte internet başlıkları altında Avrupa Birliği’nde 

(AB) yaşanan teknolojik ve düzenleyici gelişmeler, özellikle genişbant altyapılarının 

gelişmiş olduğu ABD ve Japonya gibi ülkelerdeki ilerlemeler ve uluslararası kuruluş ve 

birliklerdeki teknolojik ve düzenleyici gelişmelere yer verilmektedir. 

 

Bu kapsamda; 2018 yılı Haziran ayı bülteninde İngiltere, Fransa, Hollanda, İtalya, 

Finlandiya, Danimarka, İspanya ve ABD’deki gelişmeler incelenmiş, uluslararası 

kuruluşlardan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ve GSMA (GSM Association, GSM Birliği) 

tarafından hazırlanan raporlar özetlenmiş ayrıca AB’de AB Sayısal Tek Pazarı başlığı 

altında yaşanan gelişmelere yer verilmiştir.  

 

Bu bültenin hazırlanmasında; Cullen International’ın “Country Updates”, 

“Telecommunications Flashes” bölümleri, ilgili ülkelerin düzenleyici kurumlarının ve 

uluslararası kuruluşların/birliklerin internet sayfaları ve BT sektörüne yönelik haberler 

yapan uluslararası haber sitelerinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda, 2018 yılı Haziran 

ayı Uluslararası Elektronik Haberleşme Sektöründe Gelişmeler Bülteninde yer alan 

hususlar aşağıda özetlenmektedir: 
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 İngiliz düzenleyici kurumu OFCOM,  aralarında Netflix ve Amazon Prime gibi 

küresel video yayıncılığı şirketlerinin bulunduğu paralı “streaming” kanallarının 

abone sayısının İngiliz ödemeli TV (pay TV) platformlarını ilk defa geride 

bıraktığını açıklamıştır.  

 OFCOM, tüketicilerin fiyatın yanı sıra hizmet alma kararlarında yardımcı 

olabilmesi amacı ile tüketici şikâyetlerine ilişkin istatistikleri yayımlamıştır.  

 Fransa’nın 5G’ye geçişte izleyeceği yol haritası, Hükümet ve Fransız 

düzenleyici kurumu ARCEP yetkililerinin katıldığı bir toplantı ile açıklanmıştır. 

5G’nin endüstriyel ve ekonomik olarak Fransa’ya büyük katkılar sağlayacağının 

belirtildiği açıklamada yol haritasının temel hedefleri de detaylandırılmıştır.  

 ARCEP’in duyma ve konuşma engelliler için, operatörlerin ücretsiz yazılı ve 

görsel çeviri hizmeti vermesine yönelik düzenlemesi hükümet tarafından 

onaylanmıştır.  

 ARCEP, yılın ilk çeyreğinde genişbanda ilişkin istatistikleri açıklamıştır. Buna 

göre; 30 MBps’ten daha hızlı internet hizmeti alan abone sayısı 505 bin artarak 

7,5 milyona ulaşmıştır.  

 ARCEP, 2017 yılına ilişkin faaliyet raporunu açıklarken bazı stratejik konulara 

ilişkin sonuçları da paylaşmıştır.  

 Avrupa Komisyonu, Tele2 Hollanda (Tele2 NL) ve T-Mobile Hollanda'nın 

birleşme teklifinde “Faz II” soruşturması başlattığını duyurmuştur.  

 İtalya iletişim düzenleme kurumu AGCOM, 700 MHz, 3,6-3,8 GHz ve 26,5-27,5 

GHz spektrum bantlarının tahsisine yönelik, eşzamanlı çoklu tur yöntemiyle 

ihale yapılmasına karar vermiştir. 

 Finlandiya'nın 5G teknolojisinde lider olma hedefine ulaşmasını sağlamak 

amacıyla, 5G testi ve denemesi için yeni bir işbirliği ağı olan 5G Momentum 

ekosistemi oluşturulmuştur. 

 Telia Danimarka, 2018 yılı sonuna kadar ülke çapında NB-Iot ağını çalıştırmayı 

hedeflemektedir. Telia Danimarka, belirli sayıda kurumsal müşteri ile Nesnelerin 

İnterneti'ni (IoT) desteklemek için yeni bir mobil ağı test etme sürecinde 

olduğunu duyurmuştur. 

 İspanya alternatif operatörü Grup MASMOVIL, Enerji, Turizm ve Dijital Gündem 

Bakanlığından (Bakanlık, Energia, Turismo y Agenda Digital, MINETAD) gerekli 
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yetkiyi aldıktan sonra, Neutra Network Services'in satın alımı işlemini 

tamamlamıştır.  

 ABD düzenleyici kurumu FCC, T-Mobile US ve Sprint’in birleşme sürecinin 

onaylanması için hazırladığı internet sayfasını kullanıma sunmuş olup, söz 

konusu şirketler Sprint tarafından sahip olunan yetkilendirmeler ve alt şirketlerin 

T-Mobile grubuna geçirilmesi için gerekli başvuruları yapmaktadırlar.  

 Birleşen T-Mobile ve Sprint 2024 yılının sonuna kadar ABD’nin %90’ına sabit 

kablosuz 5G hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. 

 AT&T ile Time Warner arasında imzalanan ve uzun süredir onay bekleyen 85 

milyar ABD doları değerindeki birleşme anlaşması federal mahkeme tarafından 

onaylanmıştır. 

 OECD'nin genişbant istatistikleri 2018 yılı haziran ayı sonunda yayınlanan 

bilgilere göre, OECD bölgesinde 2017 yılı Aralık ayı sonu itibariyle yüksek hızlı 

mobil internet abone sayısı % 6,1’lik artış göstermiş ve mobil genişbant 

penetrasyonu % 102’ye ulaşmıştır. 

 GSMA Intelligence “Asya Pasifik Mobil Ekonomi Raporu” isimli bir araştırma 

raporu yayımlamıştır.  

 Avrupa Komisyonu, Horizon 2020 Çalışma Programı’nın 2019 için 

güncellemesini yapmıştır. Revize edilmiş Çalışma Programıyla Yüksek 

Performanslı Bilgi İşlem ve gelecekteki pil teknolojilerinde ortaya çıkacak 

Gelecek ve Gelişen Teknolojiler (FET, Future and Emerging Technologies) 

faaliyetlerine yönelik yeni başlıklar yer almaktadır.  

 Elmasların kuantum teknolojisi araştırmalarında kullanılmasına başlanılmıştır. 

