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Yönetici ÖzetiYönetici ÖzetiYönetici ÖzetiYönetici Özeti    

Bugün günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan internet, yıllardır yaratıcılığın ve özgür 

iletişimin ana kaynağı haline gelmiştir. İnternetin altyapı sistemi insanların, firmaların ve 

kamu kurumlarının kendi görüşlerini, üretimlerini ve hizmetlerini dünyanın en uzak 

köşesindeki insanlarla bile paylaşmalarını mümkün kılmıştır. Bu şekilde, daha önce 

düşünülemeyen birçok işlemin internet üzerinden yapılabilmesi ve ekonomik değer 

yaratabilmesi sağlanmıştır. Daha çok kişi ve firmanın bu olanakları kullanmasıyla internet 

yenilikçiliğin merkezi olmuş ve ekonomik ve sosyal hayatımızın belki de en temel öğesi 

haline gelmiştir. 

İnternet tabanlı çözümlerin yayılmasıyla internet artık sadece bilgisayarlar üzerinden 

ulaşılan bir ortam değil, günlük hayatımızın içinde yer alan birçok cihazın birbirleriyle 

etkileşim haline geçtiği sanal bir dünyaya dönüşmüştür. Bugün internet, toplumlar ve 

ekonomiler için adeta insan vücudundaki sinir sisteminin yaptığı işlevi görmektedir ve bu 

büyük sosyal yapıları sağladığı iletişim imkanlarıyla ayakta tutmaktadır. İnternet, yalnızca 

ülkelerin makroekonomisine değil aynı zamanda eğitime, sağlığa, çevreye ve istihdama 

da doğrudan ve güçlü katkı sağlamaktadır.  Günlük hayatımızın bu kadar vazgeçilmezi 

haline gelen bu yeni dünyanın, sağlam bir altyapıyla desteklenmesi gerektiği 

şüphesizdir. Nasıl ki, ticari hayatımızın devamı için karayollarının, köprülerin önemi 

tartışılamazsa aynı şekilde internet altyapısının önemi de tartışma götürmezdir. 

Önümüzdeki yüzyılın en temel alt yapılarından birinin internet altyapısı olacağı 

muhakkaktır.  

Bugün internet altyapısı deyince akla gelen ilk şey geniş bant altyapısıdır. Dünyadaki 

hızla artan veri kullanım talebi bant genişliğinin artma ihtiyacını da beraberinde 

getirmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere gerek sabit altyapılar gerekse mobil hizmet 

sağlayan altyapılarda Yeni Nesil teknolojiler geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. 

Sabitte pek çok operatör fiber altyapıya geçmeye başlamıştır. Kablolu sistemler yüksek 

hız sağlayan yeni nesil teknolojilerle güncellenirken, mobil sistemlerse tamamen IP 

tabanlı çalışan ve yüksek bant genişliği sağlayan 4. Nesil (4G) çözümleri sunmaya 

başlamıştır. Bugün bütün dünyada internet altyapısının kapsamını ve kalitesini 

artırabilmek için operatörler ve hatta devletler arasında kıyasıya bir yarış yaşanmaktadır.  
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Türkiye’de internet altyapısı ve bununla beraber internet kullanımı son yıllarda büyük bir 

hızla gelişmiştir. Ülkemizde sabit geniş bant altyapısı neredeyse nüfusun tamamını 

kapsamaktadır. Mobilde de 3. Nesil (3G) altyapı hızla yaygınlaşmaktadır ve çok kısa 

sürede tüm ülke çapında kapsama gerçekleştirilecektir. Altyapılar kapsayıcı olsa da 

ülkemizde internet nitelik açısından hala gelişme potansiyeli taşımaktadır. Sabit altyapıda 

ortalama gerçekleşen internet deneyim hızları dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında 

görece düşüktür. Mobilde ülkemiz 3G’ye geç yatırım yapmıştır ancak kurulan şebekenin 

en son model olmasının da etkisiyle ülkemizde mobil internet hızları gelişmiş ülkeler 

ortalamaları seviyesindedir. Yüksek hızlı servis verme olanağı sağlayan Yeni Nesil 

şebekeler ülkemizde henüz başlangıç aşamasındadır. Türkiye’de hala yeterli erişimde 

olmasa da hanelere ulaşan fiber yatırımı yapılmaya başlanmış ancak mobil tarafta 4G 

yatırımları için henüz net bir adım atılmamıştır.  

Yeni nesil şebeke yatırımlarının en büyük destekçisi şüphesiz kullanıcılardan gelecek 

yüksek talep olacaktır. Ülkemizde interneti yoğun olarak kullanan bir kesim olsa da 

nüfusun geneline bakıldığında internet kullanım oranları dünyadaki gelişmiş ülkelerin 

altındadır. İnternet sahipliğindeki bu düşük oranın talep tarafından bakıldığında ana 

nedenleri finansal sebepler, ihtiyaç duyulmaması, düşük cihaz sahiplik oranı ve 

internetin zararlı bir alışkanlık olarak görülmesidir. Önümüzdeki dönemde ülkemizin 

geliştireceği politikalarla internet kullanımını yaygınlaştırması, orta ve uzun vadedeki 

hedeflerine ulaşmasının ön şartlarından olacaktır. 

İnternet altyapısının ve kullanımının yaygınlaşmasında ülkedeki düzenleme ortamının 

yatırımı ve rekabeti desteklemesi de önemli bir sac ayağıdır. Bu kapsamda Türkiye’de bir 

yandan yatırımı desteklerken diğer yandan rekabeti korumayı hedefleyen uygulama 

örnekleri mevcuttur. Yeni Nesil yatırımları kolaylaştırıcı bir takım çalışmalar yapılmış 

(örneğin geçiş hakları), birçok çalışmada ise görüş oluşturma ve strateji belirleme 

aşamasına gelinmiştir (örneğin 800 MHz bandın kullanıma açılması). Ülkemizde geniş 

bant altyapısının yaygınlaşmasında düzenlemelerin desteğinin büyük katkısı olacaktır. 

Türkiye gelişmiş bir internet altyapısıyla bölgede de önemli bir merkez haline gelme 

potansiyeli taşımaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu, güçlü iç talep ve gelişmiş altyapı ve 

servislerle birleşebilirse Türkiye’nin bölgesel bir veri merkezi olması olasıdır. Özellikle 

uluslar arası veri taşımacılığı üzerine başlatılmış projeler de mevcuttur. Türkiye’nin bulut 
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bilişim gibi yeni nesil servisler için bir merkez olması yolunda ise hala atılması gereken 

pek çok adım mevcuttur.     

Özetle, ülkemiz son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiş olsa da orta ve uzun vadeli bilişim 

hedeflerine ulaşmak için geniş bant altyapısını geliştirmek adına yapılacak hala pek çok 

iş olduğu görülmektedir. Bu rapor, geniş bant internetin gerekliliğini, destekleyen 

teknolojileri ve internetin genel olarak ekonomik ve sosyal faydalarını anlattıktan sonra 

ülkemizdeki mevcut durumu sabit geniş bant, mobil geniş bant ve uluslar arası veri 

taşımacılığı potansiyeli açısından detaylı olarak inceleyecektir.    
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1. GirişGirişGirişGiriş    

Günümüzde internet 2 milyarı aşkın kullanıcısıyla, kişilerin yaşam biçimlerini, çalışma 

hayatlarını ve sosyalleşme yollarını değiştiren bir iletişim ağı ve aynı zamanda ülkelerin 

gelişmişlik düzeylerini ve büyüme hızlarını belirleyen teknolojik bir zorunluluk olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İnternet, taşınabilir cihazlar ve gelişen teknolojik uygulamalar 

sayesinde insanların, verimlilik ve istihdam üzerindeki doğrudan etkisiyle şirketlerin, 

ekonomik faaliyet üzerindeki etkisiyle ülkelerin geleceklerini belirleyen ve sürekli 

genişleyen bir ağ haline gelmiştir.  

Küresel anlamda internet kullanıcılarının sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. 

2005 yılında 1 milyar civarında olan internet kullanıcısı sayısının 2015’te 2,6 milyara 

ulaşması öngörülmektedir. İnternet kullanıcılarının yarısından fazlası Türkiye’nin de 

içinde bulunduğu hızla gelişmekte olan ülkelerdedir1 ve hızla gelişmekte olan ülkelerdeki 

internet kullanıcıları, gelişmiş ülkelere göre 5 kat daha hızlı büyümektedir (Şekil 1). 2005 

ve 2010 yılları arasında internet kullanıcısı sayısı, hızla gelişmekte olan ülkelerde yıllık 

ortalama %25 büyürken, bu oran gelişmiş ülkeler için %5’tir. İnternet kullanıcılarının 

gelişmişlik seviyelerine göre ülke gruplarındaki yüzdesel dağılımına bakıldığında da, 

2005 yılında tüm dünyadaki internet kullanıcılarının sadece % 33’ü hızla gelişmekte olan 

ülkelerde yer almaktayken, bu oranın 2015 yılında hızla artarak yaklaşık %60 olması 

beklenmektedir.  

Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, nicelik olarak toplumda yüksek internet kullanım 

oranlarının sağlanması tek başına yeterli değildir; nitelik olarak da sunulan internet 

hizmetlerinin yüksek hızda ve kaliteli olması gerekmektedir. İnternetin sağladığı 

ekonomik ve sosyal faydalardan en üst düzeyde yararlanmak ve gelişen teknolojik 

olguların kullanıcıların talepleri üzerinde yarattığı değişiklikleri karşılayabilmek ancak bu 

şekilde mümkün olabilmektedir. Bu gereklilik, sırasıyla günümüzde internet denilince 

akla genişbant internetin gelmesini ve genişbant internetin de kendi içerisinde yüksek 

hız olanakları sağlayan fiber internet ve LTE gibi teknolojilerin tanımlandığı yeni nesil 

erişim şebekeleri aracılığıyla büyümesini daha iyi açıklamaktadır. 

 
1 Hızla gelişmekte olan ülkeler,  2010 yılında nominal kişi başına düşen GSYH’nin 1.000-20.000 ABD doları arasında 

ve toplam GSYH’nin 90 milyar ABD dolarından büyük olduğu; nominal GSYH artışının 2005-2010 yılları arasında 
%3’ten büyük olduğu ülkeler olarak tanımlanmaktadır. 
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Şekil 1 – Küresel internet kullanıcılarının artışı 

 

Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla internet kullanımının yaygınlaşması adına büyük bir 

potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, internet kullanımını 

toplum tabanına yaymak ve interneti hızlı ve yüksek nitelikte, çağın gereksinimlerini 

karşılayacak bir seviyede sunabilmekle mümkündür. Bu da günümüzde yüksek bant 

genişliği sağlayan teknolojilerle mümkün olacaktır. Bu raporda, ilk olarak genişbant 

internetin gerekliliği ve bu gerekliliği sağlama yönünde yeni nesil erişim şebekelerinin 

rolü tespit edilecek, daha sonra internetin getirdiği ekonomik faydalar ve etki alanları 

incelenecektir. Türkiye’nin mevcut durumda bu faydaları elde etme konusunda geride 

kalmasının nedenleri, tespitler bazında sabit ve mobil genişbant ayrımı yapılarak 

değerlendirilecektir. 

172
273

Gelişmiş ülkeler

Diğer gelişen ülkeler

Hızla gelişmekte olan 
ülkeler1

2015 tahmin

2.662

772

1.616

2010

1.869

723

974

2005

976

579

78

319

1 Hızla gelişmekte olan ülkelere Nijerya, Arjantin, Brezilya, Şili, Çin, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Malezya, 
Meksika, Nijerya, Pakistan, Polonya, Romanya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Tayvan, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam dahil edilmiştir.

Kaynak: McKinsey İnternet Raporu
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2. Genişbant İnternetin Gerekliliği Genişbant İnternetin Gerekliliği Genişbant İnternetin Gerekliliği Genişbant İnternetin Gerekliliği     

İnternet kullanıcılarının sayısındaki artışın yanı sıra, dünyada internetin niteliği de büyük 

değişim yaşamaktadır. İnternet kullanıcılarının gerçekleştirdikleri aktivitelerdeki sürekli 

değişim, ortaya çıkan yeni teknolojiler ve telekomünikasyon dünyasındaki yakınsama 

gibi eğilimler, yüksek veri kullanımını ve yüksek veri kullanımı da artan bant genişliğini 

gerekli kılmıştır. Dolayısıyla internet hızlarındaki artış zorunlu hale gelmiş, birbirlerini 

tetikleyen bu dinamikler, internetteki hızlı gelişimi daim kılmıştır. Günümüzde genişbant 

internet denilince, kullanıcılara kaliteli internet hizmeti sunabilmek için sürekli artan bant 

genişliği ihtiyacını anlıyoruz. 

2.1 Veri Veri Veri Veri tüketimi, video içeriğitüketimi, video içeriğitüketimi, video içeriğitüketimi, video içeriğine olan talepne olan talepne olan talepne olan talep    ve yve yve yve yakınsama olgusunun katkısıyla hızla akınsama olgusunun katkısıyla hızla akınsama olgusunun katkısıyla hızla akınsama olgusunun katkısıyla hızla 

artmakta ve artmakta ve artmakta ve artmakta ve daha yüksek daha yüksek daha yüksek daha yüksek bant genişliğini gerekli kılmaktadırbant genişliğini gerekli kılmaktadırbant genişliğini gerekli kılmaktadırbant genişliğini gerekli kılmaktadır    

Dünya genelinde veri tüketiminin gelişen internet hizmetleri ve cihazlarla birlikte yüksek 

oranda artması ve bu artışın önümüzdeki 5 yıl boyunca daha da fazla olması 

beklenmektedir. 

Şekil 2’de de görüldüğü gibi, mobil veri trafiği, düşük baz etkisinden dolayı sabit internet 

trafiğine2 göre çok daha hızlı artmaktadır. 2008 yılı baz alındığında mobil IP trafiğindeki 

artışın 2016 yılına kadar %104 gibi yıllık bileşik büyüme oranıyla büyümesi beklenirken, 

bu oran sabit trafik için % 33’tür.  

 

 

 

 

 

 

 
2 Sabit trafik olarak kabul edilen trafiğe yönetilen IP trafiği de dahil edilmiştir. Yönetilen IP (managed IP), kurumsal IP 

WAN trafiğini ve TV üzerinden taşınan IP ve talebe bağlı videoyu (VoD) içermektedir. 
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Şekil 2 – Küresel sabit ve mobil veri trafiğinde gerçekleşen artış   

 

 “Kişisel Bilgisayar Harici” (Non-PC) cihazlar olarak tabir edilen cihazlardan (mobil 

telefonlar, akıllı cihazlar, yeni nesil televizyonlar, video oyun konsolları, vb.) gelecek olan 

IP trafiği 2011 yılında tüm trafiğin yüzde 22’sini oluştururken bu oran 2016 yılında % 31’e 

çıkacaktır. PC üzerinden internet trafiğinin yılda yüzde 28 büyümesi beklenirken; TV, 

tablet, akıllı telefon ve iş yerleri Makineler Arası (Machine-to-Machine - M2M) trafiği 

sırasıyla % 42, %116, %119 ve %86 oranında büyüyecektir3 [1]. Bu da, veri trafiğinin 

artık sadece iletişim hizmeti sunan cihazlar üzerinden değil, birçok hizmeti aynı anda 

sunabilen cihazlar üzerinden gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Cihazların 

yakınsaması olarak tabir edilen bu olgunun, veri trafiğinin artışına özellikle katkı 

 
3 Analist tahminlerine, Cisco tahminlerine ve doğrudan toplanan dataya dayanır. 

Kaynak: Cisco VNI

Sabit 
trafik1

Mobil
trafik

1 Yönetilen IP dahil edilmiştir

▪Mobil trafik sabitten daha hızlı 
büyümektedir

▪ Sabit trafiğin 2016 yılında 
mobil trafiğin yaklaşık 10 katı 
olması beklenmektedir

+%33

99.477

42.188
30.136

19.913
14.4349.890

5972369136

+%104

2016

10.804

2012

1.252

2011201020092008

Dünya geneli
Aylık PB

Dünya geneli
Aylık PB
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sağladığını ve genişbant internete olan ihtiyacı artırdığını söylemek mümkündür. Ayrıca 

yakınsamaya konu olan cihazlar üzerinden gerçekleşen veri trafiği, sadece mobil 

şebekeler tarafından karşılanamamakta ve trafik sabit şebekeler üzerine 

kaydırılmaktadır. Bu da mobil ve sabit şebekeler arasında birbirlerini destekleyici 

nitelikteki ilişkinin artmasını ve şebekelerin yakınsamasını beraberinde getirmektedir [2]. 

M2M, mobil ve sabit ağlar üzerinden makineler arası kurulan iletişim anlamına 

gelmektedir ve farklı cihazların uzaktan yönetilmesini sağlamaktadır.  

M2M iletişimin kullanım alanları çok çeşitli olmakla birlikte; araç takip mekanizmasıyla 

ulaşımda, ATM’lerin izlenmesiyle bankacılıkta, akıllı sayaçlarla birlikte enerji sektöründe 

ve e-sağlık uygulamalarıyla tıp alanında yoğun olarak kullanım potansiyeli 

bulunmaktadır. Günümüzde yaklaşık 5 milyar cihaz mobil ağa bağlı durumdayken, bunun 

10 sene içerisinde 50 milyara çıkması öngörülmekte ve bu durumun veri trafiğindeki 

artışı ve gelişen M2M hizmetleriyle birlikte bant genişliği, spektrum ihtiyacı ve 

düzenlemeler üzerinde etkili olması beklenmektedir [3]. 

Video, tüketiciler tarafından gerçekleştirilen internet trafiğinin yarısından fazlasını 

oluşturmaktadır. 2011 yılında videonun tüketici internet trafiği içindeki payı %51 iken bu 

oranın 2016 yılına gelindiğinde %55’e çıkması beklenmektedir. Internet üzerinden 

izlenilen videoların yıllık büyüme hızının ortalama %34 olacağı öngörülmektedir. Tüketici 

trafiğinin gerçekleştirildiği diğer aktiviteler 2011 yılında %29 ile dosya paylaşma, %19 ile 

ağ, e-posta ve veri, %1’lik toplam kısımda ise IP üzerinden gerçekleşen ses kullanımı ve 

internet üzerinden oyun bulunmaktadır (Şekil 3). 
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Şekil 3 – Küresel tüketici internet trafiğinin kaynakları 

 

Türkiye’deki veri kullanımı da, dünyadaki veri kullanım artışına paralel olarak hızla 

artmaktadır. Sabit internet veri kullanımı son 2 yıl içerisinde yarıyıl başına ortalama % 21 

büyümüştür. 2010 yılının 3. çeyreğinde 245 bin TB olarak ölçülen aylık veri kullanımı 

2012 yılı 3. çeyreğinde 2 katından daha fazla bir rakama ulaşarak, aylık 531 bin TB 

olmuştur. Bu kullanımın %90’ı veri indirme şeklinde gerçekleşirken, %10’luk kısmının veri 

yükleme olduğu görülmektedir. Mobil tarafta ise, 2010 yılının 3. çeyreğinde ölçülen aylık 

veri kullanımı yaklaşık 3.200 TB iken, 2 sene içerisinde neredeyse altı kat artarak 18.600 

TB’a ulaştığı görülmektedir. Türkiye’de de mobil genişbant veri kullanım artış hızı, baz 

etkisinin de katkısıyla sabite göre daha fazladır (Şekil 4). 2011 yıl sonu itibariyle, sabit 

genişbant internet kullanan ortalama bir abone veri yükleme ve indirme dahil aylık 21,3 

GB veri tüketimi gerçekleştirmişken, bu rakam bilgisayardan mobil internet kullanan 

Kaynak: Cisco VNI: Forecast and Methodology: 2011-2016
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kişiler için 1,8 GB ve cep telefonundan mobil internet kullanan kişiler için 0,19 GB olarak 

ölçülmüştür [4] 

Şekil 4 - Türkiye’de veri kullanımı artışı 

 

Türkiye’deki internet kullanıcısı profili, hem internette çok vakit geçirmesi, hem de yüksek 

veri kullanımı gerektiren aktivitelerde bulunması sebebiyle, sürekli artan bant genişliğine 

ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’deki internet kullanıcısı oldukça aktiftir ve zamanının önemli 

bir bölümünü internette geçirmektedir. TÜİK’in yaptığı, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 

Kullanımı Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’deki internet kullanıcılarının büyük bir 

bölümü yüksek veri kullanımı gerektiren ve genişbant internet hızına bağlı olarak alınan 

hizmetin kalitesinin büyük oranda değiştiği aktivitelerde bulunmaktadır. [5]. 2012 yılı 

verilerine göre internet kullanan bireylerin yaklaşık %50’si, yüksek veri kullanımı 

gerektiren oyun, müzik, film ve görüntü indirme seçeneğini internet kullanım amacı 

Kaynak: BTK pazar verileri
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olarak belirtmiştir. Veri tüketiminin yoğun olduğu diğer aktiviteler de Türk kullanıcılar 

tarafından yüksek oranlarda tercih edilmektedir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen 

telefon ve video görüşmeleri kullanıcıların %43’ü, internetten radyo dinlemek ve TV 

izlemek %40’ı, içerik yükleme %34’ü ve internet üzerinden oyun oynama %29’u 

tarafından internet kullanım amacı olarak belirtilmiştir (Şekil 5). 

Şekil 5 – Türkiye’deki internet kullanım aktiviteleri 

 

Teknolojinin ve ihtiyaçların sürekli gelişmesiyle gereksinim duyulan bant genişliğindeki 

artış gelecekte de devam edecektir. 2000’li yıllardan önce kullanıcıların gereksinimleri, 

web sitelerinde dolaşmak ve e-posta kontrolüydü ve bunun için telefon hatlarını kullanan 

Tümleşik Hizmet Sayısal Ağı (ISDN) teknolojisinin sağladığı hız imkanları yeterliydi. 

Aktivitelerin genişlemesi ile birlikte gereksinim duyulan teknoloji, kullanıcılara yüksek hız 

imkanları sunabilen genişbant teknolojiler olmuştur ve olmaya devam edecektir. 