Ultra saf elmaslarla çalışan DIADEMS ve FP7 FET projeleri ile tıp ve bilgisayar 

bilimlerinde kullanılacak yüksek teknolojili ve çok fonksiyonlu ölçüm cihazları 

geliştirilebilecektir.  

 Avrupa Komisyonu, 700 MHz (AB) 2017/899 Kararı uyarınca radyo 

spektrumundaki Avrupa kurallarının tam olarak uygulanmasını talep eden resmi 

bir bildirim mektubunu Belçika'ya göndermeye karar vermiştir. 

 Avrupa Komisyonu, Temmuz 2018 tarihinde 17 Üye Devlete siber güvenlik 

konusunda Avrupa Birliği mevzuatının bölümünü ulusal yasalara tam olarak 

aktarmaya yönelik resmi bir bildirim göndermeye karar vermiştir.  
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1. ÖRNEK ÜLKELERDEKİ DÜZENLEYİCİ GELİŞMELER 

 

 

İNGİLTERE 

 

1.Küresel Video Yayıncılığı Şirketlerinin Abone Sayıları 

 

İngiliz düzenleyici kurumu OFCOM,  aralarında Netflix ve Amazon Prime gibi küresel 

video yayıncılığı şirketlerinin bulunduğu paralı “streaming” kanallarının abone 

sayısının, İngiliz ödemeli TV (pay TV) platformlarını ilk defa geride bıraktığını 

açıklamıştır. 2018’in ilk çeyreğinde ücretli streaming yayınlarının abone sayısı 15,4 

milyon olurken, ödemeli TV abone sayısı 15,1 milyonda kalmıştır. Ayrıca İngiliz 

halkının TV seyretme süresi 2016’ya göre %4,2 (9 dakika) ve 2012’ye göre %15,7 (38 

dakika) düşerek günlük 3 saat 23 dakika olarak ölçülmüştür. Aynı araştırmaya göre 

radyo dinleyenlerin %50’sinden fazlası, bunun için dijital platformları 

kullanmaktadırlar1.  

 

2.Tüketici Şikâyetlerine İlişkin İstatistikler 

 

OFCOM, tüketicilerin fiyatın yanı sıra hizmet alma kararlarında yardımcı olabilmesi 

amacı ile tüketici şikâyetlerine ilişkin istatistikleri yayımlamıştır. Hizmet grubu bazında 

yer verilen detaylı bilgilere göre2, 

 

 Sabit genişbant hizmetinde 100.000 abone başına düşen şikâyet miktarında 

sektör ortalaması 16 olurken, TalkTalk (29 şikâyet) ve BT (23 şikâyet) ile ilk 

sıralarda yer almışlardır. 

 Sabit telefon hizmetinde 100.000 abone başına düşen şikâyet miktarında sektör 

ortalaması 12 olurken, TalkTalk (20 şikâyet) ve Plusnet (15 şikâyet) ile ilk 

sıralarda yer almışlardır.  

                                              

1 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-
news/streaming-overtakes-pay-tv adresinden ulaşılabilmektedir. 

2 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-
news/telecoms-pay-tv-complaints-q1-2018 adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/streaming-overtakes-pay-tv
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/streaming-overtakes-pay-tv
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/telecoms-pay-tv-complaints-q1-2018
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/telecoms-pay-tv-complaints-q1-2018
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 Faturalı mobil telefon hizmetinde 100.000 abone başına düşen şikâyet 

miktarında sektör ortalaması 5 olurken, Virgin Mobile (11 şikâyet) ve iD mobile 

(10 şikâyet) ile ilk sıralarda yer almışlardır.  

 Ödemeli TV platformu hizmetinde 100.000 abone başına düşen şikâyet 

miktarında sektör ortalaması 5 olurken, BT (16 şikâyet) ve Virgin Media (9 

şikâyet) ile ilk sıralarda yer almışlardır.  

 

 

 

FRANSA 

 

1. Fransa’nın 5G’ye İlişkin Yol Haritası  

 

Fransa’nın 5G’ye geçişte izleyeceği yol haritası, Hükümet ve Fransız düzenleyici 

kurumu ARCEP yetkililerinin katıldığı bir toplantı ile açıklanmıştır. 5G’nin endüstriyel 

ve ekonomik olarak Fransa’ya büyük katkılar sağlayacağının belirtildiği açıklamada, 

yol haritasının temel hedefleri de detaylandırılmıştır. Buna göre temel hedefler şu 

şekildedir: 3 

 

 Ülkenin çeşitli bölgelerinde 5G pilot denemeleri başlatmak ve dünyanın önde 

gelen 5G uygulamalarına ev sahipliği yapmak, 

 Yeni 5G frekanslarının tahsisini sağlamak ve 2020’de en az bir büyük şehirde 

5G’nin ticari olarak başlatılmasını sağlamak, 

 2025’e kadar ana ulaşım hatlarında 5G kapsaması sağlamak. 

 

 

 

 

                                              

3 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=1&L=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=2161&tx
_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotsc
le%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=d2b75603f42a5369ce848acb5c207816  
adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=1&L=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=2161&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=d2b75603f42a5369ce848acb5c207816
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=1&L=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=2161&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=d2b75603f42a5369ce848acb5c207816
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=1&L=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=2161&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=d2b75603f42a5369ce848acb5c207816
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2. Duyma ve Konuşma Engellilere Yönelik Yeni Düzenleme 

 

ARCEP’in duyma ve konuşma engelliler için, operatörlerin ücretsiz yazılı ve görsel 

çeviri hizmeti vermesine yönelik düzenlemesi hükümet tarafından onaylanmıştır. Çeviri 

hizmeti ilk etapta tatil günleri haricinde hafta içi 8.30-19.00 arasında verilecektir4. 

 

3. Genişbant İstatistikleri 

 

ARCEP, yılın ilk çeyreğinde genişbanda ilişkin istatistikleri açıklamıştır. Buna göre; 30 

MBps’ten daha hızlı internet hizmeti alan abone sayısı 505 bin artarak 7,5 milyona 

ulaşmıştır. Bu artışta eve kadar fiber abone sayısının 355 bin artarak, 3,6 milyona 

ulaşmasının etkisi bulunduğu ifade edilmektedir. Toplam sabit genişbant abone sayısı 

ise 28,6 milyon olmuştur. Eve kadar fiber hizmeti alabilecek hane sayısı 10,9 milyona 

ulaşırken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine %33’lük bir artışa denk gelmektedir5.  

 

4.2017 Yılı Faaliyet Raporu  

 

ARCEP, 2017 yılına ilişkin faaliyet raporunu açıklarken bazı stratejik konulara ilişkin 

sonuçları da paylaşmıştır. Buna göre, altyapıya yatırım konusundaki strateji 

çerçevesinde operatörlerin toplam yatırımı 2017 yılında 9,6 milyar € olmuştur.6 

 

 

 

                                              

4 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&no_cache=0&tx_gsactualite_pi1[uid]=2159&t
x_gsactualite_pi1[annee]=&tx_gsactualite_pi1[theme]=&tx_gsactualite_pi1[motscle]=&tx_gsactualite
_pi1[backID]=26&cHash=71b2ec42fe9806249ffba04e0783da1f&L=1 adresinden ulaşılabilmektedir. 

5 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&no_cache=0&tx_gsactualite_pi1[uid]=2148&t
x_gsactualite_pi1[annee]=&tx_gsactualite_pi1[theme]=&tx_gsactualite_pi1[motscle]=&tx_gsactualite
_pi1[backID]=26&cHash=cd328f408b01bc349524f6d93e724fac&L=1 adresinden ulaşılabilmektedir. 

6 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=1&no_cache=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D
=2157&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1
%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=82d39af7bd73f2edec19316496e
018e3&L=1 adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&no_cache=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2159&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=71b2ec42fe9806249ffba04e0783da1f&L=1
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&no_cache=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2159&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=71b2ec42fe9806249ffba04e0783da1f&L=1
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&no_cache=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2159&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=71b2ec42fe9806249ffba04e0783da1f&L=1
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&no_cache=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2148&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=cd328f408b01bc349524f6d93e724fac&L=1
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&no_cache=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2148&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=cd328f408b01bc349524f6d93e724fac&L=1
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=0&no_cache=0&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=2148&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=26&cHash=cd328f408b01bc349524f6d93e724fac&L=1
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=1&no_cache=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=2157&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=82d39af7bd73f2edec19316496e018e3&L=1
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=1&no_cache=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=2157&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=82d39af7bd73f2edec19316496e018e3&L=1
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=1&no_cache=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=2157&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=82d39af7bd73f2edec19316496e018e3&L=1
https://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cache=1&no_cache=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=2157&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=26&cHash=82d39af7bd73f2edec19316496e018e3&L=1
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HOLLANDA 

 

Tele2 Ve T-Mobile Hollanda Birleşmesi Soruşturması 

 

Avrupa Komisyonu, Tele2 Hollanda (Tele2 NL) ve T-Mobile Hollanda'nın birleşme 

teklifinde “Faz II” soruşturması başlattığını duyurmuştur7.  

 

Tele2'den yapılan açıklamada, iki operatör ve Avrupa Komisyonu arasında yapıcı 

görüşmelerin sürdüğü ve tarafların bazı konularda netlik elde etmek için yakın bir 

şekilde çalışmaya devam edeceği belirtilmiştir. Avrupa Komisyonu, birleşme işleminin 

AB birleşme kuralları ile uyumlu olup olmadığına ilişkin nihai karara varmak için 90 iş 

günü süreye sahiptir. Bu da 2018 yılı içinde bir karar verileceği anlamına gelmektedir. 

 

 

 

İTALYA 

 

İtalya’da 5G Öncü Bantlarının Tahsisi  

 

İtalya iletişim düzenleme kurumu AGCOM, 700 MHz, 3,6-3,8 GHz ve 26,5-27,5 GHz 

spektrum bantlarının tahsisine yönelik, eşzamanlı çoklu tur yöntemiyle ihale 

yapılmasına karar vermiştir.  

 

AGCOM’un bu kararı doğrultusunda, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı (MISE) ihale için 

ayrıntılı şartların yer alacağı bir duyuru yayımlayacaktır. Kabul edilen 2018-2020 

dönemi bütçe kanununa göre, ihalenin 30 Eylül 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması 

gerekmektedir.8 

                                              

7 Konuya ilişkin detaylı bilgiye 
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/13/tele2-t-mobile-
netherlands-merger-enters-ec-phase-2-investigation/ adresinden ulaşılabilmektedir. 
8 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.cullen-

international.com/product/documents/B5TEEU20180006 adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/13/tele2-t-mobile-netherlands-merger-enters-ec-phase-2-investigation/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/13/tele2-t-mobile-netherlands-merger-enters-ec-phase-2-investigation/


9 / 23 

 

 

Spektrum ihalesinde AGCOM’un çerçeve kararının temel noktaları  

 

Spektrum 

bantları 

700 MHz 3,6-3,8 GHz 26,5-27,5 GHz 

Sunulan 

spektrum  

 

2x5 MHz’lik 6 grup 

(frekans bölmeli dubleks 

- FDD) 

5 MHz’lik 4 grup (ilave 

uydu yer bağı -SDL) 

80 MHz’lik 2 grup 

(zaman bölmeli 

dubleks - TDD) 

20 MHz’lik 2 grup 

(TDD) 

200 MHz’lik 5 

grup (TDD) 

 

Rezerve 

spektrum 

2x5 MHz’lik 2 grup (FDD) 

Rezerve gruplar, yeni 

girenlere ve H3G/Wind 

birleşmesinden sonra 

pazara giren dördüncü 

mobil şebeke 

işletmecisine ihale 

edilecektir. 

Uygun değil Uygun değil 

Spektrum 

limitleri 

FDD: 

 800 ve 900 MHz’de 

2x30 MHz 

 700 MHz’de 2x15 MHz 

(FDD) 

SDL: 

 Tüm SDL gruplar 

tahsis edilmişse10 

MHz  

 SDL grupları tamamen 

tahsis edilmemişse 

limit yok  

3,4-3,6 GHz 

bantlarındaki 

frekansları içeren 

100 MHz 

100 MHz'lik limiti 

geçen işletmeciler, 

2023'ten sonra 3,4-

3,6 GHz 

bandındaki 

spektrumlarının 

100 MHz'lik sınırı 

400 MHz 
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aşan kısmından 

vazgeçmelidir.  