Diğer kişilerle internet 
üzerinden oyun oynama

28,8

Kişi tarafından oluşturulan 
içerikleri paylaşmak üzere 
yükleme

33,7

Web radyo dinleme/
web TV izleme

39,2

İnternet üzerinden telefonla 
görüşme, video görüşmesi

42,5

Oyun, müzik, film, 
görüntü indirme ve oynama      

49,1

Kaynak: TÜİK hane halkı BİT kullanım araştırması

1 Bu bölümde yüksek data kullanımına yol açan ve yüksek genişbant internet erişim hızına kaliteli internet erişimi için büyük ölçüde ihtiyaç duyulan aktiviteler 
incelenmiştir

Türkiye’de son 3 ay içerisinde internet kullanan bireylerin kişisel kullanım amaçları1

Yüzde, 2012 
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Örneğin, P2P (denk kullanıcılar arası) dosya paylaşımı için 1-2 Mbit/s DSL 

teknolojilerinin sağladığı hız sınırı zamanında yeterli görülmekteyken, video ve   gibi 

uygulamalar için daha yüksek hız sınırlarına ulaşabilen ADSL teknolojileri bir ihtiyaç 

olarak ortaya çıkmıştır. DSL teknolojileri kendi içerisinde de artan hız ihtiyacına bağlı 

olarak, Yüksek Çözünürlüklü Televizyon (HDTV) ve 3 boyutlu oyunların ortaya 

çıkmasıyla birlikte hız kapasitelerini artırmaya başlamıştır. Fakat günümüzde özellikle, 

uzaktan barındırma, bulut bilişim ve 3 boyutlu video/TV gibi yenilikçi teknolojilerin 

maksimum verimlilikle çalışabilmesi için geleneksel sabit genişbant teknolojileri yeterli 

hız seviyesini sağlayamamaktadır ve fiber internet gibi Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’ne 

olan ihtiyaç giderek artmaktadır (Şekil 6). 

Şekil 6 – Bant genişliği ve gereksinim duyulan aktiviteler 

 

Gerçekleştirilen aktiviteler Bant genişliği Gereksinim duyulan örnek teknoloji

▪ Web sitelerinde dolaşmak 0.128 Mbit/s ISDN

▪ Denklerarası dosya 
paylaşımı

1-2 Mbit/s DSL

▪ IPTV
▪ Basit video izleme

6-16 Mbit/s ADSL

▪ HDTV
▪ 3 boyutlu, çok oyunculu 
oyun oynama

25-50 Mbit/s VDSL

▪ Uzaktan barındırma
▪ Bulut bilişim
▪ 3 boyutlu TV

50-100 Mbit/s Fiber

▪ Uzaktan bilişim 100-250 Mbit/s Fiber

▪ 3 boyutlu sanal görüntüleme > 250 Mbit/s Fiber2015+

2000
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Yukarıdaki veriler doğrultusunda, IP bazlı cihazların yaygınlaşması ve yüksek kapasiteli 

çevrimiçi içeriğin arzının ve talebinin artmasıyla, tüketicilerin veri kullanımı artmakta ve 

bu durum yüksek bant genişliği ihtiyacını tetiklemektedir. IP tabanlı şebekelerin 

sunulmasıyla birlikte, telekomünikasyon altyapısı dikey yapılandırmadan yatay 

yapılandırma modeline geçiş yaşamaktadır. Yakınsamanın etkisinden önce görülen dikey 

yapılandırma; video, ses ve veri kullanımını için gerekli olan altyapıyı her hizmetin 

kendisine özel ayrı şebekeler üzerinden sağlarken, Yeni Nesil Erişim Şebekeleri, bütün 

bu hizmetleri internet üzerinden verilebilecek hale getirmiş, yatay yapılandırmayı 

sağlayarak tek bir IP tabanlı altyapı üzerinden bu hizmetlerin sunulabilmesine olanak 

sağlamıştır. [6] Bu şekilde farklı hizmetler için farklı altyapıların kullanılmasına gerek 

kalmamaktadır ve hizmetlerin yakınsaması IP tabanlı altyapı üzerinden 

gerçekleşmektedir. Herşeyin IP tabana kaydığı ve bütün ürünlerin, hizmetlerin ve şebeke 

teknolojilerinin birbirine yakınsadığı bu yeni dünya varlığını sürdürebilmek için yüksek 

bant genişliğine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla yakınsamanın en önemli sonuçlarından 

birisi de artan bant ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2.2 İnternet hızları sürekli artış göstermektedirİnternet hızları sürekli artış göstermektedirİnternet hızları sürekli artış göstermektedirİnternet hızları sürekli artış göstermektedir    

Darbant erişim teknolojileri küresel anlamda yok olmakta ve dünyadaki internet 

hesaplarındaki artışın tamamı genişbant teknolojilerden gelmektedir. Geçmişte 

gereksinim duyulan hızı karşılamak için telefonla çevirmeli bağlantı veya ISDN 

kullanılırken, artık bu tip sabit internet teknolojileri yok olmakta ve yerini genişbant 

teknolojilere bırakmaktadır. Dünya’da sabit genişbant teknolojiler, 2008 ve 2011 yılları 

arasında yıllık %13 bileşik büyüme oranıyla artarken, sabit darbant teknolojiler her yıl 

ortalama %16 azalmıştır (Şekil 7). 
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Şekil 7 – Dünyadaki darbant ve genişbant sabit internet hesap sayıları 

 

Küresel anlamda ihtiyaç duyulan bant genişliğinin sonucu olarak, dünyadaki ortalama 

internet hızlarında büyük artış gözlenmektedir (Şekil 8). Akamai verilerine göre, 2012 yılı 

2. çeyreğinde küresel bağlantı hızı ortalaması, önceki seneye göre %15 artış göstererek 

3 Mbps olarak ölçülürken Türkiye’de 2,7 Mbps olarak görülmektedir. Türkiye’de 2009 

yılına göre ortalama internet hızı %135 artış göstermiştir. [7] 

 

 

 

 

1 Hızı 128 kbps ve daha az olan internet hatları
2 Hızı 128 kbps ve üzeri olan internet hatları

Kaynak: Yankee Group's Global Connected View Forecast, 2012
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Şekil 8 – Dünya genelinde ortalama gerçekleşen bağlantı hızları 

 

Dünya’da en hızlı interneti sağlayabilen ülkeler arasında Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’ni 

yaygınlaştırmayı başarabilmiş Uzakdoğu ülkeleri başı çekmektedirler. İlk 3 sırayı 

ortalama 14,2 Mbit/s ile Güney Kore alırken, onu Japonya (10,7 Mbit/s) ve Hong Kong 

(8,9 Mbit/s) takip etmektedir. Türkiye ise incelenen 135 ülke arasında 60. sırada yer 

almaktadır. Bu da yaklaşık 3 sene içerisinde gerçekleştirilin %135’lik artış hızına rağmen, 

Türkiye’de internet kullanıcılarına sunulan ortalama veri indirme hızlarında, gelişmiş 

ülkeler seviyesine ulaşabilmek için iyileştirilme yapılması gerekliliğinin bir kanıtı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye’de de kullanıcılar artık yüksek hızlı genişbant interneti tercih etmektedir. 2012 yılı 

3. çeyreği itibariyle, sabit internette darbant olarak nitelendirilen çevirmeli bağlantı ile 

internet hizmeti alan yaklaşık 61 bin kullanıcı, tümleşik hizmet sayısal ağı bağlantı türüne 



 

 

29 

sahip ise sadece 15 bin abone bulunmaktadır. Bunlar da toplam sabit internet 

abonelerinin yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır.[8] Türkiye’de son yıllar içerisinde 

kullanıcıların tercih ettikleri abonelik paketlerine bakıldığında da, ülkemizdeki artan hız 

ihtiyacının boyutu ortaya çıkmaktadır. Sabit genişbant abonelerinin hızlara göre dağılımı, 

arz ve talebin ortak etkisiyle birlikte oldukça değişmiştir. 2009 yılının sonlarında, 

Türkiye’de kullanıcıların yüzde 60’ından fazlası 1 Mbit/s ve altı paketleri tercih 

etmekteyken, 2012 yılının 3. çeyreğinde bu oranın yaklaşık %10’a düştüğü ve 

kullanıcıların %80’in üzerinde bir oranla, 8 Mbit/s’ye kadar hıza sahip aboneliklerde 

yoğunlaştıkları görülmektedir (Şekil 9). 
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Şekil 9 – Türkiye’de hız seviyelerine göre sabit genişbant abonelerinin dağılımı 

 

Küresel anlamda, mobil teknolojiler incelendiğinde, daha yüksek hız sağlayan 

teknolojilerin, darbant erişimlerin yerini aldığı açıkça görülmektedir. Küresel anlamda 1G 

teknolojilerin artık yok olurken, 2G platformlardan daha yüksek hız olanakları sağlayan 

3G platformlara hızla bir geçiş meydana gelmekte ve yeni nesil olarak tabir edilen 

Wimax ve LTE gibi teknolojileri barındıran 4G teknolojileri uygulanmaya başlandığı 

yerlerde de abone sayıları artmaktadır. Genişbant teknoloji olarak kabul edilen 3G ve 4G 

teknolojilerin abone sayılarının toplam mobil aboneler içindeki payı 2011 yılında % 32 

civarındadır (Şekil 10). 
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1 Yuvarlamalar sebebiyle 100'e tamamlanmayabilir

Kaynak: BTK

Hızlara göre sabit genişbant internet abonelerinin dağılımı
Yüzde1
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Şekil 10 – Dünya genelinde teknolojilere göre mobil internet hesap sayıları 

 

Türkiye’nin mobil genişbant teknolojisi olan 3G ile tanışması 2009 yılının Temmuz ayında 

gerçekleşmiştir. Daha önce 1986’da 1G, yani 1. nesil sadece ses hizmetleri sağlayabilen 

analog yapıdan, 1994 yılında 2G’ye geçerek ses hizmetinin yanına SMS gibi kavramlar 

eklenmiştir. 3G’ye geçiş evresinde ise ortaya çıkan ve 2G+ veya 2.5G olarak 

adlandırılan, WAP, GPRS ve EDGE gibi ara çözüm teknolojilerle birlikte artık mobil 

cihazlar üzerinden veri akışı, yani mobil internet kavramı, Türkiye’de yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Bu teknolojilerin en gelişmişi olarak kabul edilen EDGE ile 384 Kbps’ye 

ulaşan hızlar elde edilebilse de, bu hız sınırı ortaya çıkan teknolojik uygulamaların 

gerektirdiği bant genişliği için yetersiz kalmaktadır. 

Bugün genişbant mobil internet erişimi, nispeten daha yüksek hıza olanak sağlayan 3G 

teknolojiler ile gerçekleşebilmektedir. HSPA ve HSPA+ gibi teknolojilerle, sırasıyla 7,2 

Mbit/s ve 28,8 Mbit/s gibi hızlara ulaşmak teorik olarak mümkündür. 3G’nin barındırdığı 

1 Darbant mobil teknolojiler 1G+2G’dir
2 Genişbant mobil teknolojiler 3G+4G’dir

Kaynak: Yankee Group's Global Connected View Forecast, 2012, ITU
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tüm bu teknolojiler ve elde edilebilen yüksek hızlarla birlikte artık mobil ortamlardan da, 

yüksek veri kullanımı gerektiren internet aktivitelerinde bulunulabilmektedir. 

Türkiye’de 2012 yılı 3. çeyreğinde 67,2 milyon mobil abonenin, %60’ı aynı zamanda 3G 

abonesidir ve 2G abonelerinin sayısı son yıllarda hızla azalmaktadır (Şekil 11). Bunun 

yanı sıra, Türkiye’de aynı dönemde 9,7 milyon mobil cep hizmetinden, 1,9 milyon mobil 

bilgisayar üzerinden internet kullanıcısı olmakla birlikte, toplamda 11,6 milyon mobil 

internet kullanıcısı bulunmaktadır. 

Şekil 11 – Türkiye’de mobil teknolojilere göre abonelerin dağılımı 
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3. Yeni Nesil Erişim Şebekeleri Yeni Nesil Erişim Şebekeleri Yeni Nesil Erişim Şebekeleri Yeni Nesil Erişim Şebekeleri     

Telekomünikasyon dünyası son yıllarda farklı eksenlerde yaşanan değişimler ve gelişen 

teknolojiler sonucunda büyük bir değişim sürecine girmiştir. Bu değişim süreci, 

operatörleri, internet hizmeti sağlayıcılarını ve devletleri gelecek için doğru teknolojiyi 

seçme konusunda büyük baskı altında bırakmaktadır. Talep kaynaklı değişim yukarıda 

da bahsedildiği gibi bunun öncelikli katmanını oluşturmaktadır. İlk olarak hem sabit hem 

mobil pazarda sunulabilen hizmetlerin gelişmesi ile birlikte, ihtiyaç duyulan maksimum 

hız ve ağ kapasitesi büyük ölçüde artmıştır. Artan veri kullanımı, yüksek bant genişliğini 

gerektirmiş, yüksek bant genişliği sonucu sağlanan veri indirme hızları veri 

kullanımındaki artışı daha da tetikleyici rol oynamıştır. 

Yakınsama olgusu ile eskiden ayrı şebekeler üzerinden sunulan ses, veri veya video gibi 

hizmetler artık IP tabanlı tek şebeke üzerinden sunulmaya başlanmıştır. Yakınsamayı 

destekleyen cihazlarının gerektirdiği yüksek hızlı ve kesintisiz internet kullanıcılar için bir 

gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda talep, yeni nesil şebekeler olarak 

tabir edilen, tanımı üzerinde henüz kesin bir anlaşmaya varılamamış olmakla birlikte, 

amaç olarak yüksek hızlı, yenilikçi ve yakınsama hizmetlerinin sunulabildiği platformlara 

kaymıştır. İşletmeciler de, hem kullanıcıların artan veri taleplerini karşılayabilmek hem de 

kullanıcıya sunulan hizmetlerin tek bir şebeke üzerinden daha az maliyetle 

sağlanabilmesi için Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’ne yatırım yapmayı bir zorunluluk olarak 

görmeye başlamıştır. 

Geleneksel şebeke yapısı temel olarak telekom santral noktasından müşterinin evine 

kadar giden erişim şebekesi ve santraller arası bağlantıyı sağlayan ve tüm sistemin 

omurgası olan çekirdek şebekeden meydana gelir. Yeni Nesil Şebekeler; geleneksel 

genişbant teknolojilerden, erişim şebekesinde kullanılan teknolojilerin geleneksel 

teknolojilerden daha yüksek hızlar sağlaması ve çekirdek şebekenin farklı platformlardan 

ziyade IP temelli tek bir çekirdek yapıda olmasıyla ayrılır. Böylece, telefon hizmetleri için 

günümüzde kullanılan PSTN şebekesi, internet için kullanılan IP şebekesi ve TV hizmeti 

için kullanılan kablo TV şebekeleri bir araya getirilerek tek bir platform üzerinden tüm 

hizmetler sağlanabilmektedir. [9] 

Yeni nesil erişim şebekelerinin tanımı üzerinde kesin bir anlaşmaya varılamamış olsa 

dahi, sağlanan bant genişliklerine bakarak yeni nesil şebekelerinin bir önceki nesil 
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teknolojiyle arasındaki fark daha net olarak görülebilmektedir. Şekil 12’de DSL, kablo, 

fiber ve mobil teknolojilerin sağlayabilecekleri bant genişlikleri görülmektedir. Buna göre, 

yüksek bant genişliği ve dolayısıyla yüksek hızlı ve kaliteli internet tecrübesi yaşatacak 

Yeni Nesil Erişim Şebekeleri, sabit genişbant teknolojilerinde fiber internetfiber internetfiber internetfiber internet    ve ve ve ve 

geliştirilmiş kablo teknolojisi (geliştirilmiş kablo teknolojisi (geliştirilmiş kablo teknolojisi (geliştirilmiş kablo teknolojisi (DODODODOCSISCSISCSISCSIS    3.0)3.0)3.0)3.0); mobil genişbantta ise LTE LTE LTE LTE teknolojisi olarak 

değerlendirilebilir. 

Şekil 12- Teknolojilere göre sağlanan bant genişlikleri 

 

İnternet hizmetinin bant genişliğini sağlayan temel yapı, santral ve abone arasında 

bağlantıyı oluşturan erişim şebekesidir. Bu erişim şebekesinde bakır kabloya göre fiber 

optik kabloların kullanılması, bant genişliğini sürekli olarak yüksek seviyelere 

taşıyabilmektedir. Fiber internetin geleneksel internet erişim modellerine göre 

avantajlarını özet olarak şu şekilde açıklanabilmektedir:[10] 
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■ Daha fazla veri taşınabilmesine olanak sunar, 

■ Elektriksel değil, optik kablo yapısı sayesinde enterferansa duyarlı değildir ve her 

türlü altyapı kanalından geçişi sağlanabilir, 

■ İletişim protokollerinden bağımsızdır ve her türlü veri çeşidinin iletiminde görev 

alabilir, 

■ Teknolojik gelişmelere daha uyumludur ve uzun yıllar kullanılabilmektedir (20-50 

yıl), 

■ Yüksek derecede güvenlik içerir, iletişime dışarıdan müdahale gerçekleşmesi daha 

zordur. 

Bunun yanı sıra, veri yükleme ve veri indirme hızları arasındaki farka bakıldığında, fiber 

internet, xDSL ve kablo internet teknolojilerine göre bu asimetriyi daha az yaratmaktadır. 

OECD ülkelerinde, açıklanan veri indirme hızları, veri yükleme hızlarının DSL 

teknolojilerinde 6,8, kablo internet teknolojilerinde 13,3 katıyken, bu oran hepsinden 

daha yüksek hız olanakları sağlayan fiber teknolojilerinde sadece 1,8 olarak ölçülmüştür. 

[11]  Bu da fiberin sadece veri indirme değil, veri yüklemede de yüksek bant genişliği 

sağlayabildiğinin kitle uygulamaları bazında da kanıtlandığı anlamına gelmektedir. 

Tüm bu özellikleriyle birlikte fiber internet, mevcut durumdaki ihtiyaçlara cevap veren ve 

gelecekte ortaya çıkabilecek teknolojik gereksinimlere göre şekillenebilecek yapısı 

itibariyle, uygun bir teknolojik tercih olarak öne çıkmaktadır..  

Farklı fiber optik mimarilerinin birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları çok farklıdır. 

Eve kadar fiber ve saha dolabına kadar fiber mimarilerinin genel özellikleri Tablo 1’de ve 

birbirleriyle karşılaştırılmaları  Şekil 13’te gösterilmektedir.     
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Tablo 1 – Fiber teknolojilerin karşılaştırılması 

FTTH  

(Eve kadar 
fiber) 

� Saha dolabından kullanıcıya kadar olan kısımda  fiber optik kablolar 
kullanılmaktadır. 

� 50 – 1000 Mbps arası bir hız olanağı yaratılabilmektedir. Hız, kablo 
uzunluğundan bağımsızdır. 

� Fiber maliyetleri, ulaştırılan bölgenin nüfus yoğunluğuna ve coğrafi 
özelliklerine göre önemli farklılıklar göstermektedir. 

� Eve kadar fiberde teorik olarak bir hız sınırlaması yoktur. 

FTTC 

(Saha 

dolabına 

kadar 

fiber) 

� Santralden saha dolabına kadar fiber kablolar kullanılsa da, “Son 
erişim noktası” veya “son mil” noktasında, yani saha dolabından 
kullanıcıya kadar olan kısımda bakır kablolar kullanılmaktadır. 

� Fiberin sokaktaki saha dolabına kadar uzanması, internet hizmet 
sağlayıcılarının kullanıcılara yüksek bant genişliği sağlayan DSL 
teknolojileri ulaştırmasına yardımcı olur. Ancak bu hız saha dolabının 
eve olan uzaklığına göre büyük bir değişkenlik gösterebilmektedir. 

Bu temel iki mimarinin uygulama safhasında bazı türevlerine rastlamak mümkündür. 

Örneğin, ülkemizde de görülen FTTB (Binaya Kadar Fiber) iki modelin arasında bir 

çözüm sunmaktadır. Bu yapıda, fiber binaya kadar taşınır, ancak bina ve katlar içerisinde 

ya mevcut kablo altyapısı kullanılmaya devam edilir ya da yeni kablo döşenebilir (çoğu 

kez Ethernet kablo). Bu tarz ara çözümler, yatırım maliyetlerini düşürmekte, fakat fiber 

internetin kullanıcılara sunduğu hız ve kalite olanaklarını sınırlamaktadır. 

Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kısmi muafiyet üzerine yaptığı 

düzenlemeyle fiber internet kapsamına sadece FTTB ve FTTH çözümlerini almıştır. 

FTTC çözümleri VDSL düzenlemesi kapsamında anlaşılmaktadır. Dolayısıyla raporun 

bundan sonraki bölümlerinde fiber internet denilince FTTB/H çözümler kastedilmektedir. 
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Şekil 13– Farklı fiber teknolojilerin özellikleri 

 

Kablo teknolojisini incelediğimizde ise özellikle Docsis 3.0 güncellemeleriyle düşük 

yatırım masrafıyla yüksek hızlarda hizmet vermeye olanak sağlayabildiğini görüyoruz. 

Güncelleme maliyetleri fibere oranla çok düşük olan kablo altyapı, fibere yaklaşan 

hızlarda internet deneyimi de yaşatabilmektedir (Şekil 14). Kablo altyapı bu özelliğiyle, 

özellikle altyapısının yaygın olduğu ülkelerde (örneğin Amerika Birleşik Devletleri) 

şebekeler arası yatırımı teşvik eden büyük bir itici güç yaratmaktadır. [12]   
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Şekil 14– Kablo maliyet ve hız karşılaştırması 

 

Mobil genişbant erişiminde ise LTE teknolojisiyle birlikte, kablosuz genişbant teknolojiler 

üzerinden sağlanabilecek hız olanaklarında büyük oranda artış yaşanması 

beklenmektedir. Kullanıcıların internet deneyiminin, daha yüksek veri indirme hızları, 

daha düşük bağlanma ve bekleme süreleriyle birlikte üst seviyeye taşınması 

mümkündür. Şekil 15’te, uygulanan LTE teknolojilerinin, 3G olarak nitelendirilen HSPA 

ve HSPA+ gibi teknolojilerle karşılaştırılmasına yer verilmiştir. LTE ortalama veri indirme 

hızlarına bakıldığı zaman, hem teorik hem de gerçekleşen hız seviyelerinde, HSPA ve 

HSPA+ gibi teknolojilerin çok önünde yer aldığı ve bunun yanı sıra DSL teknolojilerine 

mobil taraftan alternatif sağlayabildiği görülmektedir. HSPA+ teknolojisine göre, 

ortalama bağlantı zamanı ve veri gönderme ve alma arasında gerçekleşen gecikme 

süresi açısından  büyük avantaj sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak, LTE teknolojisiyle 

birlikte aynı süre içerisinde daha çok veri indirme imkanı sağlanmakta ve gecikme 

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

Ortalama 100 Mbps 
fiber teklifleri

~35

~85

Kablo DOCSIS
100 Mbps teklifleri

~8

~75

İndirme Yükleme

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

Etkin indirme hızı, fiberden bekleyeceğiniz hıza 
oldukça yakındır
Mbps, 140 test sonucuna bağlı, 2010
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süresindeki düşüşle birlikte VoIP ve eşzamanlı oyun oynama gibi gerçek zamanlı 

uygulamaların daha iyi kullanılması mümkün olmaktadır. 

Şekil 15 – LTE teknolojisinin getirdiği faydalar 

 

3.1 Geleneksel genişbant teknolojiler bant genişliği ihtiGeleneksel genişbant teknolojiler bant genişliği ihtiGeleneksel genişbant teknolojiler bant genişliği ihtiGeleneksel genişbant teknolojiler bant genişliği ihtiyacını karşılama yönünde yacını karşılama yönünde yacını karşılama yönünde yacını karşılama yönünde 

yetersiz kaldığından, kullanıcılar Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’ne yönelmektediryetersiz kaldığından, kullanıcılar Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’ne yönelmektediryetersiz kaldığından, kullanıcılar Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’ne yönelmektediryetersiz kaldığından, kullanıcılar Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’ne yönelmektedir    

DSL erişimi için santral ve son kullanıcı arasında kullanılan bakır kablonun uzunluğu 

arttıkça verilmeye başlanan hizmetteki bant genişliği düşmekte ve hız azalmaktadır 

(Şekil 16). Farklı xDSL teknolojilerinde teoride yüksek sayılabilecek hızlar sunulabilse de 

(xDSL teknolojilerinin açıklamaları için bkz. Ek-1) kullanıcılar tarafından tecrübe edilen 

hızlar düşük seviyelerde kalabilmektedir. Bu durum, işletmecileri Yeni Nesil Erişim 

Şebekeleri’ne yatırım yaparak, bakır kablonun kullanım alanını fiber optik kablo 
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kullanarak azaltmaya veya tüm hat boyunca kullanıcıya kadar fiber optik kablo 

kullanımına zorlamaktadır. Kablo internette ise internet hizmeti sunulan kanallar 

paylaşımlıdır, yani aynı bölgedeki kullanıcılar ortak bir havuzdaki kapasiteyi 

kullanmaktadırlar. OTT, canlı TV ve HD video konferans gibi yüksek veri tüketimi 

gerektiren mevcut hizmetler kablo internet servislerinin yetersiz kalmasına sebep 

olabilmektedir ve güncellemeler yoluyla şebekenin sürekli olarak iyileştirilmesini 

gerektirmektedir. Kablo internette, istenilen hız seviyelerine, teorik olarak 25 - 100 

Mbit/s’ye varan yeni nesil erişim şebekelerinden kabul ettiğimiz DOCSIS 3.0 ile 

çıkılabilmektedir. 

 Şekil 16 – Bakır kabloların uzunluğa göre sağladıkları hızlar 

 

OECD ülkelerinde son yıllarda abone sayılarında meydana gelen değişim artan hız 

ihtiyacını destekleyecek niteliktedir. 2011 yılında OECD ülkelerinde toplam 314 milyon 
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6,05,55,04,54,03,53,02,52,01,51,00,5

Santral ve kullanıcı 
arasındaki 
kablonun 
uzunluğu, km 

1 Saha dolabının, yerel santral ve kullanıcı arasında tam orta noktada olduğu varsayılmıştır

Hız, Mbps

Vektörleme

ADSL Birleştirme

VDSL

ADSL 2+1

Kaynak: FCC OBI Technical Paper No. 1 (2010); ITU, ağ ekipmanı sağlayıcıların websiteleri, uzman görüşleri, Ofcom: Review of the Wholesale Broadband Access Markets Raporu (2010)
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sabit genişbant abonesi bulunmaktadır. OECD genelinde, 2007 ve 2011 yılları arasında 

DSL aboneleri %20 oranında, kablo internet aboneleri %37 ve fiber internet abonelerinin 

sayısı ise %114 oranında artış göstermiştir. Bu abonelerin teknolojilere göre dağılımına 

bakılacak olursa, DSL internetin pay kaybederek %55,8’e gerilediği, kablo internet 

abonelerinin payının %30’a çıktığı ve fiber internet abonelerinin toplam içindeki payının 

%13,7’ye yükseldiği görülmektedir. [11] Ülkelerin genişbant politikalarında fiber internetin 

yaygınlaşmasına yönelik yaptığı yatırım planlarıyla birlikte, fiber internetin payındaki 

artışın gelecekte de devam edeceği öngörülmektedir.  

Türkiye’de de buna paralel olarak, yeni internet kullanıcılarının çoğu eğer mevcutsa daha 

yüksek hız olanakları sağlayan fiber ve kablo internet aboneliği gerçekleştirmekte ve 

xDSL teknolojilerinin, son dönemde toplam genişbant pazarı içerisindeki payı sürekli 

olarak düşmektedir. Sabit genişbant internetin kullanım oranlarında son yıllarda 

meydana gelen artış, teknoloji bazında fiber ve kablo internetten gelmektedir. Türkiye 

sabit genişbant internet pazarında, altyapı mevcudiyeti göz önünde bulundurulduğunda, 

xDSL teknolojilerinin hakim olduğu görülse de, xDSL teknolojilerinin 2009 yılı 3. çeyrek 

ve 2012 yılı 3. çeyrek arasındaki 3 sene içinde senelik bazda ortalama sadece %2,9 

oranında büyümüş olduğu görülmektedir. Bu oran kablo internet için yaklaşık %63 

olmakla birlikte, fiber internet 2010 1. çeyreğinden 2012 yılı 3. çeyreğine kadar yaklaşık 

sekiz katı büyüme göstermiştir.. Burada ilginç olan bir diğer nokta ise toplam xDSL 

abone sayısının, 2011 3. çeyreği ile 2012 3. çeyreği arasında yaklaşık %3 kadar 

azalmasıdır. Bir sene içerisinde xDSL teknolojilerinin net abone kaybı 190 bin 

civarındadır. xDSL diğer teknolojilere göre toplam pazarda pay kaybetmiştir.  Bu durum, 

yapılan yeni nesil erişim şebeke (fiber) yatırımlarının son yıllarda artmasının ve 

kullanıcıların yüksek bant genişliği ihtiyacı sonucu kablo ve fiber internet seçeneklerine 

yönelmesinin doğal bir sonucudur. xDSL’in toplam sabit genişbant teknolojileri içindeki 

payı 2010 yılı 2. çeyreğinde, yaklaşık %96 iken 2012 yılı 3. çeyreğinde bu oranın %85’e 

kadar gerilediği görülmektedir. Aynı dönemde, fiber internet ve kablo internetin toplam 

içindeki payı giderek artmış, fiber internet mevcut durumda payını %7,0’a kablo internet 

ise payını %6,3’e çıkarmıştır (Şekil 17). 
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Şekil 17 – Türkiye’de teknoloji bazında genişbant internet kullanımının dağılımı 

 

Bunun yanı sıra, internet kullanımının toplum tabanına yayılması amacıyla, en yaygın 

altyapıya sahip olan xDSL, teknolojilere katkı sağlamaya devam edecektir. Fiber 

internetin yatırım maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle gidemediği kırsal alanlarda, hane 

halklarının internet abonesi olması, en büyük altyapı yaygınlığına sahip DSL teknolojisi 

sayesinde veya mobil internet üzerinden olacaktır4.[13]    

 
4 Türkiye’de en yaygın şekilde bulunan bakır altyapı sayesinde DSL nüfus kapsama oranı %98 olarak ifade edilmiştir. 

Diğer bir sabit internet alternatifi olan kablo altyapısı ise sadece 22 ilde mevcuttur ve DOCSIS 3.0 teknolojisi 21 ilde 
sunulabilmektedir. . 

Kaynak: BTK

Kablo internetin 
istikrarlı artışının 
yanında, fiber 
internetin de son 
çeyrekte kullanım 
oranının büyük ölçüde 
arttığını görmekteyiz 

95,2

2,8

6,3

0,5

2012-3

84,8

6,3

7,0
1,5 1,8

2012-2

86,5

6,2
1,0

2011-4

90,0

6,1
3,6 0,3

2011-2

91,9

5,0
2,6

3,9
0,5

2010-4

93,4

2,20,5

2010-2

xDSL

Kablo

Fiber

Diğer

xDSL teknolojilerin payı giderek azalmakta yerini yüksek hızlı internet erişim 
teknolojilerine bırakmaktadır 
Genişbant abonelerinin teknoloji bazında dağılımı, Yüzde



 

 

43 

3.2 Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’nden fiber, istenilen hız ve kaliteYeni Nesil Erişim Şebekeleri’nden fiber, istenilen hız ve kaliteYeni Nesil Erişim Şebekeleri’nden fiber, istenilen hız ve kaliteYeni Nesil Erişim Şebekeleri’nden fiber, istenilen hız ve kaliteyi sağlasa da yi sağlasa da yi sağlasa da yi sağlasa da 

oldukça maliyetli yatırım gerektirmektediroldukça maliyetli yatırım gerektirmektediroldukça maliyetli yatırım gerektirmektediroldukça maliyetli yatırım gerektirmektedir    

Fiber yatırımlarının mevcut durumda yaygınlaşmasının önündeki en temel engel, yüksek 

yatırım maliyetleri ve bu maliyetlerin uzun sürede yatırımcıya geri dönmesi olarak 

nitelendirilebilir. Yatırım maliyetleri ve yapılan yatırımın günümüzdeki net değeri ve geri 

ödeme süresi, yatırım yapılan alanın nüfus yoğunluğu, nüfusun belirli alanlarda toplanma 

durumu, kullanıcıların gelir seviyesi, altyapının götürüldüğü yerde aboneye 

dönüştürülebilen kişi sayısı ve daha önce aynı alanda fiber altyapısının olup olmaması 

gibi birçok etmene bağlıdır.  

Uluslararası tecrübeler göstermektedir ki fiber yatırımları genel olarak yeni yerleşim 

alanları ve yüksek gelirli, nüfus yoğunluklu bölgelerde karlılık getirmektedir (Şekil 18). Bu 

da özellikle Türkiye gibi nüfusun belirli illerde toplandığı ülkelerde, bölgeler arası 

farklılıkların oluşmasına sebep olmakta ve altyapının sadece belirli bölgelerde 

yaygınlaşmasına sebep olabilmektedir.  
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Şekil 18 - Fiber yatırımlarının karlılık analizleri 

 

Fiber maliyetleri temel seviyede 5 ana başlık altında incelenebilmektedir. Besleyici hat 

ve kazı maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan mühendislik ve kazı işleri tüm maliyetin 

yaklaşık olarak %70’ini oluşturmaktadır ve bu durum mevcut durumda kanal şebekesi 

var olan işletmeciler için mühendislik işlerinin maliyetini azaltarak büyük maliyet avantajı 

yakalamalarını sağlamaktadır. Fiber optik ağ yatırım maliyetlerinin kalemleri ve bu 

kalemleri oluşturan temel maliyet unsurları Şekil 19’da ifade edilmektedir. Fiziksel 

maliyetlerin gösterildiği bu tabloya geçiş hakkı maliyetleri, çeşitli lisans ve izin bedelleri 

gibi idari giderler de ayrıca eklenmelidir. 

 

 

Not: Hesaplamalar yeni kazılan bir şebeke için yapılmıştır.

Müşteri değeri 1.500 – 2.000

Yatırım 1.250

1.500 – 2.000

1.950 3.250

1.000 – 2.000

Yeni yerleşim alanları
Yüksek gelirli ve nüfus 
yoğunluklu bölgeler

Orta gelirli, düşük nüfus 
yoğunluklu bölgeler

Fiber altyapısının yaygınlaştırılmasının önündeki engellerden en önemlisi fiber 
altyapı yatırımlarının yüksek maliyetli yapısı nedeniyle, yatırımın özel sektör 
ayağında ekonomik olarak yalnızca nüfusun yoğun ve gelir düzeyinin yüksek 

olduğu bölgelerde uygulanabilir olmasıdır

Şu anki net değer   (250, 750)                             (-450, 50)                              ( - 2.250, -1.750)   

ULUSLARARASI VERİ

%30 Hane Penetrasyonu örneği için
Hanebaşı ABD Doları 
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Şekil 19 – Fiber erişim şebekesinin sermaye maliyetlerini oluşturan unsurlar 

 

3.3 Docsis 3.0 teknolojisi ile kablo internet yeni nesil şebekeler içinde avantajlı bir Docsis 3.0 teknolojisi ile kablo internet yeni nesil şebekeler içinde avantajlı bir Docsis 3.0 teknolojisi ile kablo internet yeni nesil şebekeler içinde avantajlı bir Docsis 3.0 teknolojisi ile kablo internet yeni nesil şebekeler içinde avantajlı bir 

çözüm olarak karşımıza çıkmaktadırçözüm olarak karşımıza çıkmaktadırçözüm olarak karşımıza çıkmaktadırçözüm olarak karşımıza çıkmaktadır    

Kablo altyapısıyla, telefon hattına ihtiyaç duymadan, kablo modem aracılığıyla internet 

hizmeti sağlamak mümkündür. Bu teknolojiyle, genel olarak koaksiyel (eş eksenli) 

kablolar üzerinden hizmet sağlanır. Mesafeye bağlı olarak internet hızında bir değişme 

meydana gelmemesi kablonun önemli bir artısıdır. Ayrıca, ADSL teknolojilerinden farklı 

olarak simetrik hız seçenekleri de sağlayabilmektedir. En önemli sorunu ise bant 

genişliğinin haneler tarafından paylaşılmasıdır. Bu yüzden internete bağlı olan kullanıcı 

sayısı hane başına kaydedilen ortalama hız üzerinde ters orantılı bir etkiye sahiptir. 

Genel olarak kablo internet hızı, genişbant için ayrılmış radyo frekansı kanallarının 

sayısına, aktif kullanıcı sayısına ve kullanılan teknolojiye (DOCSIS 1.0-3.0) bağlıdır. 

Başlıca unsurlar

▪ Mülk ya da alan maliyetleri, faal ekipmanlar – ışıksal hat donanımı (OLT), (Şase ve hat 
kartları, anahtar cihazları ve fiber yönetimi için optik dağıtım çerçeveleri (ODF) dahil)Santral seviyesi 

maliyetler
1

▪ Saha dolabı maliyetleri
▪ FTTP PON yerleştirme ve fiber zincirleme durumunda ayırıcıların (splitterların) maliyetiSaha dolabı 

seviyesi maliyetler
2

▪ Fiberin, santralden saha dolabına çekilmesinin maliyeti; mühendislik işlerini, fiber optik 
kablo ve birleştirme/ayırma maliyetlerini içermektedir

▪ Aradaki uzaklığın her metresi için ağırlıklı ortalama birim maliyetlerin fonksiyonudur
Besleyici hat 
maliyetleri

3

▪ Fiberin, saha dolabından bir dağıtım noktasına çekilmesinin maliyetidir. Mühendislik 
işlerini, fiber ve birleştirme/ayırma maliyetlerini içermektedir

▪ Aradaki uzaklığın her metresi için ağırlıklı ortalama birim maliyetlerin fonksiyonudur
Dağıtım maliyetleri4

▪ Fiber dağıtım noktasının, kullanıcı yerleşkesine kurulmasının maliyeti
▪ ONT cihazı ve tüketici noktasındaki cihazlar ile ilgili kurulum maliyetlerini içermektedir
▪ Mülk başına tipik olarak nispeten sabit maliyet olacaktır

Bina içi hat çekme, 
optik hat donanımı, 
ve müşteri tarafı 
cihazı maliyetleri

5

+

+

+

+



 

 

46 

Değişik kablo teknolojileri değişik seviyelerde performans gösterse de özellikle DOCSIS 

3.0 ile fibere yaklaşan hızlara ulaşmak mümkündür (25-100 Mbps). Kablo teknolojilerinin 

detayları EK-2’de verilmiştir. 

3.4 LTE yaygınlığını dünya çapında LTE yaygınlığını dünya çapında LTE yaygınlığını dünya çapında LTE yaygınlığını dünya çapında artırartırartırartırmaktadır, fakat LTE’ye geçiş sebeplmaktadır, fakat LTE’ye geçiş sebeplmaktadır, fakat LTE’ye geçiş sebeplmaktadır, fakat LTE’ye geçiş sebepleri eri eri eri 

olduğu gibi LTE’ye geçişi erteleyebilecek sebepler de bulunmaktadırolduğu gibi LTE’ye geçişi erteleyebilecek sebepler de bulunmaktadırolduğu gibi LTE’ye geçişi erteleyebilecek sebepler de bulunmaktadırolduğu gibi LTE’ye geçişi erteleyebilecek sebepler de bulunmaktadır    

Getirdiği yüksek hızlı internet deneyiminin yanı sıra, LTE teknolojisine geçiş sebepleri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

■ LTE GB başına daha düşük maliyetlerle daha yüksek kapasite sağlamaktadır. 

■ Hücresel yapı göz önünde bulundurulduğunda, LTE ile birlikte hücre içinde daha 

yüksek performans sağlanabilmekte, hücre sınırlarına yaklaştıkça kaybolan hız daha 

az olmaktadır. 

■ LTE sayesinde mobil cepten internet kullanıcıları, daha yüksek veri tüketimi 

gerektiren aktivitelerde bulunabileceklerdir ve böylece mobil operatörler, veri 

üzerinden daha yüksek gelirler elde edebilme olanağı bulabileceklerdir. 

■ Özellikle geleneksel sabit genişbant teknolojileriyle benzer hız olanakları sunabildiği 

için, bu tip teknolojilere alternatif oluşturabilmektedir ve hanehalkı genişbant internet 

penetrasyonunu artırıcı etkisi beklenebilir. 

Türkiye'de işletmeciler LTE ağının kurulmasına yönelik hazırlık çalışmalarına başlamıştır, 

ancak LTE ağının kurulumu sırasında izlenecek yatırım modeli henüz netlik 

kazanmamıştır.Ülkemiz için de geçerli olan, LTE’ye geçişin önündeki temel engellerden 

bazıları şunlardır: 

■ LTE’ye geçiş büyük bir yatırım gerektirmektedir. 

■ LTE ile birlikte, yeni spektrum ihtiyaçları da doğabilmektedir ve bu da artı bir maliyet 

oluşturabilmektedir. 

■ 3G işletmecilerinin halen kapsama yükümlülükleri devam etmektedir ve imtiyaz 

sözleşmeleri kapsamında belirlenen takvim çerçevesinde 3G yatırımları sürmektedir 

■ Mevcut durumda bulunan 3G ağı tam olarak tüm kapasitesi ile birlikte 

kullanılmamaktadır. 
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■ LTE uyumlu cihazların sayısı hızla artsa da kullanıcılar arasında yeterince ve yaygın 

olarak kullanılmamaktadır. 

■ Kullanıcıların 4G uyumlu cihaz alması ve 4G kullanıcısı olma yönündeki bilinç 

seviyeleri henüz yüksek seviyede değildir. Bu da, yapılan LTE yatırımının karlılık 

getirmesi yönünde operatörler tarafında soru işaretleri uyandırmaktadır. 

Küresel anlamda LTE gelişimine bakılacak olursa, Temmuz 2012 itibariyle, LTE ticari 

ağlarının kullanıcılara aktif olarak hizmet ettiği 45, LTE’ye yatırım yapmış toplam 101 ülke 

bulunmaktadır. Bu sayı, bir sene önceki seneye göre sadece 8 ülke kadar artmıştır (Şekil 

20). 

Şekil 20 – LTE teknolojisinin yaygınlık durumu 

 
Kaynak: GSA , July 2012

Kullanıcıya ticari LTE hizmeti sunulan ülkeler

LTE altyapı çalışmaları devam eden veya planlanmış ülkeler

LTE denemelerine başlamış olan ülkeler 
LTE hizmetlerinin yaygınlığı
Dünya, Temmuz 2012
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4. İnternetin Ekonİnternetin Ekonİnternetin Ekonİnternetin Ekonomik Faydaları ve Diğer Etki Alanlarıomik Faydaları ve Diğer Etki Alanlarıomik Faydaları ve Diğer Etki Alanlarıomik Faydaları ve Diğer Etki Alanları    

4.1 İnternetin makroekonomik faydalarının yanı sıra, şirketler ve bireyler üzerinde İnternetin makroekonomik faydalarının yanı sıra, şirketler ve bireyler üzerinde İnternetin makroekonomik faydalarının yanı sıra, şirketler ve bireyler üzerinde İnternetin makroekonomik faydalarının yanı sıra, şirketler ve bireyler üzerinde 

yarattığı ekonomik etkiler de mevcutturyarattığı ekonomik etkiler de mevcutturyarattığı ekonomik etkiler de mevcutturyarattığı ekonomik etkiler de mevcuttur    

İnternetin kişiler, işletmeler ve devletler üzerinde ayrı ayrı refah artırıcı etkileri vardır. Ülke 

ekonomisi üzerinde internet, GSYH artışı üzerindeki etkisiyle birlikte ekonomiye, bazı 

temel sektörlerden bile daha fazla katkı sağlar. Bunun yanı sıra ülkedeki yaygın ve 

kaliteli genişbant altyapısı, doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesine yardımcı 

olur. İşletmeler için yeni iş kolları yaratır, verimlilik artışı sağlar ve şirketlerin 

büyümesinde büyük rol oynar. Kişiler üzerindeki etkisine bakıldığında internet, getirdiği 

ölçülemeyen ekonomik ve sosyal faydaların yanı sıra, önemli ölçüde tüketici rantı yaratır. 

İnternetin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki ekonomik etkileri ayrı ayrı 

incelendiğinde, gelişmekte olan ülkelerin internet üzerinden sağlanabilecek ekonomik 

faydaları elde etme konusunda, gelişmiş ülkelere göre geri durumda olduğu ve büyük bir 

potansiyel barındırdığı görülmektedir. Gelişmiş ülkeler için yapılmış olan analizler, bu 

ülkelerde internetin GSYH’ye katkısının ortalama %3,4 olduğunu göstermektedir. 