Rezerv fiyatı 

(aşağıdaki 

sınırlar 

dâhilinde 

bakanlık 

tarafından 

belirlenecektir) 

FDD: 2011 yılında 

verilen 800 MHz 

spektrumunun rezerv 

fiyatından azami % 5 

daha fazla, spektrum 

miktarı ve lisans süresine 

göre ayarlanır (1 

Temmuz 2022'den 

itibaren) 

SDL: FDD için kabul 

edilen değerden azami 

% 50 daha düşük 

2008 yılında verilen 

3,4-3,6 GHz 

lisanslarının 

ortalama fiyatından 

azami % 30 daha 

fazla, kapsanan 

nüfus, spektrum 

miktarı ve lisans 

süresine göre 

ayarlanır 

WLL 

lisanslarının 

rezerv 

fiyatından azami 

% 90 daha fazla, 

spektrum 

miktarı ve lisans 

süresine göre 

ayarlanır 

Lisansların türü 

ve geçerliliği  

Ulusal lisanslar 

31 Aralık 2037 

Ulusal lisanslar 

31 Aralık 2037 

Ulusal lisanslar 

31 Aralık 2037 

Teknoloji Nötr Nötr Nötr 

Spektrum 

ticareti 

Genel gruplar: 

Verilmesinden itibaren 

24 ay içinde izin verilmez 

Ayrılmış gruplar: 

Verilmesinden itibaren 48 

ay içinde izin verilmez 

Verilmesinden 

itibaren 24 ay 

içinde izin verilmez 

Verilmesinden 

itibaren 24 ay 

içinde izin 

verilmez 

Asgari kapsama 

yükümlülükleri 

İşletmeciler, spektrumun 

kullanılabilirliğinden 

itibaren üç yıl içinde 

frekansları ile nüfusun % 

80'ini kapsamalıdır. 

Ulusal kapsama, 

80 MHz: 

İşletmeciler, 

spektrumun 

tahsisinden itibaren 

altı yıl içinde her 

bölgede, 5.000 

Uygun değil 
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30.000'den fazla insan 

yaşayan yerleri ve her ilin 

merkezini içermelidir. 

Yeni katılımcı 

yükümlülükleri dört yıl 

içerisinde yerine 

getirmelidir. 

kişiden daha az 

kişinin yaşadığı 

yerlerin ve ultra 

geniş bantla 

kapsanmayan 

yerlerin en az % 

10'unu 

kapsamalıdır. 

20 MHz: 

İşletmeciler, 

spektrumun 

kullanılabilirliğinden 

itibaren dört yıl 

içinde her bölgede 

nüfusun en az % 

5'ini kapsamalıdır. 

Ortak kapsama 

yükümlülükleri 

İşletmeciler, spektrumun 

kullanılabilirliğinden 

itibaren 4.5 yıl içinde 

karşılıklı dolaşım 

anlaşmaları yoluyla 

nüfusun % 99,4'ünü 

kapsamalıdır. Bu % 

99,4'lük eşikte, 

işletmeciler kendilerine 

liste halinde bildirilecek 

ilçelerin en az % 90'ını 

kapsamalıdır. 

İşletmeciler, spektrumun 

kullanılabilirliğinden 

itibaren 3.5 yıl içinde 

karşılıklı anlaşmalar 

Uygun değil Uygun değil 
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yoluyla genel ulusal 

yolları ve demiryollarını, 

kapsamalıdır. 

MISE, spektrumun 

tahsisinden itibaren iki yıl 

içinde işletmeciler 

tarafından kapsanacak 

turistik alanları 

tanımlayacaktır. 

 

 

 

 

FİNLANDİYA 

 

Finlandiya'nın 5G Teknolojisinde Lider Olma Hedefi 

 

Finlandiya'nın 5G teknolojisinde lider olma hedefine ulaşmasını sağlamak amacıyla, 

5G Momentum ekosistemi oluşturulmuştur. 5G Momentum, 5G testi ve denemesi için 

yeni bir işbirliği ağıdır. Ekosistemde test etme ve deneme yoluyla, 5G'de uzmanlık 

kazanılabilecek, gelecekteki fırsatların tanımlanması ve işbirliği kolaylaşabilecektir. 5G 

Momentum, tüketiciler, şirketler ve kamu yönetimi için yenilikçi hizmetlerin 

geliştirilmesini hızlandıracaktır. Cihazlar, hizmetler ve sistemler için internete hızlı ve 

sorunsuz erişim sağlayan 5G teknolojisi, 2020 yılında ticari olarak kullanılmaya 

başlanacaktır.  

 

Finlandiya iletişim düzenleme kurumu FICORA Başkanı, yaptığı açıklamada; “5G 

teknolojisinin, devam eden sayısal devrim için tasarlanmış yüksek performanslı bir 

kablosuz iletişim platformu olduğunu ve sektörler arası işbirlikçi ekosistem olan 5G 

Momentum’un, yüksek hızlı elektronik haberleşme hizmetlerinin hızlı ve çevik bir 

şekilde geliştirilmesini mümkün kıldığını” ifade etmiştir. 
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5G teknolojisinin temel faydaları, yüksek kapasite, kısa gecikmeler ve düşük enerji 

tüketimidir. Hızlı ve güvenilir M2M iletişimleri, iletişim, ulaşım, robotik ve otomasyon 

gibi ihtiyaçlar için tamamen yeni uygulamaların geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. 

Diğer yandan sağlık sektörü, enerji üretimi ve lojistik, en az gecikmeyle yeni güvenli 

gerçek zamanlı hizmetler gerektirmektedir. 

 

5G Momentum ekosisteminde test ve deneme yoluyla oluşturulan yeni elektronik 

hizmetlerden, tüketiciler, şirketler, araştırma tesisleri, belediyeler, şehirler ve hükümet 

kuruluşları faydalanacaktır. Finlandiya dışındaki şirketler de ağa katılmaya davet 

edilmiştir. Finlandiya'nın gelişmiş deneme yasası ve esnek düzenlemesi, 5G testi için 

verimli bir zemin oluşturmaktadır. Ayrıca, Finlandiya uluslararası kıyaslamalarda önde 

giden kapsamlı ve gelişmiş mobil şebekelere sahip bulunmaktadır. 

 

5G Momentum, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nın yönetimsel alanındaki devlet 

kurumlarının ortak projesidir. FICORA, projeyi koordine etmektedir. Proje ortakları olan 

FICORA, Finlandiya Ulaştırma Emniyeti Kurumu, Finlandiya Ulaştırma Kurumu ve 

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü, aynı zamanda idari sektörlerinde kendi icraatlarını ve 

düzenlemelerini geliştirmenin yollarını aramaktadır. 