İnternet, gelişmiş ülkelerde ekonomiye temel bazı sektörlerden daha fazla katkı 

sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde internetin GSYH’ye katkısı; eğitim, iletişim, tarım, 

altyapı ve madencilik gibi sektörlerin katkısından daha fazladır (Şekil 21). 
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Şekil 21 – Sektörlerin GSYH’ye katkısı 

 

 

İnternetin kişiler ve şirketler tarafından verimli ve yüksek oranlarda kullanıldığı gelişmiş 

ülkelerde, internetin GSYH’ye katkısı sektörlerin katkılarıyla yarışabilecek boyutlara 

ulaşabilmiştir. Türkiye’de ise, sağlam bir internet ekosisteminin henüz yaratılamaması 

sonucu, internetin GSYH’ye katkısı gelişmiş ülkelerde hesaplanan ortalama katkıdan 

(%3,4) ve hızla gelişmekte olan ülkelerde hesaplanan ortalama katkıdan (%2) daha 

düşüktür ve %0,9 olarak ölçülmüştür (Şekil 22). İnternetin GSYH’ye katkısının 

hesaplanma yöntemi Ek-3’te anlatılmıştır. 

 

Kaynak: McKinsey İnternet Raporu

1 Internet iletişim sektörünün bazı alt kırılımlarını içermektedir

İnternet1: 3,4

Madencilik 1,7

Altyapı 2,1

Tarım 2,2

İletişim 3,0

Eğitim 3,0

Ulaşım 3,9

Somut üretim 5,2

İnşaat 5,4

Sağlık 6,3

Finansal hizmetler 6,4

Gayrimenkul 11,0

Sektörün GSYİH’e katkısı
Yüzde, 2009
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Şekil 22 – İnternetin farklı ülkelerdeki GSYH’ye katkısı 

 

İnternetin GSYH üzerindeki etkisi harcama kalemleri bazında incelendiğinde, Türkiye’de 

bu katkının %87’sinin özel tüketimden geldiği görülmektedir. Özel yatırımın katkısı %14, 

kamu harcamalarının katkısı ise %9 seviyesindedir. Net ihracatın katkısı ise beklendiği 

gibi negatiftir ve yaklaşık %10’dur. Bu durum, diğer ülkelerle büyük oranda benzer bir 

tablonun ortaya çıktığını göstermektedir. Özel tüketim, gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde internetin GSYH üzerindeki katkısı oluşturan ana unsurdur. Özel tüketim, 

gelişmiş ülkelerde GSYH’ye olan katkının %53’ünü oluştururken, hızla gelişmekte olan 

ülkelerde bu ortalama %46’dır. Türkiye ekonomisinin büyümesinde özel tüketimin ağırlıklı 

bir yer tutması diğer ülkelerle Türkiye arasında görece farklı oranların oluşmasına neden 

olmaktadır. 
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Kaynak: McKinsey İnternet Raporu

1 Harcama yöntemi ile hesaplanmıştır
2  2009
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Türkiye’de internetin GSYH büyümesi üzerindeki etkisi diğer ülkelerle kıyaslandığında 

çok düşük kalmaktadır. İnternetin GSYH büyümesi üzerindeki katkısı 2005 ve 2010 yılları 

arasında, hızla gelişmekte olan ülkelerde ortalama % 2,8 olarak ölçülmüştür. Bu oran, 

2005 ve 2009 yılları arasında gelişmiş ülkelerde ortalama %21 olarak kaydedilmiştir. Bu 

farkı açıklayan iki ana durum bulunmaktadır. Birincisi, hızla gelişmekte olan ülkelerde 

internet ekosistemi henüz gelişmiş değildir, ikinci bir sebep ise bu ülkelerde kaydedilen 

büyüme hızı gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir. (Şekil 23). 

Şekil 23 – İnternetin GSYH büyümesi üzerindeki etkisi 

 

İnternetin ülke ekonomisi üzerinde yarattığı doğrudan etkilerin yanı sıra, işletmeler ve iş 

sahaları üzerinde yarattığı ekonomik etkiler de mevcuttur. Bilindiği üzere, genişbant 

teknolojilerinin ilk olarak kullanılmaya başlandığı yerler büyük ölçekli işletmelerdir. OECD 

verilerine göre, 2010 yılında OECD ülkelerindeki işletmelerin ortalama %88’i genişbant 
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Kaynak: McKinsey İnternet Raporu
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internete sahiptir. Ancak, işletmelerin çalışan büyüklüklerine göre sınıflandırılması 

yapıldığında, küçük ölçekli firmaların (10-49 çalışan sayısı) genel olarak genişbant 

kullanım oranlarının orta ölçekli ve büyük ölçekli işletmelere göre geri kaldığı 

görülmektedir.  

McKinsey tarafından, Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerdeki 

(Arjantin, Macaristan, Malezya, Meksika, Fas, Tayvan ve Vietnam) KOBİ’ler üzerinde 

yapılan ankette, işletmelere 'İnternet ve web teknolojilerinin kullanımı şirketinizdeki 

toplam çalışan sayısını nasıl etkilemiştir?' sorusu sorulmuş ve 'azaltmıştır' veya 

‘artırmıştır' olarak cevap veren katılımcılara daha sonra 'Lütfen yaratılan işin veya yok 

edilen işin neden olduğu çalışan sayısı değişikliğini söyleyiniz' sorusu yöneltilmiştir. 

Çıkan sonuçlarda, internetin yok olmasına neden olduğu işlerden daha çok yeni iş 

imkanı yaratılmasına olanak sağladığı görülmüştür. Azalan iş alanı başına ortaya çıkan iş 

alanı sayısı oranına bakılacak olursa, bu oranın gelişmiş ülkelerde 1,6, BRIC ülkelerinde 

3,5, Türkiye’nin de içinde bulunduğu hızla gelişmekte olan ülkelerde 3,2 ve genel ülke 

ortalamalarında 3,1 olduğu görülmektedir (Şekil 24). Bu da internetin, istihdam artırıcı 

etkisinin önemli bir göstergesidir. 

Yeni iş alanları yaratmasının yanı sıra internet ve web teknolojilerinin kullanımı, aynı 

zamanda işletmelerin verimlilik oranlarını artırmaktadır. Anket yapılan KOBİ’lerden gelen 

cevaplara göre, web ağ teknolojilerinin kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan verimlilik 

artışı, hızla gelişmekte olan ülkelerde ortalama %11 olarak ölçülmüştür. Bu orana göre 

Türkiye, henüz bu verimlilik artışı seviyesini yakalamada diğer hızla gelişmekte olan 

ülkelere göre geri durumdadır. Türkiye’deki KOBİ’lerin web teknolojilerinin kullanımına 

bağlı olarak gerçekleştirdikleri verimlilik artışı ortalama %7 olarak kaydedilmiştir (Şekil 

24). Hızla gelişmekte olan ülkelerde, web teknolojilerinin kullanımının rekabetin en fazla 

olduğu sektörlerde gerçekleştiği, çünkü rekabet koşullarının işletmeleri web teknolojileri 

vasıtasıyla verimlilik ve karlılık fırsatlarını aramaya ittiği görülmüştür. 
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Şekil 24 – İnternetin verimlilik ve yeni iş kolları üzerindeki etkisi 

 

 

İnternet girişimciliğiyle kurulan şirketlerin dünya istihdamına doğrudan katkı yaptığını da 

söylemek mümkündür. İnternet girişimciliği sonucunda ciddi istihdam yaratan pek çok 

şirket oluşmuştur (Şekil 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: McKinsey İnternet Raporu

İnternetin ortaya çıkardığı/azalmasına sebep olduğu 
iş alanları1

Azalan iş alanı başına ortaya çıkan iş alanı sayısı

Ortalama internet kullanımı dolayısıyla gerçekleşen 
verimlilik artışı
Yüzde 

1 'İnternet ve web teknolojilerinin kullanımı şirketinizdeki toplam çalışan sayısını nasıl etkilemiştir?' sorusuna 'azaltmıştır' veya ‘arttırmıştır' olarak cevap veren katılımcılara daha sonra  
'Lütfen yaratılan işin veya yok edilen işin neden olduğu çalışan sayısı değişikliğini söyleyiniz' diye sorularak, yanıtlar toplanmıştır

2 Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, İsveç, İngiltere ve ABD ülkelerini içerir
3 Rusya, Hindistan, Çin ve Brezilya ülkelerini içerir
4 Arjantin, Macaristan, Malezya, Meksika, Fas, Tayvan, Türkiye ve Vietnam ülkelerini içermektedir

Tüm ülkeler 3,1

Gelişmekte 
olan ülkeler4

3,2

BRIC3 3,5

Gelişmiş2 1,6
Vietnam 19,3

Ø 10,5

Fas 5,3

Macaristan 6,0

Tayvan 6,6

Türkiye 6,9

Arjantin 11,1

Malezya 12,6

Meksika 16,4

İnternet, BRIC ekonomilerindeki ve gelişmekte olan 
ülkelerdeki etkisi ile dünya genelinde yok ettiğinden 
daha fazla iş alanı yaratmaktadır

Aynı zamanda internet, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
gelişmekte olan ülkelere bakacak olursak, ortalama 
~%11 verimlilik artışı sağlamaktadır
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Şekil 25 – Büyük internet girişimlerinin yarattığı istihdam 

 

İnternet ve web teknolojileri işletmelerin karlılık oranlarını da artırmaktadır. KOBİ’ler 

üzerine yapılan, yukarıda da bahsi geçen anket sonuçlarına göre, Türkiye’deki 

işletmelerin internete bağlı olarak gelirleri üzerinde sağlanan artış %5,2 olarak 

ölçülmüştür, bunun yanı sıra internet kullanımının maliyet düşürücü etkisi de 

gözlemlenmiştir. İnternet, satılan malların maliyetlerini ve yönetimsel ve operasyonla ilgili 

maliyetleri ortalamada %3,1 oranında düşürmüştür.  

İnternetin geleneksel bazı iş kollarının maliyetlerinin azaltılmasındaki olumlu etkisinin en 

iyi örneklerinden biri de perakende satış işinde geleneksel mağazaya göre internet 

mağazasının maliyetlerinin daha düşük olması ve daha yüksek karla hizmet verebiliyor 

olmasıdır (Şekil 26). İnternetin e-ticaret yoluyla yaptığı bu olumlu katkı daha düşük 

Kaynak: Şirket websiteleri ve yıllık raporları
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Büyük internet girişimleri ve yarattıkları istihdam
Bin tüm zamanlı çalışan, 2012

TAMAMINI İÇERMEMEKTEDİR



 

 

55 

maliyetlerle daha büyük kitlelere ulaşmayı mümkün kılmış ve perakende sektörü 

açısından büyük yenilikler ve gelişimlerle dolu yep yeni bir dünya oluşturmuştur. 

Şekil 26 – Geleneksel mağazaya göre internet mağazasının maliyetleri 

 

Bir ülkedeki şirketlerin yeni teknolojileri kendilerinin üretebilme kapasitesinin yüksekliği o 

ülkedeki internet kullanımının yoğunluğuyla orantılıdır. İş dünyasında internet kullanım 

oranı yüksek olan ülkelerin aynı zamanda teknoloji inovasyonu açısından da önde gelen 

ülkeler olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında ülkemizin dünya ülkelerine oranla 

orta seviyelerdedir (Şekil 27). 
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Şekil 27 – Şirketlerin inovasyon kapasiteleri ve internet kullanımı 

 

Verimlilik, kârlılık, istihdam ve inovasyon üzerindeki etkilerinin bir toplamı olarak internet 

ve web teknolojileri KOBİ’lerin büyümelerini sağlamaktadır. İşletmelerin büyüme 

oranlarına bakılacak olursa, web teknolojilerine yapılan yatırımın, internet kullanılarak 

yapılan pazarlama faaliyetlerinin, çalışanlara sağlanan sabit ve mobil genişbant internet 

olanaklarının, şirketlerin büyümesiyle doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir (Şekil 28): 

■ İnternet teknolojileri (örn. elektronik mesajlaşma, dahili ağlar, harici ağlar, Wi-Fi, 

internet siteleri, Web 2.0 araçları, sunucular/yönlendiriciler, çalışanların internet 

bağlantıları, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) araçları, e-ticaret, e-pazarlama ve e-

tedarik zinciri kaynakları üzerine yapılan yatırımlar) ile bağlantılı olarak yapılan 

harcamaların toplam harcamalara oranı %10’un altında olan işletmeler ortalama 

%5,3 büyürken, %11-30 olan şirketler %9,3, %30’dan fazla olan şirketler ise %10,5 

Kaynak: World Economic Forum, Executive Opinion Survey, 2010 and 2011 editions 
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1 ‘Ülkenizdeki şirketler interneti hangi seviyede kullanıyor?’ [1-kullanmıyor; 7-çok kapsamlı kullanıyor]
2 ‘Ülkenizde şirketler teknolojiyi nasıl elde ediyorlar?’ [1- tamamen lisanslardan veya taklit yoluyla; 7- araştırma faaliyetleriyle veya yeni ürün ve süreç geliştirerek] 
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büyümüştür. İnternet teknolojileri üzerine harcama yapmadığını bildiren şirketlerdeki 

büyüme oranı ise ortalama %1,2’dir. Türkiye özelinde bu rakam %10’un altında olan 

şirketler için %3,1, %11-30 ve %30+ olan şirketler %7,8 oranında gerçekleşmiştir. 

■ Toplam satışlarının internet üzerinden yapılan reklamlara bağlı olan kısmı % 1 ile 

%10 arasında olan işletmeler % 4,5, bu oranın %11-50 arasında ölçüldüğü şirketler 

%6 büyürken, %51-100 olan şirketler ise %9,1 oranında büyümüşlerdir. İnternet 

üzerinden reklam yapmayan şirketlerin büyüme oranları ise ortalama %4,5 

seviyesindedir. 

■ Çalışanlarının en fazla %25’inin genişbant internete erişim olanağı olan şirketlerin 

%4,9 büyüdüğü görülürken, bu oranın %26 ile %75 arasında olduğu şirketlerin 

%5,6, %75’ten fazla olduğu şirketlerin ise % 6,3 büyüdüğü görülmektedir. 

Çalışanlarına genişbant erişim imkanı vermeyen işletmelerde büyüme oranı 

%3,3’tür.  

■ Mobil genişbant erişimin, büyüme üzerindeki etkisi de oldukça benzerdir. 

Çalışanlarının en fazla %25’inin mobil genişbant erişim imkanı olduğu şirketler 

ortalama %5,8 büyürken, bu oranın %26 ile %75 arasında olduğu şirketlerin % 6,4, 

%75’ten fazla olduğu şirketlerin ise ortalama %6,9 büyüdüğü görülmektedir. 

Çalışanlarına mobil genişbant erişim olanağı vermeyen şirketlerde bu oran %3,3’tür. 
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Şekil 28 – KOBİ büyümesi ve internet arasındaki ilişki 

  

Türkiye’de KOBİ’lerde internet harcamalarına göre kaydedilen büyüme oranları hızla 

gelişmekte olan ülkelerin gerisindedir. Şekil 28’deki genel tabloyla karşılaştırılacak 

olursa, Türkiye’de internet harcamaları düşük kategorisinde değerlendirilen KOBİ’ler 

%3,1, orta ve yüksek kategorisinde değerlendirilen KOBİ’ler ise %7,8 büyüme 

göstermiştir. Bu oranlar harcama gruplarına göre sırasıyla %5,3, %9,3 ve %10,5 olarak 

kaydedilen hızla gelişen ülke ortalamalarına göre düşüktür. 

KOBİ’lere göre bu faydaların en etkili şekilde elde edilmesi için atılması gereken 

adımların başında bant genişliğini artırmak gelmektedir. İkinci olarak bant genişliğine 

bağlı olarak yüksek hızlar sunabilen internet erişiminin var olması ve üçüncü olarak da 

internet kullanımının gerçekleşmesi için sağlanacak olan donanımın maliyetini düşürmek 

gelmektedir.  

1 Şirketlerinin büyüme oranını bilmeyen katılımcılar dahil edilmemiştir
2 Düşük = İnternet harcamaları toplam harcamaların %10’undan azdır. Orta = Toplam harcamanın %11–30’udur. Yüksek = Toplam harcamaların %30’undan fazladır. "Harcamalarınızın 

ne kadar dijitaldir, örn: internet teknolojileri ile bağlantılı (elektronik mesajlaşma, intranet, ekstranet, WiFi, internet siteleri, Web 2.0 araçları, sunucular/routerlar, çalışanların internet 
bağlantıları, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), e-ticaret, e-pazarlama, 
e-tedarik zinciri)?" "Bilmiyorum" cevabı verenler dahil edilmemiştir

3 "Gelirlerinizin yüzde kaçını ONLINE reklamlar yoluyla elde ediyorsunuz? 2010 (öngörülen)." "Bilmiyorum" cevabı verenler dahil edilmemiştir
4 "Çalışanlarınızın geniş bant internet bağlantısı var mı?" Varsa, "Çalışanlarınızın yüzde kaçının erişimi var?"
5 "Mobil genişbant bağlantısıyla kablosuz internet erişiminiz var mı?" Varsa, "Çalışanlarınızın yüzde kaçının erişimi var?"

Kaynak: 2011’de, Arjantin, Macaristan, Malezya, Meksika, Fas, Tayvan, Türkiye ve Vietnam’da 2.484 KOBİ ile gerçekleştirilen McKinsey anketi
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Çalışmaya katılan işletmelerden %31’i bant genişliğini, yani ülkelerindeki düşük internet 

hızını internet kullanımı üzerine bir engel olarak görmektedir. Bunun en önemli sorun 

olduğuna inanan kişilerin oranı ise tüm katılımcılar arası nda %20 olarak göze 

çarpmaktadır. Diğer başlıca sorun ise internete erişim maliyetleridir. Katılımcıların %36’sı 

yüksek erişim maliyetlerini düşürmenin, işletmelerin internet kullanımı artıracağı yönünde 

görüşte bulunurken, %16’sı bunun ülkelerindeki en önemli sorun olduğuna işaret 

etmektedir. Yüksek donanım fiyatlarının internetin kullanımı engelleyici etkisi olduğunu 

düşünen kişilerin oranı ise yaklaşık %32’dir. Bunun en önemli sorun olduğunu düşünen 

kişilerin ise toplam katılımcıların %18’i olduğu ortaya çıkmıştır (Şekil 29).  

Şekil 29 – KOBİ’lere göre faydaların elde edilmesi için gereken adımlar 
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İnternetin kişiler üzerindeki ekonomik etkilerini tamamıyla ölçmek mümkün değildir, fakat 

açıkça görülmektedir ki internet sayesinde kişiler normalde para ödeyecekleri bazı 

hizmetleri, sadece internete erişim maliyeti ödeyerek para vermeden 

gerçekleştirebilmektedir. İnternetin GSYH’ye doğrudan katkısı bu aktivitelerin değerini 

içerisinde barındırmamaktadır. Bu yüzden, kişilerin internet vasıtasıyla sağladığı toplam 

fayda, tüketici rantı adı altında sayısal olarak ölçülmeye çalışılmıştır. Tüketici rantı 

hesaplanırken, internet kullanımıyla birlikte, herhangi bir artı ücret ödenmeden kullanılan 

hizmetler dikkate alınmıştır. Bu hizmetler, iletişim (örn. e-posta, sosyal ağlar), eğlence 

(örn. internet üzerinden oyun, video) ve bilgiye ulaşım (örn. arama motorları, fiyat 

karşılaştırma siteleri) olarak 3 alt kategori altında sınıflandırılabilmektedir. Tüm bu 

hizmetlerin sağladığı toplam mali faydanın ve mali olarak hesaplanamayan diğer kişisel 

faydaların ekonomik değer olarak toplamının internet aboneliği için ödenen toplam ücreti 

karşılayabileceği tahmin edilmektedir. İnterneti daha fazla kullanan ve internet 

ekosistemleri daha çok gelişmiş olan ülkelerde kişilere sağlanan hizmetlerin değerinin 

daha fazla olduğu görülmektedir. Mevcut durumda, internet sayesinde abonelik ücreti 

dışında başka bir mali bedel olmadan gerçekleştirilen hizmetlerin aylık kişi başına toplam 

değeri, incelenen gelişmiş ülkelerde 18 – 28 ABD doları aralığında ölçülürken, bu değer 

hızla gelişmekte olan ülkelerde, ülke özelindeki internet ekosistemine ve sunulan 

hizmetlere bağlı olarak, 9 – 26 ABD doları arasında değişmektedir. Türkiye için kişi başı 

aylık sağlanan tüketici rantı 14 ABD doları olarak ölçülmüştür. Bu da ülke ekonomisi için 

yıllık yaklaşık 4 milyar ABD doları tüketici rantı anlamına gelmektedir.(Şekil 30). 
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Şekil 30 – İnternete bağlı olarak yaratılan aylık tüketici rantı 

  

4.2 İnternet eğitim, sağlık, çevre ve istihdam üzerindeki etkileriyle birlikte aynı İnternet eğitim, sağlık, çevre ve istihdam üzerindeki etkileriyle birlikte aynı İnternet eğitim, sağlık, çevre ve istihdam üzerindeki etkileriyle birlikte aynı İnternet eğitim, sağlık, çevre ve istihdam üzerindeki etkileriyle birlikte aynı 

zamandazamandazamandazamanda    sosyal gelişim yaratan bir teknolojidirsosyal gelişim yaratan bir teknolojidirsosyal gelişim yaratan bir teknolojidirsosyal gelişim yaratan bir teknolojidir    

İnternetin ekonomi üzerindeki etkisi dışında yarattığı toplumsal faydalar, OECD 

tarafından sunulan “İnternetin OECD Ülkeleri Üzerindeki Etkisi” raporunda, internetin etki 

alanları olarak tanımlanmıştır. İnternetin etki alanları çok çeşitli olabilmekle birlikte, temel 

olarak eğitim, sağlık, kamu, çevre ve istihdam piyasası olarak nitelendirilebilir. 

EğitimEğitimEğitimEğitim alanında internet, hem ulaşılabilecek eğitim kaynaklarını, hem de bu kaynaklara 

ulaşabilecek kişi sayısını çevrimiçi sınıflar, seminerler, veri tabanları ve forumlar 

sayesinde artırmaktadır. Örneğin, ABD’de Stanford Üniversitesi, bazı derslerinin 

videolarını ve materyallerini internet üzerinden ücretsiz olarak yayınlamaktadır. Uzaktan 
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eğitimin yolunun açılması, sosyal açıdan dezavantajlı bireylerin eğitim olanaklarından 

yararlanmalarını sağlar. Bunun yanı sıra, öğretim elemanları ve öğrencilerin araştırma 

faaliyetlerinin toplandığı veri tabanlarına erişimlerinin artması bilim alanındaki gelişimleri 

tetiklemektedir. İnternetin eğitim üzerindeki etkisine Toplumsal Dönüşüm ekseninde 

değinilecektir. 