 

İlk 5G Momentum ekosistemi etkinliği 1 Haziran 2018'de Helsinki'de Scandic Park’ta 

gerçekleşmiştir. Etkinlik, 5G testi ve teknolojisi ile ilgilenenler için bir şebeke alanı 

sağlamayı amaçlamıştır.9 

 

 

 

DANİMARKA 

 

Telia Danimarka’nın, NB-Iot Ağı Hedefi 

 

Telia Danimarka, 2018 yılı sonuna kadar ülke çapında NB-Iot ağını çalıştırmayı 

hedeflemektedir. Telia Danimarka, belirli sayıda kurumsal müşteri ile Nesnelerin 

                                              

9 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
https://www.viestintavirasto.fi/en/ficora/news/2018/5gmomentumisagiantleap 
forwardonfinland8217spathtobecomingthe5gtechnologyleader.html adresinden ulaşılabilmektedir. 
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İnterneti'ni (IoT) desteklemek için yeni bir mobil ağı test etme sürecinde olduğunu 

duyurmuştur10. Test sonuçlarının umut verici göründüğünü ve 2018'in sonundan önce 

ülke çapında dar bant (NB) IoT şebekesinin kullanılmasının beklediğini ifade etmiştir. 

2020 yılına kadar dünyanın geri kalan bölgelerine göre İskandinav bölgesinde, kişi 

başına yaklaşık dört kat daha fazla bağlantı olması beklenmektedir. Operatör, NB-IoT 

ağının Danimarka topraklarının yarısından fazlasını kapladığını da ifade etmiştir.  

 

 

 

İSPANYA 

 

MASMOVIL’in, Neutra Network Services'i Satın Alması 

 

İspanya alternatif operatörü Grup MASMOVIL, Enerji, Turizm ve Dijital Gündem 

Bakanlığından (Bakanlık, Energia, Turismo y Agenda Digital, MINETAD) gerekli yetkiyi 

aldıktan sonra, Neutra Network Services'in satın alımı işlemini tamamlamıştır11. 

MASMOVIL, işlemin 3.4GHz-3.6GHHz bandında 40MHz'lik bir ulusal spektrum 

bloğunu ve Katalonya, Castilla-La Mancha ve Endülüs'ü kapsayan bölgesel 2.6GHz 

spektrum lisanslarını içerdiğini belirtmektedir. Anlaşma, 15,5 milyon Euro (18,3 milyon 

ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir. İleriye dönük olarak MASMOVIL, 5G 

kablosuz servisler için ayrılan spektrumu kullanmayı ve yaptıkları mali taahhüt 

sonucunda, hükümetin planladığı spektrum açık artırmasında benzer spektrum için 

kendilerinin ödemek zorunda kalacağı miktarın daha az olmasını beklemektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                              

10 Konu hakkında detaylı bilgiye https://www.telecompaper.com/news/telia-denmark-expects-to-be-
running-nationwide-nb-iot-network-by-end-of-2018--1250520 adresinden ulaşılabilmektedir. 
11 Konuya ilişkin detaylı bilgiye 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/08/masmovil-acquires-
neutra-in-5g-spectrum-play/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.telecompaper.com/news/telia-denmark-expects-to-be-running-nationwide-nb-iot-network-by-end-of-2018--1250520
https://www.telecompaper.com/news/telia-denmark-expects-to-be-running-nationwide-nb-iot-network-by-end-of-2018--1250520
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/08/masmovil-acquires-neutra-in-5g-spectrum-play/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/08/masmovil-acquires-neutra-in-5g-spectrum-play/
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ABD 

 

1.T-Mobile ve Sprint’in FCC Birleşme Başvurusu  

 

ABD düzenleyici kurumu FCC, T-Mobile US ve Sprint’in birleşme sürecinin 

onaylanması için hazırladığı internet sayfasını kullanıma sunmuş olup, söz konusu 

şirketler Sprint tarafından sahip olunan yetkilendirmeler ve alt şirketlerin T-Mobile 

grubuna geçirilmesi için gerekli başvuruları söz konusu sayfa üzerinden 

yapmaktadırlar. T-Mobile ve Sprint 29 Nisan 2018 tarihi itibariyle ortak bir çatı altında 

hizmet vermeye karar vermiş olup, yeni kurulan şirketin %41,7’si T-Mobile’ın bağlı 

olduğu Deutsche Telekom’a, %27,4’ü ise Sprint’in bağlı olduğu SoftBank Group Corp’a 

aittir. Kalan %30,9’luk kısım ise hisse senetleri vasıtasıyla borsada işlem görecek olup 

yeni şirketin yönetiminde söz sahibi olan grup Deutsche Telekom’a bağlı T-Mobile 

grubudur.12  

 

2.Birleşen T-Mobile ve Sprint’in Sabit Kablosuz 5G Hizmet Hedefi 

 

Birleşen T-Mobile ve Sprint 2024 yılının sonuna kadar ABD’nin %90’ına sabit kablosuz 

5G hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. T-Mobile US, ABD düzenleyici kurumu FCC’nin 

düzenlemeleri doğrultusunda doldurduğu ve Sprint ile birleşmesinin detaylarını içeren 

“Kamuoyu Menfaat Açıklamasında” önümüzdeki yıllarda 5G ile ilgili ne tür planlara 

sahip olduğuna dair bilgi de sunmuştur. Hem açıklamada hem de şirketin resmi internet 

günlüğü (blog) sayfasında yer alan değerlendirmelere göre yeni şirket şebekesini tam 

anlamıyla hayata geçirdiğinde sabit kablosuz 5G hizmetiyle fiber hızlarına yakın hızlar 

sunmayı planlamaktadır. Ortalama 444 Mbps hızı ülkenin yaklaşık 2/3’ünde sunmayı 

düşünen T-Mobile US’in yeni şebekesinin maksimum noktada 4.1 Gbps hıza erişmesi 

beklenmektedir.  

 

Mevcut planlamalara göre hem sabit hem de mobil kullanıcı grubunu içeren ortak 

kitlenin yaklaşık 2/3’ü birkaç yıl içerisinde 5G şebekesi aracılığıyla 100 Mbps hızı 

                                              

12 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/19/t-mobile-sprint-fcc-
merger-application-becomes-official/  adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/19/t-mobile-sprint-fcc-merger-application-becomes-official/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/19/t-mobile-sprint-fcc-merger-application-becomes-official/
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yakalayacak, 100 Mbps hız 2024 yılında ülkenin %90’ında rahatlıkla elde edilebilir bir 

hız haline gelecektir. Bu tempoyla devam eden hız ve kapasite artışının söz konusu 

şirketi 2024’te ülkenin en büyük dördüncü internet servis sağlayıcı haline getirmesi 

beklenmektedir.13 

 

3. AT&T - Time Warner Anlaşması 

 

AT&T ile Time Warner arasında imzalanan ve uzun süredir onay bekleyen 85 milyar 

ABD doları değerindeki birleşme anlaşması federal mahkeme tarafından 

onaylanmıştır. Kararı veren ABD Bağımsız Federal Mahkemesi Yargıcı, söz konusu 

kararına ilişkin gerekçesinde tarafların 18 ayı aşkın bir süredir onay sürecini 

beklediklerini, sürecin daha fazla gecikmesinin tarafları zor duruma sokacağını ve 

hükümetin süreci uzatmak için daha fazla çaba sarf etmesinin faydadan çok zarar 

getireceğini vurgulamıştır. Sektör takipçileri söz konusu kararın onaylanmasının 

sektördeki başka büyük çaplı birleşme ve devralmaların önünü açacağını düşünmekte 

olup, AT&T’nin bu birleşme konusundaki baş danışmanı, gösterilen çabaların 

tüketicilere daha iyi hizmet sunmanın önünü açacağını ifade etmiştir.  

 

AT&T 2016 yılının Ekim ayında Time Warner ile 85 milyar dolarlık birleşme 

anlaşmasını imzaladıktan sonra geleneksel Telekom odaklı stratejisini çeşitlendirmeye 

karar vermiştir. Bu çeşitlendirmenin en önemli amaçlarından biri Time Warner’a ait 

HBO, Warner Bros ve Turner gibi büyük içerik sağlayıcıların AT&T’nin her yer yayılmış 

müşteri tabanı ile birleştirilmesidir.14 

 

  

                                              

13Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye  
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/21/combined-t-mobile-
sprint-seeks-to-offer-fixed-wireless-5g-to-90-of-us-by-2024/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

14 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye  
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/13/federal-judge-approves-
att-time-warner-deal/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/21/combined-t-mobile-sprint-seeks-to-offer-fixed-wireless-5g-to-90-of-us-by-2024/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/21/combined-t-mobile-sprint-seeks-to-offer-fixed-wireless-5g-to-90-of-us-by-2024/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/13/federal-judge-approves-att-time-warner-deal/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2018/06/13/federal-judge-approves-att-time-warner-deal/
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2. ULUSLARARASI KURULUŞLAR/BİRLİKLER 

 

 

OECD 

 

OECD Genişbant İstatistikleri  

 

Kolombiya ve Litvanya dâhil olmak üzere 37 ülkeyi kapsayan OECD'nin genişbant 

portalı 2018 yılı haziran ayı sonunda yayınlanan bilgilere göre, OECD bölgesinde 2017 

yılı Aralık ayı sonu itibariyle yüksek hızlı mobil internet abone sayısı % 6,1 artış 

göstermiş ve mobil genişbant penetrasyonu % 102’ye ulaşmıştır. 

 

Aralık 2017 itibariyle, 1,344 milyar nüfuslu OECD bölgesinde 1,377 milyar mobil 

genişbant aboneliği bulunmakta ve bu sayı 100 kişi başına 102,4 aboneliğe denk 

gelmektedir. En hızlı büyüme Yunanistan'da (% 24) görülmüş olup, bunu Şili (% 23,4), 

Polonya (% 19) ve Belçika (% 15) izlemektedir. Mobil genişbant penetrasyonu en 

yüksek olan ülkeler Japonya, Finlandiya, Estonya ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. 

  

Aralık 2017 itibariyle her 100 kişi başına mobil genişbant abonelikler 

 

 

http://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics/
http://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics/
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Verilerin mevcut olduğu 32 ülkede mobil veri kullanımı, 2017 yılı aralık ayı sonuna 

kadar olan 12 aylık dönemde iki kattan daha fazla artış göstermiştir. Bu ülkelerde  

(37 OECD ülkesinden Şili, İsrail, Polonya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri hariç), 

mobil İnternet kullanıcıları 2016'daki 1,3 GB'ye kıyasla abone başına ayda ortalama 

2,8 GB veri indirmişlerdir. Veri kullanımında en iyi ülkeler Finlandiya (15,5 GB), 

Avusturya (11,2 GB), Estonya (7,2 GB) ve Letonya (6,7 GB) olmuştur. 

 

OECD ülkelerindeki sabit hatlı genişbant abone sayısı, Aralık 2017 itibariyle bir önceki 

yıla göre 393 milyondan 408 milyona ulaşmış ve 100 kişi başına ortalama abone sayısı 

30,4 olmuştur. İsviçre, 100 kişi başına 46,8 abonelik penetrasyon oranıyla liderliği elde 

etmiş ve bunu Danimarka (% 42,9), Fransa (% 42,8), Hollanda (% 42,1) ve Kore  

(% 41,2) izlemiştir. 

  

Sabit genişbant aboneliklerinin % 41'ini oluşturan DSL halen kullanılan en yaygın 

teknoloji olmakla birlikte, kademeli olarak fibere geçiş devam edilmektedir. Fiber, Aralık 

2017'ye kadar olan dönemde yıllık bazda % 15'lik bir sıçrama sonrasında, hâlihazırdaki 

aboneliklerin % 23,3'ünü oluşturmaktadır. Geri kalanların büyük çoğunluğunu ise kablo 

aboneleri (% 32,5) oluşturmaktadır. 

  

Türkiye, Avustralya, Kolombiya ve İtalya (sırasıyla yıllık % 13,6, % 7,4, % 6,9 ve  

% 6,6'lık büyüme oranlarıyla), sabit genişbant penetrasyonunda yıllık bazda en yüksek 

büyümeyi göstermişlerdir. Yeni Zelanda, Avustralya ve İzlanda, sabit genişbant abone 

sayılarında büyümeyi sürdürmüş ve sabit kablosuz aboneliklerde sırasıyla % 129,  

% 95 ve % 63 oranlarında kayda değer bir artış elde etmişlerdir. Sabit kablosuz, kırsal 

veya uzak bölgelerde internete bağlanmak için ekonomik bir yoldur ve bu artışın çoğu, 

özellikle fiber bağlantılarının bulunmadığı daha düşük nüfus yoğunluğuna sahip 

yerlerdeki ilk defa genişbant bağlantısına sahip olanlardan veya DSL'den sab it 

kablosuz bağlantıya geçen kişilerden elde edilmiştir. Bu arada, fiberde yıllık bazda en 

yüksek büyümeyi % 420 ve % 168 oranlarıyla İrlanda ve Kolombiya elde etmişlerdir. 