İnternetin bir diğer önemli etki alanı kamukamukamukamu hizmetleridir.hizmetleridir.hizmetleridir.hizmetleridir. İnternet destekli çözümler, e-

devlet hizmetlerinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını sağlayarak, kamu hizmetlerinin 

vatandaşlara etkili ve verimli bir şekilde ulaştırılmasını sağlar. Web teknolojileri, özel 

sektörde olduğu gibi, kamu kuruluşlarının iç işleyişlerindeki dinamikleri değiştirerek, 

performans artırıcı etkide bulunur. Bunun yanı sıra, sosyal sermaye oluşumuna yardımcı 

olarak, kişilerin politikaya ve siyasete karşı olan bilinç seviyesini artırır ve katılımcı 

olmalarını sağlar. Kamu alanında internet kullanımıyla ilgili Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı 

Odaklılık ve Etkinlik ekseninde daha detaylı bilgiler yer almaktadır. 

e-sağlık hizmetleri sayesinde, insanların sağlıksağlıksağlıksağlık hizmetlerine ulaşabilirliği artmakta ve 

sağlık hizmetlerine ulaşmanın maliyetlerinde düşüş meydana gelmektedir. Doktor ve 

hastanın aynı ortamda bulunmasına gerek kalmadan teşhis, konsültasyon, tedavi ve tıbbi 

eğitimin, etkileşimli görsel-işitsel araçlar ve veri haberleşmesi kullanılarak gerçekleşmesi 

sağlanabilmektedir. İnternet ve sensörlerin kullanımı, özellikle yaşlı kişilerin sağlık 

kurumlarına gitmelerine gerek kalmadan, sağlık durumlarının evden takip edilmesine 

olanak sağlar. Ayrıca internet, bireylerin güvenilir kaynaklardan sağlıkları ile ilgili temel 

bilgilere kendilerinin ulaşmasına yardımcı olur. İnternetin yenilikçi çözümlerle sağlık 

üzerindeki etkisine BİT Destekli Yenilikçi Çözümler ekseninde değinilmektedir. 

İnternet çevreçevreçevreçevre üzerinde olumlu etkiler yaratan yeşil bilişim, akıllı şebekeler, akıllı binalar, 

akıllı şehirler gibi yenilikçi teknolojilere temel oluşturmaktadır. Örneğin, akıllı şebekeler 

kişilere kendi tükettikleri elektrik ile ilgili geri bildirim mekanizması yaratarak, %1,5 - 

%3,5 arasında enerji tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca, internetin geleneksel aktivitelere 

alternatif olarak geliştirdiği teknolojilerle birlikte, karbon emisyonunu düşürdüğü tahmin 

edilmektedir, fakat internet kullanımının kendisi, artan elektrik tüketimiyle birlikte sera 

gazı emisyonunu artırmaktadır. 

Son olarak internet, istihdamistihdamistihdamistihdam piyasasında işverenler ve iş arayan kişiler arasında 

bağlantıyı sağlayacak platformların oluşmasına yardımcı olur ve istihdam piyasasının 
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daha etkin çalışmasını sağlar. İnternet, istihdam piyasasına esneklik kazandırarak, 

normalde çalışma olanaklarına sahip olmayan dezavantajlı kesimlerin internet üzerinden 

iş hayatına kazandırılmasına yardımcı olur. 

4.3 Türkiye’de internetin getirdiği faydaları ve etki alanlarını Türkiye’de internetin getirdiği faydaları ve etki alanlarını Türkiye’de internetin getirdiği faydaları ve etki alanlarını Türkiye’de internetin getirdiği faydaları ve etki alanlarını artırartırartırartırmak için internet mak için internet mak için internet mak için internet 

kullanım oranlarının sayısal bölünmeye izin vermeyecek şekilde kullanım oranlarının sayısal bölünmeye izin vermeyecek şekilde kullanım oranlarının sayısal bölünmeye izin vermeyecek şekilde kullanım oranlarının sayısal bölünmeye izin vermeyecek şekilde artırartırartırartırılması ılması ılması ılması 

gereklidirgereklidirgereklidirgereklidir    

Listelenen ekonomik faydaların elde edilmesi ve internetin yarattığı etki alanlarının 

genişletilmesi ülkedeki genişbant internet kullanım oranının işletmeler ve bireyler 

bazında artırılmasıyla ve internetin etkin ve verimli kullanımının sağlanmasıyla mümkün 

olacaktır. 

İşletmelerin internet kullanım oranlarında bir sorun yoktur, fakat odaklanılması gereken 

özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin interneti ve web teknolojilerini etkin 

kullanmasını sağlamak olacaktır. TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı 

Araştırması, 2012 yılında Türkiye’de genişbant internet kullanımını, büyük ölçekli 

işletmeler (çalışan sayısı 250’den fazla) için %99,6 olarak belirtirken, bu oran orta ölçekli 

işletmeler için (çalışan sayısı 50-249), %98,1 ve küçük ölçekli işletmeler (çalışan sayısı 

10 ve 49 arasında) için %91,2’dir. [14] Bu oranlar OECD ortalamalarıyla karşılaştırıldığı 

zaman, Türkiye’de genişbant internetin işletmelere nüfuz etmesi yönünde nicelik olarak 

önemli bir problem olmadığı görülmektedir. İnternetin sağladığı faydaları elde etmek 

içinözellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin var olan interneti ve web 

teknolojilerini en yüksek verimlilik ve karlılık getirecek, istihdam yaratacak şekilde 

kullanma kültürünü yaratmak ve e-ticareti yaygınlaştırmak gerekecektir. Bu konuyla ilgili 

detaylı inceleme İnternet Girişimciliği ve e-ticaret ekseninde yapılmaktadır.  

Bireyler bazında bakıldığı zaman, Türkiye’de bireylerin internet kullanımının, küresel 

örneklerle karşılaştırıldığında geride kaldığı görülmektedir. İnternet kullanan kişi oranı 

gelişmiş ülkeler ortalamasında %75 iken Türkiye’de bu oran %48 civarındadır (Şekil 31). 
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Şekil 31 – Küresel kullanım oranları karşılaştırması 

 

TÜİK hanehalkı bilişim araştırması verilerine göre, 2007-2012 yılları arasında her sene 

internet kullanan kişiler yaklaşık yüzde 10 oranında artmaktadır ve 2012 yılında, 

Türkiye’de 16-74 yaş arasında olan ve son bir sene içerisinde internet kullanan kişilerin 

oranı %45’tir (Şekil 32).  

Artış hızı olumlu bir gelişim sürecine işaret etse de, gelinen nokta yaklaşık olarak 

Türkiye’de her 2 kişiden birinin daha hiç internet kullanmadığı anlamına gelmektedir. Bu 

durum, Türkiye’de kullanım oranlarını artırmayı ve interneti toplum tabanına yayma 

konusunda yapılacak olan çalışmaları bir gereklilik olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

İnternetin temelini oluşturduğu bilgi ve iletişim teknolojilerinin bireyler açısından etkin ve 

verimli kullanımıyla birlikte bilgi toplumuna dönüşüm süreci Toplumsal Dönüşüm 

ekseninde incelenecektir. 

Kaynak: TÜİK, Miniwatts Marketing Group
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Şekil 32 – Türkiye’de internet kullanım oranları 

 

Türkiye’de genişbant internet kullanım oranlarının illere göre dağılımına bakılacak olursa, 

her yerleşim bölgesi bu faydaları elde etme konusunda eşit değildir ve bu durum sayısal 

bölünme riskini beraberinde getirmektedir. Özellikle, ülkenin doğu bölgesinde, genişbant 

internet kullanım oranının diğer bölgelere göre düşük kalması sonucunda, sayısal 

bölünme yaşanmakta, her bölgede internetin getirmiş olduğu faydalar aynı oranlarda 

sağlanamamaktadır. 

İllerin internet kullanım oranları ve Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen 

sosyoekonomik gelişmişlik oranlarına bakılacak olursa, sosyoekonomik gelişmişlik 

sıralamasında en son sıralarda yer alan illerin en düşük internet kullanım oranlarına 

sahip olduğu ve yine aynı şekilde sosyoekonomik gelişmişlik bakımından en üst sıralarda 

yer alan illerin, interneti en çok kullanan iller olduğu görülmektedir (Şekil 33). 

1 16-74 yaş grubu

Kaynak: TÜİK Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması
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Şekil 33 – Türkiye’de illere göre ADSL penetrasyonu ve SEGE sıralaması 

  
Kaynak: TTNet, IPSOS-KMG PC ve Internet Penetrasyonu araştırma verileri, Kalkınma Bakanlığı SEGE araştırması, BTK
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Sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en başta ve sonda 
bulunan iller, genişbant penetrasyonunun en yüksek ve düşük 
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il

Diyarbakır

Kars

Iğdır

Batman

Ardahan

Bingöl

Şanlıurfa

Van

Siirt

Ağrı

Muş

Mardin

Bitlis

Şırnak

Hakkari



 

 

67 

5. Türkiye’deki Sabit Genişbant İnternetin Mevcut DurumuTürkiye’deki Sabit Genişbant İnternetin Mevcut DurumuTürkiye’deki Sabit Genişbant İnternetin Mevcut DurumuTürkiye’deki Sabit Genişbant İnternetin Mevcut Durumu    

Mevcut durumda Türkiye sabit genişbant internet pazarı değerlendirildiğinde, 

odaklanılması gereken 3 ana konu tespit edilmiştir: 

■ Mevcut durumda, pazarın büyük bölümünü oluşturan DSL teknolojilerinde altyapı 

yaygınlığı sağlanmış olsa da, hanehalkı kullanım oranları, diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında düşüktür.  

■ Sunulan hizmetler niteliksel açıdan geliştirilmeye açıktır. Kullanıcılara ulaştırılan hız 

seviyeleri diğer ülkelere göre düşüktür, Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’nden fiber 

internette henüz altyapı yaygınlığı tam olarak sağlanabilmiş değildir ve katma 

değerli internet hizmetleri kullanıcılar tarafından henüz tam olarak 

benimsenmemiştir. 

■ xDSL teknolojilerinde sektörel rekabet, Avrupa ülkelerinden farklı gelişmiştir. Fiber 

internette düzenleme mekanizması mevcut durumda altyapı yatırımlarını teşvik 

etmeyi amaçlamaktadır ve bu durumun rekabeti nasıl etkileyeceği konusunda henüz 

bir netlik yoktur. 

5.1 Türkiye’de sabit genişbant altyapı yaygınlığı sağlansa da kullanım oranları Türkiye’de sabit genişbant altyapı yaygınlığı sağlansa da kullanım oranları Türkiye’de sabit genişbant altyapı yaygınlığı sağlansa da kullanım oranları Türkiye’de sabit genişbant altyapı yaygınlığı sağlansa da kullanım oranları 

düşüktürdüşüktürdüşüktürdüşüktür    

Sabit genişbant internet teknolojilerinin kullanım oranları incelendiğinde, kullanım 

oranlarında meydana gelen artış hızının son yıllarda düştüğü ve mevcut durumda, 

hanehalkı penetrasyonunun diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, yeterli seviyede olmadığı 

görülmektedir. 

Sabit genişbant internet hanehalkı kullanım oranları tam doygunluğa erişmemiş olmasına 

rağmen, son 2 yıl içerisinde yüksek hızlarda artış göstermemektedir. Sabit genişbant 

abone sayılarının yıllara göre gelişimine bakılacak olursa, 2007 – 2010 yılları arasında 

hızla artan genişbant internet abone sayısının,  yılından günümüze, artış hızında önemli 

yavaşlamalar meydana geldiği görülmektedir. 2007 yılında 4,6 milyon olarak kaydedilen 

sabit genişbant internet kullanıcılarının sayısı, 2010 yılında 7,1 milyona, 2012 yılı 3. 

çeyreğinde ise iki buçuk seneyi aşkın süreye rağmen ancak 7,8 milyona ulaşmıştır. Bu 

kullanıcıların BTK verilerine göre yaklaşık %90’ı bireysel kullanıcılarken, kurumsal 

kullanıcılar geri kalan %10’luk kısmı oluşturmaktadır. 
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Genişbant abone sayısındaki düşük artış hızına paralel olarak, Türkiye’de sabit 

genişbant hanehalkı penetrasyonu seviyesinin son yıllarda durağan seyrettiği 

görülmektedir. Türkiye’de 2012 yılı 3. çeyreği itibariyle, tüm hanelerin yaklaşık olarak 

%36’sı sabit genişbant internet penetrasyonuna sahiptir. 2007 yılındaki %24’lük orandan, 

5 senede gelinen nokta artış olarak tatminkar gözükse de, 2010 yılından 2012 yılının 3. 

çeyreğine kadar olan dönemde görülen toplam yüzde puanı artışı sadece 2 puandır 

(Şekil 34). 

Hanehalkı sabit genişbant internet kullanım oranları diğer ülkelerdeki mevcut durumla 

karşılaştırılacak olursa, Türkiye’nin yaklaşık %36 penetrasyon oranıyla, incelenen 

ülkelere göre alt sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu oran Fransa’da %77, 

Macaristan’da %46, Polonya’da %41 olarak kaydedilmiştir (Şekil 34). 

Sabit genişbant internet bölümünde odaklanılacak olan internet teknolojileri, DSL, kablo 

internet ve fiber internettir. Bu tür teknolojilere ek olarak, diğer teknolojiler olarak tabir 

edilen kategoride, tümleşik hizmet sayısal ağı, metro ethernet, elektrik hatları üzerinden 

genişbant erişimi, çerçeve röle ve eş zamanlı iletim modu (ATM) yer almaktadır. 

Çevirmeli bağlantılar genişbant internet kapsamına dahil edilmemektedir. Diğer 

teknolojiler olarak kabul edilen sabit genişbant teknolojilerinin, bahsedilen 3 ana 

teknolojiye göre payları bir hayli azdır. 2012 yılının 3. çeyreğinde sadece yaklaşık 71 bin 

abone bu teknolojilerden yararlanmaktadır. 
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Şekil 34 – Türkiye’de internet hanehalkı kullanım oranları 

  

Türkiye’de mevcut kullanım oranlarının göreceli olarak düşük kalmasının sebeplerine 

bakarken iki ana başlık altında inceleme yapılabilir: 

■  Arz kaynaklı sebepler olarak odaklanılan konular, kalite ve fiyattan bağımsız olarak, 

hizmet sağlayıcılarının kullanıcıya altyapıyı ulaştırabilmeleridir. Bu bağlamda, 

kullanıcılara genişbant internet erişimi sağlayabilen xDSL teknolojilerinin altyapı 

yaygınlığında bir sorun bulunmamaktadır. 

■ Talep tarafında kullanım oranlarının düşük kalmasına neden olan 4 temel sebep 

tespit edilmiştir: 

– Kişiler mali sebeplerle genişbant internet satın alamamaktadır. 
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– İnternet yetkinliğinin ve bilincinin zayıf kalmasından dolayı, kişiler interneti bir 

ihtiyaç olarak görmemektedir. 

– Kişiler internet kullanıcısı olmak isteseler bile, evlerinde interneti 

kullanabilecekleri cihaz olmadığından dolayı abonelik gerçekleştirmemektedir. 

– İnterneti zararlı bir alışkanlık olarak gören ebeveynler, çocuklarını internetten 

korumak için evlerine internet bağlantısı taşımamaktadır. 

5.1.1 Altyapı yaygınlığı sağlanmıştırAltyapı yaygınlığı sağlanmıştırAltyapı yaygınlığı sağlanmıştırAltyapı yaygınlığı sağlanmıştır    

Türkiye’de sabit genişbant internet abonesi olmak isteyen kullanıcılar, her ilde var olan 

yaygın bakır kablo altyapısı sayesinde, sunulabilen hız seviyesinde farklılıklar olsa dahi, 

xDSL teknolojileriyle sabit genişbant internet abonelik olanağı bulabilmektedir. 

Genişbant internet ilk olarak 2000 yılında Türk Telekom ve diğer firmaların kablo TV 

altyapısı üzerinden gelir paylaşımı anlaşmasıyla sunulmuş olmasına rağmen, ülkemizde 

kablo internetin yaygınlığı 22 şehir ile sınırlı kalmıştır. Türkiye’de altyapı yaygınlaşması 

Türk Telekom tarafından mevcut durumda %98’lik kapsama oranı elde edilen bakır ağ, 

yani xDSL teknolojileri üzerinden gerçekleşmiştir. [15] Bu da, mevcut durumda internet 

abonesi olmaya karar verildiği takdirde, internet altyapısına ulaşamama gibi bir sorun 

olmadığını göstermektedir. Türkiye’de xDSL altyapısının nüfus kapsama oranı, birçok 

Avrupa ülkesine göre daha yüksektir (Şekil 35). 

Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürebilme hedefinde, altyapı konusunda odaklanılması 

gereken iki temel nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki, mevcut durumda internet 

aboneliği olmayan haneleri internet kullanıcısı yapabilmeyi mümkün kılacak altyapıyı 

oluşturmak, ikincisi ise, Türkiye’de yeni nesil erişim şebekelerinin altyapısını 

genişleterek, kitlelere yüksek hız ve kalitede internet götürebilmektir. Bu amaçlardan ilki, 

sağlanan yaygın bakır altyapıyla büyük ölçüde tamamlanmış olmakla birlikte, yeni nesil 

erişim şebekeleri altyapısı oluşturma çalışmaları sadece belirli bölgelerde 

yaygınlaşabilmektedir ve henüz yeterli seviyeye ulaşabilmiş değildir. 
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Şekil 35 – Ülkelerin DSL nüfus kapsama oranları 

 

5.1.2 Kullanım oranlarının düşük kalmasının finansal sebepler, ihtiyaç Kullanım oranlarının düşük kalmasının finansal sebepler, ihtiyaç Kullanım oranlarının düşük kalmasının finansal sebepler, ihtiyaç Kullanım oranlarının düşük kalmasının finansal sebepler, ihtiyaç 

duyulmaması, düşük cihaz sahiplik oranları ve internetin zararlı bir alışkanlık duyulmaması, düşük cihaz sahiplik oranları ve internetin zararlı bir alışkanlık duyulmaması, düşük cihaz sahiplik oranları ve internetin zararlı bir alışkanlık duyulmaması, düşük cihaz sahiplik oranları ve internetin zararlı bir alışkanlık 

olarak görülmesi gibi talep olarak görülmesi gibi talep olarak görülmesi gibi talep olarak görülmesi gibi talep kaynaklı sebepleri vardırkaynaklı sebepleri vardırkaynaklı sebepleri vardırkaynaklı sebepleri vardır    

Türk Telekom tarafından Ipsos KMG şirketine yaptırılan Türkiye temsili (kent ve kır dahil) 

“Ev Telefonu Hat, İnternet ve Bilgisayar Sahipliği Araştırması” kapsamında, 2012 yılının 

ilk çeyreğinde 38 ilde 15.000’den fazla hane ile yüz yüze görüşülmüştür. Çalışmanın ana 

çıktılarından bir tanesi de internet bağlantısı sahipliğini engelleyen temel sebeplerdir. 

Araştırma sonuçları, eksen için gerçekleştirilmiş olan odak grup çıktılarıyla büyük 

benzerlik taşımaktadır. Araştırma sonuçlarına göre internet bağlantısı önündeki 

engellerin katılımcılar tarafından verilen cevaplara göre ağırlığı Şekil 36’daki gibidir. 

Araştırmaya katılan kullanıcılar, muhtemel sebepler içerisinden bir veya birden fazlasını 
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seçerek internet bağlantısı edinmelerinin önünde yer alan engel veya engelleri 

belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan kişilerin belirttikleri sebepler dört ana başlık altında 

toplanabilmektedir. Bunlardan ilki olan finansal sebeplerfinansal sebeplerfinansal sebeplerfinansal sebepler, “ekonomik durumumuz müsait 

değil” (%35) ve “internet bağlantısı aylık ücreti pahalı” (%25) diyen kişileri içermektedir. 

Cihaz sahipliğiCihaz sahipliğiCihaz sahipliğiCihaz sahipliği tarafında internet önündeki engeller evinde bilgisayar olmayan kişileri 

(%37) ve evinde bilgisayar kullanmayı bilen bir kişinin olmadığı katılımcıları (%9) 

kapsamaktadır. İnternete ihtiyaç duyulmamasıİnternete ihtiyaç duyulmamasıİnternete ihtiyaç duyulmamasıİnternete ihtiyaç duyulmaması da yapılan araştırmada internet sahipliği 

önündeki önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Katılımcıların %37’si evde internet 

bağlantısına ihtiyaç olmadığını belirtirmiştir. Bunun yanında karşılaşılan dördüncü sebep, 

internetin zararlı bir alışkanlık olarak görülmesiinternetin zararlı bir alışkanlık olarak görülmesiinternetin zararlı bir alışkanlık olarak görülmesiinternetin zararlı bir alışkanlık olarak görülmesidir. Araştırmaya katılan kişilerin %7’si 

çocuklarının internet kullanmasını istemediğinden ve güvenlik endişesinden dolayı 

evlerinde internet bağlantısı olmadığını belirtmişlerdir.  
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Şekil 36 – Türkiye’de internet bağlantısının önündeki engeller 

  

Finansal nedenler Finansal nedenler Finansal nedenler Finansal nedenler  

Kişilerin internet bağlantısına maliyetlerden kaynaklanan sebeplerle erişememesi iki 

farklı aşamada incelenmelidir. Bunlardan ilki, minimum internet deneyimini 

gerçekleştirmek için satın alınabilecek olan giriş paketleri maliyetlerinin karşılaştırılması 

ve bir diğeri ortalama bir kullanıcının deneyimini anlamak için hız ve kullanım ücretlerinin 

karşılaştırılması olmalıdır. Bu bölümde, OECD verileri ışığında ilk olarak Türkiye’deki giriş 

paketi seviyesindeki internet kullanım fiyatlarının diğer ülkelerle kıyaslaması yapılacak ve 

daha sonra Mbps başına düşen maliyetlere göre mevcut durumda Türkiye’nin konumu 

tespit edilecektir. 