 

Makineden makineye (M2M) iletişimlerle ilgili veriler İsveç, Yeni Zelanda, Norveç ve 

Amerika Birleşik Devletleri'nin M2M SIM kartlarının 100 kişi başına kullanım sayısında 

lider ülkeler olarak kaldığını göstermektedir. Bu veriler tüm ülkeler için henüz tam 
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olarak karşılaştırılamamaktadır. İsveç, her 100 kişide 114 M2M SIM kart sayısı ile çoğu 

OECD ülkesinden çok daha yüksek bir düzeydedir. Genel olarak M2M abonelikler, 

geçen yıl % 36'nın üzerinde büyümüştür.15 

 

 

 

GSMA 

 

 

Asya Pasifik Mobil Ekonomi Raporu  

 

GSMA Intelligence “Asya Pasifik Mobil Ekonomi Raporu” isimli bir araştırma raporu 

yayımlamış olup söz konusu raporda dikkat çekilen ana unsurlar aşağıda 

özetlenmektedir: 

 

 Mobil Adaptasyon Hızı Yavaşlamaktadır: Asya Pasifik bölgesi küresel anlamda 

mobil abone artışına en fazla katkıda bulunan bölgedir. 2017 yılının sonunda 

bölgede 2,7 milyar özgün abone bulunduğu hesaplanmaktadır. Bu rakam bölge 

nüfusunun yaklaşık 2/3’üne tekabül etmektedir. Dünyadaki tüm mobil 

abonelerin yarısından fazlası bölgedeki iki büyük ülke olan Çin ve Hindistan’da 

yaşamaktadır. Bölgenin abone artış hızı en yüksek seviyesine ulaşmış olup 

düşüş eğilimine girmiştir. Önceki yıllarda ortalama %6 seviyesine yaklaşan artış 

oranının 2017 ile 2025 yılları arasında ortalama %1,8 seviyesine inmesi 

beklenmektedir.  

 

 4G Lider Konumda Olup 5G’nin Ticari Olarak Sunumu Yaklaşmaktadır: Asya 

Pasifik bölgesi daha hızlı şebekelere ivmelenerek adapte olmaktadır. 2016 yılı 

sonu itibariyle 3G ve üstünü ifade eden mobil genişbant hizmeti bölgenin 

dominant hizmeti olmuştur. Bölge 4G konusunda en ileri pazarlardan bazıları 

olan Güney Kore, Japonya ve Avustralya gibi ülkelere ev sahipliği yapmaktadır. 

2019 yılı sonunda bölgedeki 4G bağlantı sayısının tüm bağlantıların %50’sini 

aşması beklenmektedir. 5G konusunda ise hızlı bir süreç yaşanmakta olup 5G 

                                              

15 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.oecd.org/internet/broadband/broadband-statistics-
update.htm adresinden ulaşılabilmektedir. 
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hizmeti 2020 yılının sonundan 2025 yılının sonuna kadarki beş yıllık sürede 

toplam nüfusun %37’sine ulaşmış hale gelecektir. 

 

 Mobil Hizmetler Ekonomik Gelişmenin ve Yenilikçiliğin Destekçisidir: 2017 yılı 

itibariyle bölgenin gayrisafi yurtiçi hasılasının %5,4’ü mobil teknolojiler ve 

hizmetlerden elde edilmiş olup bu oranın rakamsal değeri 1,5 trilyon ABD 

dolarıdır. Mobil ekosistem 17 milyondan fazla iş imkânı yaratmış olup kamu 

sektörüne sadece genel vergilendirmeden 170 milyon ABD doları 

kazandırmıştır. 2022 yılında bölgenin mobil teknolojiler ve hizmetler aracılığıyla 

oluşturacağı toplam ekonomik büyüklüğün 1,8 trilyon ABD dolarına ulaşacağı 

öngörülmektedir.  

 

 Mobil Teknolojiler Sosyal Problemlerin Çözümü İçin Vazgeçilmezdir: Sayısal 

teknolojilerin ve özellikle de mobil teknolojilerin yoğun kullanımı ölçülebilir 

ekonomik gelişme ile birlikte sosyal ve kültürel değerleri de olumlu etkileyerek 

verimliliğin artmasını ve iş bulma oranlarının yükselmesini temin etmektedir. Bu 

durum ise bölgenin güvenliğini ve refah seviyesini arttırarak sosyal problemlerin 

azaltılmasına yardımcı olmaktadır. 

 

 Asya Pasifik Bölgesinde Sayısal Toplumlar Gelişmektedir: Bölge ülkeleri 

bölgenin teknolojik gelişmesiyle bağlantılı olarak sayısal toplumlar oluşturmaya 

gayret etmektedir. Sayısal toplumların temel unsuru o toplumlarda yaşayan 

bireylere sayısal kimlik oluşturabilmekten geçmektedir. Sayısal kimlikler 

bireylerin, kurum ve kuruluşlarla daha hızlı, daha etkin ve daha verimli iletişim 

kurmasına yardımcı olmaktadır.16 

 

 

 

 

 

                                              

16 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.gsmaintelligence.com/research/2018/06/the-mobile-
economy-asia-pacific-2018/677/   adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://www.gsmaintelligence.com/research/2018/06/the-mobile-economy-asia-pacific-2018/677/
https://www.gsmaintelligence.com/research/2018/06/the-mobile-economy-asia-pacific-2018/677/
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3. AB SAYISAL TEK PAZARI 

 

1.Horizon 2020 Çalışma Programının Güncellemesi 

 

Avrupa Komisyonu, Horizon 2020 Çalışma Programı’nın 2019 için güncellemesini 

yapmıştır17. Revize edilmiş çalışma programıyla yüksek performanslı bilgi işlem ve 

gelecekteki pil teknolojilerinde ortaya çıkacak gelecek ve gelişen Teknolojiler (FET, 

Future and Emerging Technologies) faaliyetlerine yönelik yeni başlıklar yer almaktadır.  

 

Avrupa Komisyonu, Horizon 2020 İş Programı 2018-2020'yi güncelleme kararı almış 

olup Revizyon 2019 Çalışma Programı'nın çeşitli bölümleriyle ilgili olarak yapılmıştır ve 

gelecek ve gelişen Teknolojiler alanında aşağıdaki yeni faaliyetler tanımlanmıştır: 

 

Yeni bir konu olan 'FETPROACT-04-2019: “Yüksek performanslı ve akıllı 

elektrokimyasal enerji depolama için topluluk inşa etme ve yol haritası”. 26 Temmuz'da 

açılan ve 6 Kasım 2018’de kapanacak bir Koordinasyon ve Destek Eylemi (CSA) 

500.000 Avro'luk bir gösterge bütçe çağrısı içermektedir.  

 

Arjantin ile yeni bir konu olan 'FETHPC-03-2019: HPC'de Uluslararası İşbirliği'. 

500.000 Avro'luk gösterge bütçesiyle Araştırma ve Yenilikçilik Eylemi (RIA) için bir 

çağrı içermektedir. Çağrı açılış tarihi, Katılımcı Portalı Horizon 2020'deki FET 

sayfasında yakında yayınlanacaktır. 

 

2.Elmasların Kuantum Teknolojisi Araştırmalarında Kullanılması  

 

Elmasların saflığı ve bağlılığı simgeleyen güzel mücevherler olduğu bilinmektedir. 

Bununla birlikte elmasların bir diğer özelliği, bu zamana kadar eşi görülmemiş 

derecede yüksek performansa sahip kuantum teknoloji cihazlarında 

kullanılabilmesidir18. Ultra saf elmaslarla çalışan DIADEMS ve FP7 FET projeleri ile tıp 

                                              

17 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-
commission-adopts-horizon-2020-work-programme-update-2019 adresinden ulaşılabilmektedir. 

18 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blogposts/surprising-
properties-diamonds-quantum-technology-research adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-adopts-horizon-2020-work-programme-update-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-adopts-horizon-2020-work-programme-update-2019
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ve bilgisayar bilimlerinde kullanılacak yüksek teknolojili ve çok fonksiyonlu ölçüm 

cihazları geliştirilebilecektir.  

 

Kuantum teknolojisi, günlük yaşamımızda gözlemlediğimiz nesnelerden farklı olan 

atomlar ve fotonlar gibi mikroskobik nesnelerin davranışını tanımlayan kuantum 

teorisine dayanmaktadır. Yıllar içinde kuantum teknolojisi, günümüz toplumunu büyük 

ölçüde şekillendiren inanılmaz yeniliklere (bilgisayarlar, internet ve daha fazlası) yol 

açmıştır. Şimdi bireysel atomları ve fotonları ölçmek ve kontrol etmek için yöntemler 

geliştirilmeye çalışılmakta ve hatta bu alandaki çalışmalar 2012 Nobel Fizik Ödülü'nü 

kazanmış bulunmaktadır.  Günümüzde kuantum araştırmaları hastalıkları bir nefes 

numunesiyle teşhis etmeye yarayan tıbbi sensörler ya da akıllı telefonların 

büyüklüğünü son derece hassas bir MRI tarayıcısının geliştirilmesi bu projelerin odak 

noktasını oluşturmaktadır. Proje, son derece hassas ölçüm ve tespit cihazları 

geliştirmek için kuantum teknolojisini de kullanan ultra saf elmasların özel 

özelliklerinden faydalanmayı amaçlamaktadır.  

 

3.AB Komisyonu’nun Belçika'yı AB Spektrum Kurallarına İlişkin Uyarması 

 

Avrupa Komisyonu, 700 MHz (AB) 2017/899 Kararı uyarınca radyo spektrumundaki 

Avrupa kurallarının tam olarak uygulanmasını talep eden resmi bir bildirimi Belçika'ya 

göndermeye karar vermiştir19. 

 

Bu Karar uyarınca Üye Devletlerin, 30 Haziran 2020 tarihinde mobil geniş bant için 

694-790 MHz (700 MHz) frekans bandının kullanılmasına izin vermeleri gerekmektedir. 

Bununla birlikte Belçika, Almanya ve Birleşik Krallık gibi komşularıyla sınır ötesi 

frekans koordinasyonu konusunda anlaşmalar yapmamış, dolayısıyla 700 MHz Karar 

yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Bu anlaşmaların yapılması için belirlenen son 

tarih 2017 yılı sonu olarak belirlenmişti. AB için gelecekteki Telekom kurallarını 

belirleyen Elektronik Telekomünikasyon Kanunuyla birlikte 5G bağlantısı Komisyon 

için en öncelikli konulardan biri haline gelmiştir. Yeni kurallar ile 2020 yılına kadar tüm 

AB'de 5G radyo spektrumunun mevcut olması sağlanacaktır. Belçika önümüzdeki iki 

                                              

19 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/radio-spectrum-
commission-calls-belgium-comply-eu-rules-spectrum adresinden ulaşılabilmektedir. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/radio-spectrum-commission-calls-belgium-comply-eu-rules-spectrum
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/radio-spectrum-commission-calls-belgium-comply-eu-rules-spectrum
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ay içinde harekete geçmezse, Komisyon bu konuda gerekçeli bir görüş bildirerek 

başka adımlar atabilecektir.  

 

4.AB Komisyonu’nun Üye Devletlere Siber Güvenlik konusunda AB Yasalarını 

Ulusal Yasalara Aktarmaları Talebi 

 

Avrupa Komisyonu, Temmuz 2018 tarihinde 17 Üye Devlete siber güvenlik konusunda 

Avrupa Birliği mevzuatının bölümünü ulusal yasalara tam olarak aktarmaya yönelik 

resmi bir bildirim göndermeye karar vermiştir20. Bu karar Avusturya, Bulgaristan, 

Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, 

Litvanya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Romanya ve İspanya’yı etkilemektedir.  

 

Ağ ve Bilgi Sistemlerinin Güvenliği Yönergesi'nin (2016/1148 / AB Direktifi olan NIS 

Direktifi) amacı, ulusal siber güvenlik kabiliyetlerinin geliştirilmesi, AB düzeyinde 

işbirliğinin arttırılması ve temel hizmetler ve sayısal hizmet sağlayıcılar için olay 

raporlama yükümlülüklerinin geliştirilmesi yoluyla AB genelinde ağ ve bilgi sistemlerinin 

yüksek düzeyde güvenliğini sağlamaktır. Üye devletlerin Ağustos 2016'da yürürlüğe 

giren NIS Yönergesini 9 Mayıs 2018 tarihine kadar ulusal yasalara aktarması 

gerekmekteydi. Şimdiye kadar 11 üye devlet Direktifin tam aktarımı konusunda Avrupa 

Komisyonu’na bilgi vermiş olup tam bir geçişin gerçekleştiğine yönelik kabul 

sürecindedir. Diğer Üye Devletler ise Komisyon tarafından gönderilen resmi bildirime 

2 ay içinde cevap vermek zorundadır. Aksi takdirde Komisyon gerekçeli bir görüş 

bildirmeye ve başka adımlar atmaya yetkilidir.  

 

                                              

20 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-asks-
member-states-transpose-national-laws-eu-wide-legislation-cybersecurity adresinden 
ulaşılabilmektedir. 