Kaynak: Türk Telekom tarafından IPSOS KMG şirketine yaptırılan «Ev telefonu, internet ve bilgisayar sahipliği» araştırması

1 «Bugüne kadar neden internet bağlantısı yaptırmadığınızı öğrenebilir miyim?» sorusuna verilen cevapları içermektedir. Birden fazla cevap verilebilmiştir

9
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7

25

35

37

37

Evde internet bağlantısına
ihtiyaç yok

Ekonomik durumumuz 
müsait değil

Internet bağlantısı aylık
ücreti pahalı

Evde bilgisayar kullanmayı
bilen yok

Çocuklar/güvenlik

Bilgisayar yok

Evde internet kullanmayı
bilen yok

Finansal sebepler
▪ Ekonomik durumumuz müsait değil (35%)
▪ Internet bağlantısı aylık ücreti pahalı (%25)

Cihaz sahipliği
▪ Bilgisayar yok (%37)
▪ Evde bilgisayar kullanmasını bilen yok (%9)

Internet bilinci
▪ Evde internet bağlantısına ihtiyaç yok (%37)
▪ Evde internet kullanmayı bilen yok (%5)

Internetin zararlı bir alışkanlık olarak görülmesi
▪ Çocuklar/güvenlik (%7)

Talep kaynaklı internet bariyerleri1

Yüzde
Yapılan araştırmanın sonuçları 4 ana başlık 
altında toplanabilmektedir
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Giriş paketi seviyesindeki internet abonelik fiyatlarına bakıldığı zaman Türkiye, OECD 

ortalamalarına göre daha uygun fiyatlı seçenekler sunabilmektedir. Bu analiz için, OECD 

tarafından seçilen düşük fiyatlı sepet kullanılmıştır. OECD, en düşük fiyatlı, giriş 

seviyesindeki paket tanımlamasını yaparken 0,250 Mb/s hızın üstünde olan ve 2 GB 

kotalı, aylık 10 saatlik kullanıma uyan paketleri değerlendirmiştir. Ülkeler için seçilen 

paketlerin nominal piyasa fiyatına bakıldığı zaman, Türkiye, 34 OECD ülkesi içerisinde 

en düşük paket fiyatı sunabilen 4. ülke olarak yer almaktadır. Türkiye’ye göre, daha 

avantajlı giriş paketi fiyatları sunabilen ülkeler olarak Macaristan, Estonya ve Slovakya 

göze çarpmaktadır. Seçilen ülkelerdeki giriş paketlerinin fiyatlarına satın alma gücü 

paritesi uygulandığında ise, Türkiye giriş paketinin mali olarak karşılanabilmesinin 

kolaylığı yönünden 11. sıraya düşmektedir (Şekil 37). Genel tabloda Türkiye, satın alma 

gücü paritesi uygulandığında bile, OECD ülkelerinin yarısından fazlasından iyi 

konumdadır, fakat bir anda nominal fiyatlara göre daha iyi konumda olduğu 7 ülkenin 

gerisine düşmesi, Türkiye’de bir kişinin bu ülkelerdeki ortalama bir kişiye göre gelirinin 

daha büyük bir bölümünden feragat etmesini gerektirdiğini göstermektedir. 

Giriş seviyesinde uygun fiyatlar sunulabilse de, Türkiye’de Mbit/saniye başına artı 

ödenen medyan fiyata5 [16] göre internet diğer ülkelere göre daha pahalıdır. OECD 

verilerine göre Türkiye, Eylül 2011 nominal fiyatlarıyla, Mbit/s başına ödenmesi gereken 

artı maliyette, OECD ortalamalarına göre daha iyi bir seviyede olsa da, satın alma gücü 

paritesi uygulanmış fiyatlarda, en yüksek fiyata sahip 5. ülke olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Şekil 38). Bu da, ortalama hızdaki bir pakete ulaşmanın veya yüksek hız 

barındıran paketlere sahip olmanın Türkiye’de diğer ülkelere göre mali olarak daha zor 

olduğunu göstermektedir. 

Bu verilerin hepsini birlikte yorumladığımızda, diğer OECD ülkelerine göre, Türkiye’de 

giriş paketi seviyesinde sıkıntı bulunmamaktadır. Fakat Mbit/s başına maliyetlere 

bakıldığında, ortalama bir internet paketine sahip olmak için kişinin bütçesinden ayırması 

 
5Giriş seviye fiyatlar seçilmiş ülkeler için minimum 1 Mbps indirme hızı sunan paket fiyatlarını yansıtmaktadır.  Mbit 

başına artı ödenen fiyat hesaplanırken, artı trafiğin maliyeti, Mbps başına bir birim artışın dolar cinsinden fiyatı 
olarak ölçülmektedir. Eğer bir internet hizmet sağlayıcısı, farklı tekliflerde, artı trafik için farklı fiyatlar oluşturmuşsa, 
OECD bu fiyatların (vergiler dahil olarak) en düşük seviyede olanını seçmektedir. Eğer ek Mbps artışının 
ücretlendirilmesi kademeli olarak gerçekleşiyorsa, artı MB için ödenecek olan fiyat, bu artışın ortalaması alınarak 
bulunmaktadır. Metodolojiyle ilgili kapsamlı bilgi OECD’nin Genişbant Portalı sitesinden bulunabilir. 
www.oecd.org/sti/ict/broadband/prices 
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gereken miktarın OECD ortalamalarına göre daha yüksek olduğu sonucu karşımıza 

çıkmaktadır. Bu durum Türkiye’de finansal sebeplerden dolayı internet alamayan kişilerin 

yüksek oranını daha iyi açıklamaktadır. 

Şekil 37 – Giriş paketi maliyetlerinin OECD ülkeleri ile karşılaştırılması 

  
Kaynak: OECD Genişbant Portalı

52,4
Avustralya 56,8
İsviçre 60,6
Yeni Zelanda 60,9

Macaristan 13,5

Ø 32,4

İspanya

Estonya 13,7
Slovakya 14,3
Türkiye 14,8
Kore 16,8
Polonya 19,5
ABD 19,8
İsrail 22,5
İzlanda 22,9
Slovenya 23,1
Şili 24,0
Çek Cumhuriyeti 26,1
Yunanistan 26,6
Avusturya 27,6
Portekiz 27,7
Almanya 28,5
Meksika 30,2
Danimarka 33,1
İngiltere 35,4
Kanada 36,0
Hollanda 36,1
Finlandiya 36,4
İrlanda 37,2
Lüksemburg 37,5
Belçika 38,0
Fransa 38,7
İsveç 40,3
Japonya 40,9
İtalya 41,7
Norveç 48,3

Estonya 14,2
Macaristan 15,9
Slovakya 16,7
İsrail 17,1
İzlanda 18,0
Kore 19,3
Danimarka 19,5
ABD 19,8
Avusturya 21,7
Slovenya 22,4
Turkiye 22,8
Almanya 23,2
Yunanistan 23,6
Portekiz 25,0
Finlandiya 25,3
İrlanda 26,0
Polonya 26,3
Kanada 26,5
Luksemburg 26,6
Norveç 27,3
Japonya 27,7
İsveç 28,2
İngiltere 28,3
Belçika 28,6
Hollanda 28,6
Fransa 29,3
Çek Cumhuriyeti 29,4
Şili 30,7
İsviçre 32,2

33,6
İtalya 36,6
Meksika 39,8
Yeni Zelanda 45,1
İspanya 45,2

Ø 26,5

Avustralya

Giriş seviyesi paket fiyatları, nominal
ABD Doları, Eylül 2011

Giriş seviyesi paket fiyatları, PPP
ABD Doları, Eylül 2011
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Şekil 38 – Mbit/s başına düşen maliyet 

 

İnternete İhtiyaç Duyulmamasıİnternete İhtiyaç Duyulmamasıİnternete İhtiyaç Duyulmamasıİnternete İhtiyaç Duyulmaması    

İnternete ihtiyaç duymadığı için sabit genişbant aboneliğine sahip olmayan kesim kendi 

içerisinde ikiye ayrılabilmektedir. Bunlardan ilki internet kullanma yetkinliği olmayan veya 

internetin kullanım alanları üzerine bilgi sahibi olmayan kesimken, ikincisi ise internet 

yetkinliğine sahip, kullanım alanları konusunda fikri olan fakat internete günlük hayatta 

ihtiyaç duymayan kesimdir. 

Türkiye’de internet hakkında hiçbir fikri olmayan ve kullanmayı bilmeyen bir kesim 

bulunmaktadır. TÜİK tarafından yapılan hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım 

araştırması 2012 verilerine göre, evden internete erişimi olmayan haneler içerisinde 

%18,5’i kullanmayı yeterince bilmediğini belirtirken, bu hanelerin %22,3’ü internet 

hakkında hiçbir fikirlerinin olmadığını söylemektedir. 

Kaynak: OECD Genişbant Portalı

Japonya 1,4
Fransa 1,5
İsveç 1,6
İngiltere 1,6
Danimarka 1,7
Slovakya 1,7
Hollanda 1,8
Norveç 2,0
Belçika 2,5
Estonya 2,7
Yeni Zelanda 2,8
Avustralya 2,9
Finlandiya 3,2
Avusturya 3,2
İtalya 3,3
Kanada 3,3
İzlanda 3,6
Macaristan 3,7
İsviçre 3,8
Almanya 3,8
İrlanda 3,9
Çek Cumhuriyeti 4,1
Slovenya 4,3
İspanya 4,4
İsrail 4,6

Ø 4,4

4,8
ABD 5,4
Turkiye 5,5
Şili 9,7
Polonya

Luksemburg

Yunanistan 18,7
Meksika 21,1

Kore 0,3
Portekiz 1,4

9,9

0,3
Slovakya 1,5
Portekiz 1,5
Fransa 1,9
İngiltere 2,0
Japonya 2,1
İsveç 2,3
Hollanda 2,3
Estonya 2,6
Danimarka 2,8
Macaristan 3,2
Belçika 3,3
Türkiye 3,5
Norveç 3,6
Çek Cumhuriyeti 3,6
İtalya 3,7
Yeni Zelanda 3,7
Kanada 3,8
Avusturya 4,1
Slovenya 4,5
İzlanda 4,5
Finlandiya 4,6
Almanya 4,7
Avustralya 4,9
İspanya 5,1
ABD

Kore

İrlanda 5,6
İsrail 6,1
Lüksemburg 6,8
İsviçre 7,2

5,4

7,3
Şili 7,6
Meksika 16,1
Yunanistan 21,2

Ø 4,8

Polonya

Mbit/s başına ödenmesi gereken fiyat, nominal
ABD Doları, Temmuz 2012 

Mbit/s başına ödenmesi gereken fiyat, PPP
ABD Doları, Temmuz 2012 
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İnternet yetkinliği olmayan kesimin büyük çoğunluğunu, 45 yaş ve üstü kesim 

oluşturmaktadır. İnternet kullanım oranlarının yaş grubuna göre dağılımına bakıldığında, 

internet yetkinliğine sahip olmayan yaş grubunun yaşlı kesim olduğunu söylemek 

mümkündür. Günümüzde, 45 yaş ve üstündeki kişilerin hala interneti yeterince 

kullanmadıkları görülmektedir. 45-54 yaş grubundaki kişilerin anket yapıldığı tarih 

itibariyle son 3 ay içerisindeki internet kullanımı %25,5 olarak ölçülmüştür ve bu oran yaş 

grubu arttıkça daha da azalmakta, 55-64 yaş grubu arasında %11,9’a, 65-74 yaş grubu 

arasında %3,6’ya düşmektedir (Şekil 39). 

Yaş grubu dışında, internet yetkinliğini ve bilincini etkileyen bir diğer unsur da eğitim 

seviyesidir. Eğitim seviyesi ilkokul ve altı olan kişilerin, internet kullanımı konusunda 

diğer gruplara göre oldukça geri durumda olduğu gözlenmektedir. Son 3 ay içerisinde 

internet kullanım oranı, ilkokul mezunları arasında %17,7’yken, ilköğretim/ortaokul ve 

dengi eğitim seviyesindeki kişilerde bir anda %57,6’ya çıkmaktadır. Eğitim seviyesi 

yükseldikçe, internet kullanımı oranları hızla artmaktadır. Yüksekokul, fakülte ve daha 

üstü bir okul bitiren kişilerde bu oranın %93’e kadar çıktığı görülmektedir (Şekil 39).  
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Şekil 39 – Eğitim durumuna ve yaş gruplarına göre internet kullanım oranları 

  

İnternet kullanımının ihtiyaç olarak algılanmasında önemli bir konu da internetteki içeriğin 

kullanıcılar için kolay anlaşılabilir olması yani tercihen ana dillerinde olmasıdır. Yabancı 

dil bilme oranlarının düşük olduğu ülkemizde, internetteki içeriğin Türkçe olmasının 

önemi daha da artmaktadır. İnternetten alınan deneyimin derinliği ve yarattığı etki 

anlamında Türkçe içeriğin önemi çok büyük olsa da internet kullanımının önünde ne 

kadar büyük bir engel olduğu çok net değildir. Zira, Türkiye’den ve dünyadan en çok 

ziyaret edilen sitelere bakıldığında bu sitelerin aşağı yukarı aynı siteler oldukları ve 

bunların da hemen tamamının Türkçe dilde de servis verdikleri görülmektedir (Şekil 40). 

Kaynak: TÜİK

İnternet bilinci 
gelişmemiş kesimler

3.665-74

55-64 11.9

45-54 25.5

35-44 42.6

25-34 58.5

16-24 67.7

3.5Bir okul bitirmedi

İlkokul 17.7

İlköğretim/ortaöğretim
ve dengi

57.6

Lise ve dengi 76.4

Yüksekokul, fakülte
ve daha üstü

93.0

Son 3 ay içerisinde bireylerin eğitim durumuna göre 
internet kullanım oranları
Yüzde, 2012

Son 3 ay içerisinde bireylerin yaş gruplarına göre 
internet kullanım oranları
Yüzde, 2012
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Şekil 40 – İnternette en çok ziyaret edilen siteler 

 

Dolayısıyla internet servislerine erişmek isteyen kullanıcıların en temel servislere Türkçe 

olarak erişebileceklerini ve bunun erişimin önünde büyük bir engel oluşturmadığını 

söylemek mümkündür. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere internetten alınan deneyimin 

derinliği gözüyle bakıldığında Türkçe içeriğin eksikliği büyük bir sorun olarak ortaya 

çıkmaktadır. Her ne kadar, arama motoru şirketi Yandex’in yaptığı bir araştırmaya göre 

internette Türkçe dilinde 2 milyondan fazla web sitesi var olsa da, bu sitelerin %73’ü 10 

bin kelimeden kısa sitelerdir. Benzer şekilde ülkemizde en çok ziyaret edilen sitelerden 

olan Wikipedia’daki Türkçe içerik, nüfusu bizden çok daha düşük olanlar da dahil pekçok 

Avrupa ülkesinin gerisinde kalmaktadır (Şekil 41).   
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Şekil 41 – Wikipedia Türkçe içerik oranı 

 

Bilgisayar Sahibi OlmamaBilgisayar Sahibi OlmamaBilgisayar Sahibi OlmamaBilgisayar Sahibi Olmama    

Türkiye’de bilgisayar sahipliği oranı gelişmiş ülkelere göre çok geri durumdadır. 

Türkiye’de 2011 sonu itibariyle bilgisayar sahipliği oranı %46 olarak görülmektedir (Şekil 

42). Bu oranın Portekiz’de %60, İspanya’da %75 ve Hollanda’da yaklaşık %90 oranında 

olduğu göz önünde bulundurulursa, Türkiye’de hanehalkı bilgisayar penetrasyonunu 

artırmak için önemli bir potansiyel olduğu görülmektedir.  
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Kaynak: Wikipedia İstatistikleri

Wikipedia dillere göre üretilmiş madde sayısı
1.000 konuşucuya düşen madde sayısı
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Şekil 42 – Hanehalkı bilgisayar penetrasyonu  

 

Fatih Projesinin başarıyla uygulanabilirliğine bağlı olarak, Türkiye’de hanelerdeki cihaz 

sahiplik oranı da çok yüksek seviyelere çıkabilecek ve kullanıcılar, internet erişimi 

gerçekleştirebilecekleri donanıma sahip olabileceklerdir. Burada önemli olan nokta, Fatih 

Projesi kapsamında dağıtılacak olan tabletlerin hanelerde internet bağlantısı ile birlikte 

kullanılıp kullanılamaması olacaktır. 

Bilgisayar sahipliği oranının artırılması, özellikle düşük gelire sahip kesimlerin genişbant 

internet kullanımlarının yaygınlaştırılması için büyük önem taşımaktadır. Batı Avrupa’da 

yapılan bir araştırmaya göre, bilgisayar sahipliği düşük gelirli kesimler için genişbant 

internet penetrasyonunu etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan araştırmada hane bilgisayar penetrasyonuna göre, düşük gelirli kesim ve yüksek 

gelirli kesim arasındaki fark %63 olarak görülmekteyken, internete bağlı bilgisayar 
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oranında sadece %15’lik fark tespit edilmektedir. Bu sonuçlar, düşük gelirli kesimlere 

bilgisayar sahipliği sağlandığı müddetçe, bu bilgisayarların büyük bölümünün internet 

bağlantısına sahip olacağını ve genişbant penetrasyonu bakımından farklı gelir seviyeleri 

arasında büyük farklar oluşmayacağını gözler önüne sermektedir (Şekil 43).    

Şekil 43 – Internet penetrasyonu ve bilgisayar kullanım oranları arasındaki ilişki 

 

İnternetin Zararlı Bir Alışkanlık Olarak Görülmesiİnternetin Zararlı Bir Alışkanlık Olarak Görülmesiİnternetin Zararlı Bir Alışkanlık Olarak Görülmesiİnternetin Zararlı Bir Alışkanlık Olarak Görülmesi    

Ülkemizde bireyler internette zararlı içeriklere maruz kalmakta ve yaşadıkları 

olumsuzluklardan dolayı internet kullanımından çekinebilmektedir. Özellikle ebeveynlerin 

çocuklarını koruma içgüdüsü, internet konusundaki kısıtlı kabiliyetleri ve yetersiz bilgi 

birikimleriyle birleşince internete olan bakışları olumsuz olabilmektedir. Gerçekten de 

ülkemizde hem ebeveynlerin hem de çocukların internet okuryazarlık seviyesinin düşük 

Not: Aylık gelir seviye dilimleri: Segment 5-Düşük Gelir (%9): 730€, Segment 4 (%29): 1.500€, Segment 3 (%42): 2.600€, Segment 2 (%15): 3.800€, Segment 1-
Yüksek Gelir (%6): 6.000€

Yüksek
Gelir

Düşük
Gelir

%63 fark

%15 fark

X

Yüksek
Gelir

Düşük 
Gelir

Yüksek 
Gelir

Düşük 
Gelir

%58 fark

BATI AVRUPA - 2009

Genişbant internet hane penetrasyonu
Yüzde

Hane bilgisayar penetrasyonu
Yüzde

İnternete bağlı bilgisayar oranı
Yüzde
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olması çocuklarımızın internet kullandıklarında güvenliğe özen göstermemelerine ve pek 

çok zararlı içeriğe maruz kalmalarına sebep olmaktadır. Bu gibi yaşanan durumlar da 

ailelerin internet aboneliğini sonlandırmasına ve hiç abone olmamış ailelerin de bu 

yaşanan durumlardan etkilenerek internetten uzak durmasına sebep olmaktadır (Şekil 

44). 

Şekil 44 – Türkiye’de İnternet Bilinci 

 

Türkiye’de, internetin zararlı bir alışkanlık olarak görülmesini engelleyebilecek en önemli 

uygulama güvenli internet hizmetleridir. Güvenli internet hizmetleri, internet hizmet 

sağlayıcılarının zorunlu olarak sundukları bir filtreleme seçeneğidir. Herhangi bir yazılım 

gerektirmemekle birlikte, isteğe bağlı olarak kullanımı gerçekleşmekte, internetten ya da 

telefon hizmetleriyle kullanım başlatılabilmektedir. Çocuk profili özelinde, erişilebilecek 

tüm siteler içeriği onaylanmış sitelerdir. Sohbet ve sosyal medya siteleri bu profilde yer 
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almamaktadır. Aile profiline bakacak olursak da, burada yasadışı ve zararlı içerik 

barındıran sitelere ulaşımın engellendiği görülmektedir. 22 Kasım 2011’de hayata 

geçirilen uygulama, kısa sürede 1,3 milyon aboneye ulaşmıştır ve kullanıcılar üzerinde 

yaratılacak olan farkındalık çalışmaları, talep tarafından gelen bu engelin ortadan 

kalkmasına yardımcı olacaktır. 

5.2 Türkiye’deki internet Türkiye’deki internet Türkiye’deki internet Türkiye’deki internet hizmethizmethizmethizmetleri nitelik açısından geliştirilmeleri nitelik açısından geliştirilmeleri nitelik açısından geliştirilmeleri nitelik açısından geliştirilme    potansiyeli potansiyeli potansiyeli potansiyeli 

taşımaktataşımaktataşımaktataşımaktadırdırdırdır    

Türkiye’de sabit genişbant internetin altyapı yaygınlığı ve kullanım oranları gibi niceliksel 

ölçümlerinin yanı sıra aynı zamanda nitelik bakımından mevcut durumunun tespit 

edilmesi de büyük önem teşkil etmektedir. Sunulan internet hizmetinin niteliğini 

belirleyebilecek birçok ölçüt bulunmakla birlikte, mevcut durumda sunulan hizmetlerde 

niteliksel bakımdan geliştirilmesi gereken 3 temel nokta bulunmaktadır:  

� Hizmet sağlayıcılarının ilan ettikleri hızlarilan ettikleri hızlarilan ettikleri hızlarilan ettikleri hızlar ve kullanıcıların aldığı verimi ve 

memnuniyeti belirleyen gerçekleşen ortalama hız seviyeleri gerçekleşen ortalama hız seviyeleri gerçekleşen ortalama hız seviyeleri gerçekleşen ortalama hız seviyeleri arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. 

� Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’nden fiber internete fiber internete fiber internete fiber internete yapılan yatırımların artmasıyla 

yüksek kaliteli internet erişimi olan hanelerin ve fiber internet abonelerinin sayısı 

hızla artmaktadır, fakat altyapı yatırımlarının sadece belirli bölgelerle ve illerlebelirli bölgelerle ve illerlebelirli bölgelerle ve illerlebelirli bölgelerle ve illerle 

sınırlı kalması dolayısıyla kullanım oranları yaygınlaşamamaktadır. 

� Yakınsama olgusuyla birlikte, kullanıcıların genişbant internet hizmetinin yanı sıra 

ihtiyaç duyduğu sabit ses, TV gibi hizmetlerin bir arada verilmesi anlamına gelen 

çoklu paketçoklu paketçoklu paketçoklu paket    hizmetleri hizmetleri hizmetleri hizmetleri ve kullanıcılara sunulan diğer katma değerli katma değerli katma değerli katma değerli hizmethizmethizmethizmetler ler ler ler 

Türkiye’de henüz gelişme aşamasındadır.    

5.2.1 Türkiye’de ilan edilen hızlar yüksek olsa da,Türkiye’de ilan edilen hızlar yüksek olsa da,Türkiye’de ilan edilen hızlar yüksek olsa da,Türkiye’de ilan edilen hızlar yüksek olsa da,    gerçekleşen veri indirme hızları, gerçekleşen veri indirme hızları, gerçekleşen veri indirme hızları, gerçekleşen veri indirme hızları, 

gelişmiş ülkelere göregelişmiş ülkelere göregelişmiş ülkelere göregelişmiş ülkelere göre    düşüktürdüşüktürdüşüktürdüşüktür    

Türkiye’de ilan edilen hız seviyeleri ve gerçekleşen hız seviyeleri arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. OECD verileri, internet hizmet sağlayıcıları tarafından ilan edilen 

ortalama hız seviyelerine göre Türkiye’nin diğer OECD ülkeleri içerisinde kötü durumda 

olmadığını göstermektedir. Tablo 2’de Eylül 2011 itibariyle, OECD ülkelerinde internet 

hizmet sağlayıcılarının ilan ettikleri hız seviyelerinin ortalama değerleri gösterilmektedir. 
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Türkiye, bu sıralamaya bakılacak olursa 34 ülke içerisinden 12. sıradadır ve OECD 

ortalamasının biraz aşağısındadır (41.009). Ortalama hız seviyesinin bulunabilmesi için, 

OECD ülkelerden toplam 619 internet paketini incelemekle birlikte incelenen internet 

tarifesi sayısı Türkiye için 56’dır. 

Tablo 2 – OECD ülkeleri ortalama ilan edilen hızlar 

SıralamaSıralamaSıralamaSıralama    ÜlkeÜlkeÜlkeÜlke    
Ortalama ilan edilen hız Ortalama ilan edilen hız Ortalama ilan edilen hız Ortalama ilan edilen hız 

(kbit/s)(kbit/s)(kbit/s)(kbit/s)    
İncelenen internet paketi İncelenen internet paketi İncelenen internet paketi İncelenen internet paketi 

sayısısayısısayısısayısı    

1 Japonya 149 616 18 
2 İsveç 101 807 20 
3 Norveç 72 003 19 
4 Portekiz 71 866 16 
5 Kore 69 973 6 
6 Slovenya 57 552 55 
7 Kanada 52 029 21 
8 Fransa 51 968 8 
9 Hollanda 48 333 15 
10 Finlandiya 43 434 13 
11 Estonya 37 774 18 
12121212    TürkiyeTürkiyeTürkiyeTürkiye    37 59537 59537 59537 595    56565656    
13 Danimarka 36 513 18 
14 Avustralya 34 640 35 
15 İngiltere 34 444 11 
16 Polonya 30 642 23 
17 İtalya 29 867 6 
18 Slovakya 29 626 22 
19 ABD 27 563 18 
20 İspanya 26 810 11 
21 Macaristan 26 535 26 
22 Belçika 26 504 10 
23 Çek Cum. 25 693 11 
24 İsviçre 23 052 13 
25 Lüksemburg 22 843 13 
26 İrlanda 22 674 14 
27 Almanya 21 958 11 
28 Avusturya 21 723 14 
29 Yeni Zelanda 21 663 29 
30 İzlanda 21 155 18 
31 Şili 19 008 16 
32 İsrail 15 497 15 
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33 Yunanistan 9 728 10 
34 Meksika 5 325 10 

İlan edilen hız seviyelerine göre Türkiye için olumlu bir tablo ortaya çıksa da, 

gerçekleşen hız seviyelerine göre Türkiye, yukarıdaki tabloya göre daha üst sıralarda yer 

aldığı ülkelerin bir anda altına düşmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, Akamai 

verilerine göre, 2012 yılı 2. çeyreğinde gerçekleşen ortalama internet bağlantı hızlarında 

Türkiye 2727 kbit/s hız ile diğer ülkeler arasında 60. sırada yer almaktadır. Gerçekleşen 

hızlar incelendiğinde, sadece yukarıdaki listede geride bırakmış olduğu 22 ülkeden 61. 

sıradaki Meksika’nın ön sırasında yer alabilmiştir. Bu da Akamai verilerine göre 

Türkiye’deki sabit genişbant internet hizmetlerinin kullanıcılara kaliteli internet hizmeti 

sağlamak için hız ekseninde geride kaldığını göstermektedir. Bir başka uluslar arası 

ölçüm şirketi olan NET INDEX verilerine göre Türkiye’deki ortalama indirme hızı daha 

yüksek olarak belirtilse de (7,59 Mbps), incelenen 182 ülke arasında Türkiye benzer 

şekilde 64. sırada yer almaktadır. [17] Türkiye’de 12/10/2010 tarihinde yayınlanan 

Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği kapsamında servis 

sağlayıcıların ilan edilen hızın %75’ini sağlaması zorunlu hale gelmiştir. 2013 Ocak ayı 

itibariyle uygulanmaya başlanan bu yönetmeliğin katkısıyla ve BTK’nın da bu kapsamda 

yapacağı denetlemelerle ülkemizde internet bağlantı hızlarının daha güvenilir bir 

kaynaktan ve daha net anlaşılması mümkün olacaktır.  

5.2.2 Fiber internet gibi yüksek hızlı erişim sağlayan altyapılar daha tam olarak Fiber internet gibi yüksek hızlı erişim sağlayan altyapılar daha tam olarak Fiber internet gibi yüksek hızlı erişim sağlayan altyapılar daha tam olarak Fiber internet gibi yüksek hızlı erişim sağlayan altyapılar daha tam olarak 

yaygınlaşmamıştıryaygınlaşmamıştıryaygınlaşmamıştıryaygınlaşmamıştır    

Fiber internet altyapısı konusunda yapılan yatırımlar son yıllarda artış gösterse de, fiber 

internet hizmeti mevcut durumda sadece büyük şehirlerde yaygınlaşmıştır. Son 2 sene 

içerisinde fiber altyapıdaki artış yaklaşık 30.000 km’dir ve 2012 yılı 2. çeyreği itibariyle 

BTK verilerine göre, Türk Telekom’un toplam 158.660 km fiber altyapısı bulunmaktadır. 

2010 yılı 2. çeyreğinde bu altyapının erişim için kullanılan kısmı yaklaşık 17.000 km iken, 

bugün bu altyapının yaklaşık 38.000 km’si erişim amaçlı kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra 

alternatif işletmecilerin fiber altyapı uzunlukları yine aynı tarih itibariyle 40.591 km’ye 

ulaşmıştır ve bu altyapının erişim amaçlı kullanılan kısmı 8.027 km’dir. 2007 yılı Ocak 

ayında, Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi (TEİAŞ) tarafından açılan ihaleyle Ankara-

İstanbul arasındaki fiber optik hattın işletmeciliğini alarak ilk kez yerleşik işletmeciden 
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ayrı fiber altyapı üzerinden hizmet vermeye başlayan Superonline, alternatif işletmeciler 

arasında fiber altyapıya en çok yatırım yapan kuruluştur.  

Yerleşik işletmeci Türk Telekom, fiber alanında altyapı yatırımlarına ve projelerine devam 

etmektedir. Türk Telekom, 2012 3. çeyrek finansal sonuçları açıklamasında, yılın ilk 9 

ayında, 1,7 milyar TL konsolide yatırım gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 1,5 milyon haneye 

fiber internet ulaştırdığını açıklamıştır. Türk Telekom 2011 yılı faaliyet raporunda 

yayınlanan veriler doğrultusunda, yüksek hızlı ve kaliteli interneti yaygınlaştırmak amaçlı 

birçok proje yürüttüğü görülmektedir. Bu projelerden bazıları 2011 yılında gerçekleştirilen 

6.550 km fiber optik kablo tesisi ile birlikte 120.000 km’ye oluşan transmisyon fiber optik 

altyapı yatırımları, beş farklı geçiş imkanı sağlanan İstanbul Boğazı ve Çanakkale 

Boğazında gerçekleştirdiği denizaltı fiber optik proje yatırımları, santrallerin ve yerel 

ofislerin yeni nesil cihazlarda değiştirilmesini sağlayan Yeni Nesil Şebekeler projesi, 

halihazırda var olan kablo altyapısının fiber teknolojiler ile değişimini sağlayan 

FiberkenTT projesi, genel hız ortalamalarını artırmaya yönelik Harici Erişim Sistemleri 

dönüşüm projesi ve eve kadar fiber projeleridir. [18]   

Superonline ise, 2011 yılı faaliyet raporunda, yaklaşık 30 bin km’lik fiber altyapısı ve 

2008’den bu yana yaptığı 1,3 milyar TL’lik yatırım ile 1 milyon kadar haneye fiber internet 

altyapısı ulaştırdığını belirtmektedir. Superonline’ın 2011 faaliyet raporunda, evlere kadar 

fiber hizmeti sunduğu şehirleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, 

Gaziantep, Antalya, Mersin ve Samsun olarak sıralamaktadır. Superonline, 2012 yıl sonu 

itibariyle kendi internet sitesinde, ulaştığı hane sayısının yaklaşık 1,2 milyon olduğunu ve 

yerleşik işletmeciden bağımsız olarak kendisine ait şebekeyi 12 ilde tamamladığını 

açıklamıştır.  

Özel yatırımcılara ek olarak çeşitli illerin belediyeleri öncelikli olarak kendi iletişim 

ihtiyaçlarını karşılamak için ancak zamanla özel sektörden kapasite ihtiyacı olan 

şirketlere kapasite kiralamak amacıyla fiber yatırımları yapmaktadır. Bu belediyeler nihai 

amaç olarak yurtdışında da örnekleri olan fiber şehir altyapıları kurup işletmeyi 

hedeflemektedirler. Raporun yazıldığı dönemde hanelere kadar gitme anlamında 

yapılmış kayda değer bir altyapı çalışması olmasa da, bu konuda en ciddi düşünen 

belediyelerden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fiber altyapısı kurup yönetmek 

amaçlı, İstelcom adında bir şirket de kurmuştur. 
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Artan fiber yatırımlarına rağmen, henüz FTTH/B olarak nitelendirilen eve/binaya kadar 

fiber hizmetleri tam olarak yaygınlaşmamıştır. Bunun sebebi eve/binaya kadar fiber 

hizmetlerinin maliyetli bir yatırım olmasıdır. Fiber yatırımları sadece nüfus yoğunluğunun, 

abone olma oranının ve gelir seviyelerinin yüksek olduğu yerlerde görülmekte ve fiber 

internet hizmeti sadece belirli illerde verilebilmektedir. Bu da fiber internet kullanım 

oranlarının artması önündeki önemli bir engeldir. 2012 yılı Haziran ayı itibariyle, 

Türkiye’de toplam hanelerin sadece %12’sinde fiber internete erişim olanağı 

bulunmaktadır. FTTH Konseyi (FTTH Council) verilerine göre, 2010 yılında yaklaşık 400 

bin ve 2011’de 740 bin olarak ölçülen fiber altyapısına sahip hane bulunmaktayken, 

2012 yılı 2. çeyreğinde Türkiye’de yaklaşık 2,4 milyon eve fiber internet altyapısı 

götürülmüştür (Şekil 45). Altyapı ulaştırılan hanelerin abone olma oranına bakıldığı 

zaman, bu oran fiberin ilk kullanılmaya başladığı zamanlarda yaklaşık %40 olarak 

ölçülürken, altyapı yaygınlığının hızla arttığı 2012 2. çeyreğinde %20’ye kadar düştüğü 

görülmektedir.  

Fiber internet altyapısının yaygınlaşma hızı ile birlikte altyapının ulaştığı yerlerdeki 

penetrasyonu zamanla artmaktadır. BTK verilerine göre, 2009 yılı 4. çeyreğinde yaklaşık  

41 bin olarak ölçülen abone sayısı, 2012 yılı 3. çeyreğinde 548.493’e ulaşmıştır, büyüme 

fiber altyapının yaygınlaşmasıyla birlikte çok hızlı gerçekleşmiştir. Tablo 3’te yarıyıllara 

göre, Türkiye’deki fiber internet abone sayıları görülebilmektedir. 

Türkiye’yi mevcut durumda diğer ülkelerle karşılaştıracak olursak, fiber internetin 

yaygınlaşması konusunda büyük bir potansiyel taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Fiber altyapı 

yaygınlığını etkileyebilecek unsurların çeşitliliği, ülke karşılaştırmalarının çok sağlıklı 

sonuçlar vermesini engellemektedir. Öncelikle fiber altyapının karlılık getirebilmesi için, 

yüksek nüfus yoğunluklu, hali hazırda internet bilinci yerleşmiş kullanıcıların var olduğu 

ve gelir seviyesi ortalamanın üstünde olan bölgelere yatırım yapmak gereklidir. 

Türkiye’de ise nüfus yoğunluğunun çok da yüksek olmadığı birçok bölge bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra, var olan internet şebekesinin halihazırdaki yaygınlık durumunun, 

devletlerin fiber altyapısının yaygınlaşması konusunda benimsediği politika ve hedeflerin, 

fiber internet özelinde oluşturulan düzenleyici kararların ve sektörel rekabetin fiber 

altyapısının yaygınlığı üzerinde çok önemli etkileri bulunmaktadır. Örneğin, Avrupa 

Birliği’nin yayımladığı, “Avrupa’da Genişbant Kapsama Raporu”, Doğu Avrupa 

ülkelerinde, diğer genişbant ağlarının eksikliğinin yeni bir ağa yapılacak olan yatırımı 
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çabuklaştırdığını ve komünizm etkisiyle oluşan bloklar halinde yapılan toplu yerleşim 

mimarisinin, fiber internet yatırımlarının karlılık oranlarını artırıcı önemli rol oynadığını 

söylemektedir. Bu nedenle bu ülkelerde fiber internet hanehalkı erişim oranı, gelişmiş 

birçok ülkeye nazaran daha yüksektir.[19] Fiber hanehalkı kapsama oranı, Letonya’da 

%60,8, Litvanya’da %59,4, Slovakya’da %57 ve Bulgaristan’da %44,2 olarak 

ölçülmüştür. Bunun yanı sıra, Avrupa’da bazı gelişmiş ülkelerde, fiber internet kapsama 

oranının düşük kalmasının sebebi bu ülkelerin Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’ne alternatif 

oluşturabilecek hızlı erişim sağlayan teknolojiler konusunda hali hazırda yaygın kapsama 

sağlamasıdır. Ayrıca, birçok gelişmiş Avrupa ülkesinde, düzenleme mekanizmalarının 

yeni yatırımları açıkça teşvik etmekten uzak olması, operatörlerin mali anlamda 

problemleri olması gibi diğer sebepler de yatırım seviyelerinin düşük kalmasında etkili 

olmuştur. Örneğin, Almanya’da fiber kapsama oranı, %2,6 olarak kaydedilirken, VDSL 

kapsaması %41,5, DOCSIS 3.0 kapsaması ise %38,2’dir. Türkiye mevcut durumda, bu 

raporda belirtilen %12 seviyesindeki Avrupa ortalamasına yakın bir grafik izlemektedir.  
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Şekil 45 – Türkiye’de fiber altyapısı kapsama oranları 

 

Tablo 3 – Türkiye’de fiber internet abone sayıları 

    2009200920092009----4444    2010201020102010----2222    2010201020102010----4444    2011201120112011----2222    2011201120112011----4444    2012201220122012----2222    2012201220122012----3333    

Fiber internet 
Abone Sayısı 41.000 

100.60
1 

154.05
9 

189.59
7 

267.14
4 

469.66
8 

548,49
3 

Ülkemizde yüksek hızlı internet sağlayabilen diğer bir alternatif olan kablo altyapısı 22 

ilde mevcuttur ve TÜRKSAT tarafından DOCSIS 3.0 ile 21 ilde yüksek hızlı internet 

servislerinin sunulabildiği açıklanmıştır. Bu illerde yüksek hızdaki internet servisleri tüm il 

bazında değil sadece illerdeki bazı bölgelerde verilebilmektedir. Ayrıca, şebekenin 

Fiber internet altyapısı ulaşan hane sayısı
Milyon

2036

Letonya 60,8

12,0

Belçika 0,2
İrlanda 2,0
Polonya 2,2
Almanya 2,6
Avusturya 5,3
İspanya 9,7
İtalya 10,7
Türkiye 12,0
Hollanda 12,8
Çek Cum. 17,7
Fransa 21,3
Macaristan 23,7
Finlandiya 26,4
Estonya

Litvanya

İsveç 34,8
Danimarka 37,2

34,7

44,2
Slovakya 57,0

59,4

Bulgaristan

Kaynak: BTK, FTTH Council Europe

2010

0,7

0,4

2011

2,4

2012

39

0,50,30,2Fiber internet 
abone sayısı1

Milyon 

Altyapı erişimi 
olan yerlerde
abone olma 
oranı
Yüzde

1 Fiber internet abone sayısı 2010 ve 2011 yılı için yıl sonu verileri, 2012 yılı için 2012-2. çeyreği alınmıştır

Avrupa ortalaması

Türkiye’de ulaşılan hane sayısı 2012 yılı Haziran ayı 
itibari ile yaklaşık 2.4 milyondur

Fiber altyapısı hanehalkı kapsama oranı, 2012
Yüzde

Fiber hane halkı kapsama oranı Türkiye’de diğer 
ülkelere göre daha düşüktür
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paylaşımlı yapısı nedeniyle kullanıcılara sağlanabilecek bant genişliği kullanım 

yoğunluğuna göre değişebilmektedir.6 DOCSIS 3.0 ile 21 ilde yüksek hız sunabilmek 

mümkün olmasına rağmen, şu anki haliyle ülke çapında bir çözüm olmaktan uzak 

görülmektedir.    

5.2.3 Katma değerli internet Katma değerli internet Katma değerli internet Katma değerli internet hizmethizmethizmethizmetleri ve leri ve leri ve leri ve çoklu paketçoklu paketçoklu paketçoklu paket    hizmetleri gelişme hizmetleri gelişme hizmetleri gelişme hizmetleri gelişme 

sürecindedirsürecindedirsürecindedirsürecindedir    

Hizmetlerin yakınsaması geleneksel olarak farklı kanallardan verilen hizmetlerin aynı 

kanal üzerinden verilebilmesine olanak vermiştir. Servislerin IP bazlı birleşmesi sonucu 

her biri ayrı hizmet olan ses, internet ve TV hizmetlerini tek bir operatörün aynı şebeke 

üzerinden verebilmesi mümkün hale gelmiştir. Ülkemizde de internet hizmet 

sağlayıcıları, internetle birlikte IP tabanlı diğer hizmetlerin de sunulduğu çoklu-paket 

hizmetlerine stratejik olarak hazır olsalar da, bu hizmetler Türkiye’de yüksek kullanım 

oranlarına ulaşamamıştır.  

İnternet üzerinden sağlanan katma değerli hizmetler, temel internet bağlantısı dışında, 

rekabetçilik alanında avantaj yakalamak ve yeni gelir kalemleri yaratmak amacıyla 

internet hizmet sağlayıcılarının sundukları ekstra hizmetler olarak tanımlanabilmektedir. 

Burada hedeflenen temel amaç, bağlantı hizmeti haricinde kullanıcılara internet 

üzerinden verilebilecek hizmetlerin çeşitliliğini artırarak kullanıcılara daha iyi bir internet 

deneyimi yaşatmaktır. Aynı zamanda katma değerli hizmetler internet hizmet 

sağlayıcılarının farklılaşmalarını sağlar ve rekabetin kullanıcıya artı hizmet sağlayarak 

artırılmasının bir yoludur. Mevcut durumda, Türkiye sabit genişbant pazarında çeşitli 

servis sağlayıcıları internet üzerinden katma değerli hizmetler sunmaktadırlar. Bu 

hizmetler IPTV, veri depolama, güvenlik, eğitim ve eğlence üzerine odaklanmıştır.  

Mevcut durumda, katma değerli hizmet olarak genişbant internet kullanım oranlarının 

artışına en çok katkı sağlayabilecek hizmet IPTV’dir, fakat bu hizmet Türkiye’de henüz 

gelişme aşamasının en başlarında olarak nitelendirilebilir. TTNET’in, Tivibu Ev olarak 

 
6 BTK tarafından yayınlanan  “Toptan Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Pazarı, Pazar Analizi Nihai Doküman, Nisan 

2013 “ dökümandan alınmıştır. DOCSIS 3.0 hizmetinin 21 ilde verilebildiği bilgisi, http://www.turksatkablo.com.tr/int-
tarifeler.aspx kaynak gösterilerek söylenmektedir. 
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BTK 2012 3. çeyrek verilerine göre, Türkiye’de şu anda kayıtlı 119.158 IPTV abonesi 

bulunmaktadır.  

Genişbant pazarında çoklu paketlerin yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Öncelikle, 

Türkiye’de internet hizmet sağlayıcılarının mevcut durumdaki yapısına bakıldığında, 

yakınsama olgusu ve yüksek hızlı internet hizmetleriyle birlikte artık sabit ses, genişbant 

internet, mobil ses ve TV hizmetleri iç içe geçmekte ve düzenleyici kurumun getirdiği 

kurallar çerçevesinde pazara sunulmaktadır. Yakınsama olgusuyla birlikte, artık sabit 

genişbant internet sağlayıcıları, internet hizmetinin yanında, sabit ses, TV ve mobil 

hizmetler de vermeye başlamışlardır. Türk Telekom, 2011 yılı faaliyet raporunda, TTNET 

ile ilk defa tek fatura üzerinde internet, TV, sabit ve mobil ses hizmetlerinin birlikte 

sunulduğunu söylemektedir. Aynı zamanda TTNET’in, sabit internet, mobil internet, TV 

ve Wi-Fi içeren dörtlü paketleri de bulunmaktadır. Dörtlü paketler, mevcut durumda 

Türkiye’de o kadar yaygın durumda olmasa bile, ikili ve üçlü paketler giderek yaygınlık 

kazanmaya başlamaktadır. Turkcell Superonline da, Superonline ses hizmetiyle sabit 

ses, Superonline fiber internet ile sabit genişbant erişim, Turkcell altyapısı ile mobil ses 

ve veri hizmeti ve Turkcell TV hizmetiyle birlikte internet bağlantısı üzerinden TV hizmeti 

sunabilecek olanaklara sahiptir. Türksat, UyduNet adı altında internet hizmeti sunarken, 

bu hizmetin yanında Teledünya markasıyla kullanıcılara Kablo TV hizmeti de 

sunmaktadır. 

Türkiye’de çoklu paketlerin yaygınlaşacağı yönündeki diğer bir gösterge ise, çoklu paket 

kavramının küresel anlamda bir trend olarak karşımıza çıkması ve birçok ülkede çoklu 

paketlerin ülkenin pazar içindeki payını arttırmasıdır. Şekil 46’da görüldüğü gibi gelişmiş 

ülkelerde son yıllarda çoklu paketlerin payı önemli ölçüde artmıştır. Mevcut durumda 2’li 

paketlerin daha yaygın olduğu görülmekle birlikte, artışın büyük bölümü 3’lü ve 4’lü 

paketlerden gelmektedir. 
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Şekil 46 – Çoklu paket hizmetleri 

 

 

5.3 XDSL teknolojilerinde sektörel rekabet, Avrupa ülkelerinden farklı gelişmiştir,XDSL teknolojilerinde sektörel rekabet, Avrupa ülkelerinden farklı gelişmiştir,XDSL teknolojilerinde sektörel rekabet, Avrupa ülkelerinden farklı gelişmiştir,XDSL teknolojilerinde sektörel rekabet, Avrupa ülkelerinden farklı gelişmiştir,    

fiber internette ise uygulanan kısmi muafiyet altyapı yatırımlarını teşvik fiber internette ise uygulanan kısmi muafiyet altyapı yatırımlarını teşvik fiber internette ise uygulanan kısmi muafiyet altyapı yatırımlarını teşvik fiber internette ise uygulanan kısmi muafiyet altyapı yatırımlarını teşvik 

etmeetmeetmeetmektedir, fakat rekabet üzerindeki etkisi henüz netlik kazanmamıştırktedir, fakat rekabet üzerindeki etkisi henüz netlik kazanmamıştırktedir, fakat rekabet üzerindeki etkisi henüz netlik kazanmamıştırktedir, fakat rekabet üzerindeki etkisi henüz netlik kazanmamıştır    

Türkiye’de sabit genişbant internet pazarının koşulları ve internet hizmet sağlayıcılarının 

mevcut durumları incelendiğinde ortaya çıkan 4 ana husus bulunmaktadır: 

■ Pazar payları incelendiğinde, genişbant pazarında etkin piyasa gücüne sahip Türk 

Telekom’un iştiraki olan TTNET’in pazar payının yüksek olduğu görülmektedir.. 

■ Toptan internet erişim pazarında yerel ağa ayrıştırılmış erişim (YAPA) gelişmemiştir 

ve yoğunlukla veri akış erişimi (VAE) yöntemi kullanılmaktadır. 
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■ Alternatif operatörlerin hizmet çeşitliliği sağlanamaması ve fiyat sıkıştırması ile ilgili 

şikayetleri bulunmaktadır. 

■ Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’ne yönelik alınan kısmi muafiyet kararı altyapı 

yatırımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Pasif altyapının kullanıma açılması ve 

geçiş hakları konusu başlıca tartışma konularıdır. 

Bu bölümde, ilk önce BTK ve Rekabet Kurulu raporları doğrultusunda Türkiye sabit 

genişbant internet pazarındaki düzenleme mekanizmasına ve bu mekanizma 

içerisinde Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’nun temel düzenlemelerine değinilecek, 

daha sonra sektörel rekabet alanında tespit edilen ana hususlar işlenecektir. 

5.3.1 Türkiye’deki mevcut regülasyon mekanizması Türkiye’deki mevcut regülasyon mekanizması Türkiye’deki mevcut regülasyon mekanizması Türkiye’deki mevcut regülasyon mekanizması     

Türkiye’de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ğı ğı ğı telekomünikasyon politikalarını 

ve hedeflerini belirlemekte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim KurumuBilgi Teknolojileri ve İletişim KurumuBilgi Teknolojileri ve İletişim KurumuBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, telekomünikasyon 

sektörünün düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin bağımsız bir şekilde yürütülmesini 

sağlamaktadır. Kurum görevleri içerisinde, yerleşik işletmeciler, operatörler ve diğer 

hizmet sağlayıcılarını denetlemek, yetkilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, 

işletmeciler arasında uzlaşma sağlamak, tüketici haklarını korumak, rekabetin tesisi ve 

korunması, teknik düzenlemeler ve standardizasyon çalışmaları, spektrum yönetimi ve 

denetimi bulunmaktadır. Rekabet KurumuRekabet KurumuRekabet KurumuRekabet Kurumu’nun görevi ise temelde piyasadaki sağlıklı 

rekabet ortamını temin etmek, rekabetçi sürecin tehdit edilmesini engellemektir. [20]    

Rekabet Kurumu, BTK ile birlikte tarifeler, dolaşım, ara bağlantı ve fiyat 

sınırlandırmalarının rekabete uygunluğu ile ilgili çalışmalarda da bulunur. Rekabet 

Kurumu ve BTK, yetki ve görev alanlarına giren konularda işbirliği içinde ve koordineli 

çalışabilmek adına 2 Kasım 2011 tarihinde “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile 

Rekabet Kurumu Arasındaki İşbirliği Protokolü” adlı bir belgeyi imzalamışlardır. 

Rekabet Kurumu, 2012 yılında yayınladığı Rekabet Raporu’nda, genişbant internet 

erişim pazarındaki düzenleme mekanizmasının temel amacını pazarı daha rekabetçi bir 

yapıya kavuşturmak olarak tanımlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, BTK tarafından 

düzenlemeye tabi tutulacak pazarlar tespit edilip, belirlenen pazarlarda Etkin Piyasa 

Gücü (EPG)’ne sahip oyuncu belirlenmekte ve bu oyuncunun çeşitli düzenlemeler 

çerçevesinde yükümlülükleri tanımlanmaktadır. [21]    
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BTK genel itibariyle Avrupa uygulamalarıyla tutarlı ve çoğu zaman aynı doğrultuda 

ilerleyen bir politika uygulamaktadır. EPG’lerin etkin düzenlenmesi yöntemiyle rekabeti 

artırmayı hedefleyen bu politika, artan rekabetin gelişimi ve yenilikçiliği getireceğini, 

bunun da son kullanıcı açısından uygun fiyatlarda kaliteli hizmet almak anlamına 

geleceğini savunur. Bu amaca ulaşmak için düzenleyici kurumlar yerleşik işletmecilerin 

toptan erişim hizmetlerini referans teklifler vasıtasıyla alternatif işletmeciler için erişilebilir 

kılmış ve bu tekliflerin rekabeti engellemeyecek şekilde yapılandırılmış olmasını (örneğin 

fiyat sıkıştırması yapmamasını) aktif olarak denetlemiştir. Avrupa Birliği tarafından en sıkı 

şekliyle uygulanan bu düzenleme yaklaşımı BTK tarafından çoğu kez takip edilse de, pek 

çok konuda BTK’nın ülke şartlarına göre farklı yaklaşımlar sergileyebildiği de 

görülmektedir. Mevcut durumda BTK tarafından elektronik haberleşme sektöründe 

rekabetin tesis edilmesi amacıyla pazar analizleri yapılmakta ve bunların sonucunda 

pazardaki etkin piyasa gücüne (EPG) sahip işletmeci belirlenerek bazı yükümlülüklere 

tabi tutulmaktadır. Sabit genişbant hizmetlerele doğrudan ilgili olarak; veri akış erişimi 

içeren genişbant erişim pazarı ve fiziksel şebeke altyapısına erişim pazarına yönelik 

pazar analizleri yapılmış  ve Türk Telekom EPG’ye sahip işletmeci olarak belirlenerek 

pazardaki rekabetin korunması amacıyla kimi yükümlülüklere tabi tutulmuştur. Yapılan 

pazar analizlerinde aynı zamanda ilgili pazar tanımları yapılarak perakende ve toptan 

seviyede talep ikamesi olabilecek hizmetler tanımlanmaktadır. Buna göre BTK 

tarafından, veri akış erişimi içeren genişbant erişim pazarında “XDSL, Kablo TV ve fiber 

genişbant erişim hizmetlerinin ülke çapındaki erişilebilirlik oranlarının çok farklı olduğu 

görülmekte olup, bu anlamda Kablo TV ve fiber genişbant hizmetlerinin bakır şebeke 

üzerinden sunulan genişbant erişim hizmetlerine perakende seviyesinde talep açısından 

ikame olamayacağı” belirtilmiştir. Bunların yanı sıra kullanıcılara yönelik olarak, yalın DSL 

uygulaması BTK Kurul kararı ile birlikte resmiyet kazanmış ve internet erişimi için sabit 

telefon zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Perakende pazarında ise etkin piyasa gücüne 

sahip bir işletmeci belirlenmemiştir ve dolayısıyla pazarda düzenlemeye gidilmemektedir. 

BTK ayrıca ülkede rekabetin artmasını tesis etmek amacıyla değişik toptan satış 

metotlarını da tanımlamaktadır ve EPG’ye sahip yerleşik işletmecinin referans teklifleri 

doğrultusunda bu uygulamaları denetlemektedir. Bu kapsamda ülkemizde yaygın olarak 

veri akış erişimi kullanılmaktadır. BTK yerel ağın paylaşıma açılması anlamına gelen 

YAPA uygulamalarını da teşvik etmişse de çeşitli nedenlerle bu uygulamanın ülkemizde 

yaygınlaşmadığı görülmektedir. Yeni nesil şebeke uygulamalarında ise BTK Avrupa 
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Birliği uygulamalarından kısmen farklılık göstermiş ve kısmi muafiyet olarak adlandırılan 

yeni nesil altyapı düzenleme muafiyetini kabul etmiştir. Türkiye’de düzenleyici kuruluş 

BTK’nın geçmiş dönemde sektörel rekabet alanında ortaya koyduğu genişbant internet 

pazarındaki temel düzenlemeler ve sonuçları detaylı  olarak bölümün devamında 

değerlendirilecektir.  

Veri Akış Erişimi İçeren Genişbant Erişim Veri Akış Erişimi İçeren Genişbant Erişim Veri Akış Erişimi İçeren Genişbant Erişim Veri Akış Erişimi İçeren Genişbant Erişim Pazarı Pazarı Pazarı Pazarı     

Veri akış erişimi yöntemi BTK tarafından, “yüksek hızlı veri iletimine imkan verecek 

yeteneğe kavuşturulmuş abone hattının, veri iletimi sunulmak üzere alternatif 

işletmecilerin erişimine açılması” olarak tanımlanmıştır. VAE yönteminde trafik, trafik 

teslim noktalarına kadar Türk Telekom tarafından götürülmekte ve bu noktalarda servis 

sağlayıcılarına teslim edilmektedir. VAE hizmeti kullanan işletmecilerin altyapı 

sağlayıcısına sunulan hizmetlerin çeşitliliği bakımından bağımlılığı bulunmaktadır. 

Veri akış erişimi içeren genişbant erişim pazarında yerleşik işletmecinin toptan seviyede 

Al-Sat (yeniden satış) yöntemiyle de hizmet sağlamaktadır. İnternet hizmet 

sağlayıcılarının hat üzerindeki hakimiyetinin olmadığı, yerleşik işletmecinin verdiği 

internet hizmetini olduğu gibi satın alıp, kar payı ekleyip pazara sunduğu Al-Sat yöntemi 

Veri Akış Erişimi yönteminin gelişmesiyle birlikte yok olmaktadır. 

Türk Telekom veri akış erişimini içeren toptan genişbant erişim pazarında Etkin Piyasa 

Gücü’ne (EPG) sahip işletmeci olarak ortaya çıkarmaktadır. Yapılan ilk pazar analizi 

sonucu BTK, Türk Telekom’u bu pazarda EPG’ye sahip işletmeci olarak belirlemiştir ve 

karar 17.03.2006 tarihli ve 2611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Daha sonra ise, 

2010 yılında yapılan pazar analizi neticesinde 07.01.2010 tarihli ve 2010/DK-10/20 sayılı 

karar kapsamında Türk Telekom’un EPG’ye sahip işletmeci olduğu tespit edimiş ve  

buna bağlı olarak pazarda rekabetin oluşmasını önleyecek faaliyetlerde bulunmaması 

için BTK tarafından kimi yükümlülüklere tabi kılınmıştır. Son olarak, 11.01.2013 tarihli ve 

2013/DK-SRD/29 sayılı kurul kararı kapsamında yenilenen pazar analizi kapsamında 

pazarda EPG’ye sahip işletmeci olarak belirlenerek bazı yükümlülüklere tabi tutulmuştur. 

Bu doğrultuda, Türk Telekom’un ilgili pazarda yalın xDSL toptan genişbant erişimi 

sağlama dahil erişim sağlama yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülükler BTK tarafından 

2012 yılında hazırlanan “Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Pazarı” nihai 

pazar analizi dokümanında aşağıdaki gibi ifade edilmektedir [13]: 
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■ Erişim yükümlülüğüErişim yükümlülüğüErişim yükümlülüğüErişim yükümlülüğü: İnternet hizmet sağlayıcılarına toptan pazarda erişim hizmeti 

vermeyi reddederek buradaki gücünü perakende pazara aktarmasını ve rekabeti 

öldürecek etkinliklerde bulunmasını engellemek amacıyla oluşturulmuştur. İlgili 

pazarda yalın xDSL toptan genişbant erişim sağlama dahil erişim sağlama 

yükümlülüğü getirmektedir. 

■ Referans Erişim Teklifleri Hazırlama ve Yayınlama YükümlülüğüReferans Erişim Teklifleri Hazırlama ve Yayınlama YükümlülüğüReferans Erişim Teklifleri Hazırlama ve Yayınlama YükümlülüğüReferans Erişim Teklifleri Hazırlama ve Yayınlama Yükümlülüğü: Türk Telekom’un 

etkin hizmet vereceği internet hizmet sağlayıcılarının bilgilenmesi ve belirsizliklerin 

ortadan kaldırılması amacıyla referans erişim teklifi hazırlama ve yayımlama 

görevine işaret etmektedir. İlgili pazarda EPG’ye sahip olduğu belirlenen 

işletmecinin referans erişim (xDSL Al-Sat, xDSL IP seviyesinde veri akış erişimi) 

teklifi hazırlama ve yayınlama yükümlülüğüne işaret etmektedir. 

■ Ayrım Gözetmeme YükümlülüğüAyrım Gözetmeme YükümlülüğüAyrım Gözetmeme YükümlülüğüAyrım Gözetmeme Yükümlülüğü: Türk Telekom’un iştiraki olan TTNET’e ve diğer 

internet hizmet sağlayıcılarına eşit şartlarda toptan hizmet sunmasını amaçlayan 

yükümlülüktür. Bu yükümlülükle BTK tarafından kastedilen eşit hizmet verme 

yükümlülüğünün yanı sıra, hizmetle ilgili her türlü bilgiyi aynı koşullarda ISS’lerle 

paylaşarak, kendi iştirakinin rekabet konusunda avantaj sağlamasına mahal 

vermemektir. Yükümlülük kapsamında; “toptan genişbant erişim hizmetleri 

pazarında yeni sunulacak ürünlere/hizmetlere ilişkin teknik bilgilerin, hizmet 

sunumuna ilişkin koşul ve şartların ve halihazırda sunulan hizmetlere ilişkin 

yapılacak teknik değişikliklerin, aksi Kurum tarafından belirtilmediği sürece 

yürürlüğe girmeden en az 2 ay önce kamuoyuna duyurulmasına, toptan genişbant 

erişim hizmetleri pazarında daha önce sunulmaya başlanılan toptan ürün/hizmetlere 

ilişkin yapılacak tarife değişikliklerinin veya kampanyaların, aksi Kurum tarafından 

belirtilmediği sürece yürürlüğe girmeden en az 1 ay önce kamuoyuna 

duyurulmasına ve hizmet seviyesi taahhütlerine ilişkin işletmeci bazında 

gerçekleşme değerlerini içeren temel performans göstergelerinin, Kurum tarafından 

aksi belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler içinde müteakip ayın sonuna 

kadar Kuruma gönderilmesine” karar verilmiştir. 

■ Şeffaflık YükümlülüğüŞeffaflık YükümlülüğüŞeffaflık YükümlülüğüŞeffaflık Yükümlülüğü: Şeffaflık yükümlülüğü, yerleşik işletmecinin sunacağı erişim 

hizmetlerinin diğer internet hizmet sağlayıcıları tarafından tam ve eksiksiz 

bilinmesine işaret etmektedir. Böylece, yerleşik işletmecinin hizmetlerine ilişkin 

belirlenen bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması zorunlu tutulmuştur. Yükümlülük 
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kapsamında, “temel performans göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama 

değerlerinin, işletmeciler arasında kıyas yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde, 

Kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip 

ayın sonuna kadar hazırlanarak kendi internet sayfaları üzerinden bir sonraki 

döneme kadar kamuoyu ile paylaşılmasına” karar verilmiştir. 

■ Tarife Kontrolüne Tabi OlmaTarife Kontrolüne Tabi OlmaTarife Kontrolüne Tabi OlmaTarife Kontrolüne Tabi Olma: Türk Telekom’un internet hizmet sağlayıcılarına 

pazarda sağladığı erişim hizmetlerinin ücretlerini belirlerken kontrole tabi olmasını 

belirtmektedir. Burada asıl hedef fiyat sıkıştırması ve ayrımcı fiyat uygulamalarının 

önüne geçebilmektir. Bu bağlamda, BTK pazarda rekabetin artırılması amacıyla 

maliyet esaslı tarife belirleme yükümlülüğü getirmiştir. 

■ Hesap AHesap AHesap AHesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesi Yükümlülüğüyrımı ve Maliyet Muhasebesi Yükümlülüğüyrımı ve Maliyet Muhasebesi Yükümlülüğüyrımı ve Maliyet Muhasebesi Yükümlülüğü: Maliyet esaslı tarife belirleme 

yükümlülüğü ve belirlenen iş birimleri için farklı hesap tutma zorunluluğuna işaret 

etmektedir. 

■ Ortak YerleşimOrtak YerleşimOrtak YerleşimOrtak Yerleşim    ve Tesis Paylaşımıve Tesis Paylaşımıve Tesis Paylaşımıve Tesis Paylaşımı    YükümlülüğüYükümlülüğüYükümlülüğüYükümlülüğü: İnternet hizmet sağlayıcılarına ait 

olan erişim ekipmanlarının yerleşik işletmecinin tesislerinde ortak alanlara 

yerleştirebilmesi anlamına gelmektedir. Elektronik haberleşme hizmetlerinin 

sağlanmasında kaynak israfının önlenmesini ve altyapı oluşturmada etkinlik ve 

verimlilik gibi hususlar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Yükümlülük kapsamında 

EPG’ye sahip işletmeci ortak yerleşim ve tesis paylaşımı yükümlülüğüne tabi 

olmaktadır. 

Yalın DSL UygulamasıYalın DSL UygulamasıYalın DSL UygulamasıYalın DSL Uygulaması    

Yalın DSL uygulaması temelde, bir telefon hattına ihtiyaç duymadan xDSL hizmetlerini 

kullanabilmek anlamına gelmektedir. 18.02.2009 tarih ve 09-07/127-38 sayılı Rekabet 

Kurulu kararı sonrası yürütülen işlemler neticesinde BTK tarafından alınan 14.07.2010 

tarih ve 2010/DK-07/417 sayılı kurul kararı ile 2010 yılı Temmuz ayından itibaren 

kullanıcıların alacağı internet hizmeti için sabit telefon zorunluluğu ortadan kalkmıştır. 

Rekabet Kurulu, bu kararın “Türk Telekom’un altyapı pazarındaki hâkim durumunu 

kötüye kullanması anlamına geldiğine ilişkin başvurular” sonucu alındığını belirtmektedir. 

[20]    

Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim PazarıPazarıPazarıPazarı    
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Yerel ağa ayrıştırılmış erişim hizmeti yöntemi, alternatif işletmeciye hat üzerinde verdiği 

yetki bakımından veri akış erişimi yönteminden ayrışmakta ve yerleşik işletmecinin 

sunulan hizmetler üzerindeki kontrolü büyük oranda yok olmaktadır. Alternatif 

işletmeciler, internet hizmetinin kapsamını, sunabilecekleri hizmetin bant genişliğini ve 

belirli bir kotaya tabi olup olmayacağını belirleyebilmektedir. Bu yönden YAPA sektörel 

rekabetin gelişmesini destekleyecek ve pazarda daha yüksek çeşitlilikte internet 

paketlerinin bulunmasını sağlayabilecek model olarak karşımıza çıkmaktadır. YAPA 

modeliyle, son kullanıcıya sadece internet hizmeti değil sabit telefon hizmeti de 

verilebilmektedir. Ses ve internet hizmetlerinin sunulabileceği hatların kiralandığı modele 

tam YAPA, telefon hizmetinin hala yerleşik işletmecinin kontrolünde olduğu, diğer bir 

deyişle hattın paylaşıldığı duruma paylaşımlı YAPA adı verilmektedir.  

“Fiziksel şebeke altyapısına erişim pazarı”’nda da, veri akış erişimi pazarında olduğu 

gibi, Türk Telekom, BTK tarafından 12.04.2013 tarihli ve 2013/DK-SRD/188 sayılı kurul 

kararı ile nihai pazar analizi dökümanı onaylanmış, Türk Telekom EPG’ye sahip 

işletmeci olarak belirlenmiş ve benzer yükümlülükler bu alanda da getirilmiştir. Getirilen 

yükümlülükler arasından bakır şebekeler için olan erişim yükümlülüğü; yerel ağa 

ayrıştırılmış tam erişim sağlanmasını, yerel ağa ayrıştırılmış paylaşımlı erişim 

sağlanmasını ve alt yerel ağa ayrıştırılmış erişim sağlanmasını kapsamakta, fiziksel 

altyapı unsurlarına erişim sağlanması ise fiziksel altyapı unsurlarına erişim sağlanması 

ve fiziksel altyapı unsurlarına erişimin mümkün olmaması ve talep edilen güzergahta 

tesis paylaşımına uygun başka bir işletmeci altyapısının bulunmaması halinde 

aydınlatılmamış fibere erişim sağlanmasını kapsamaktadır. Getirilen diğer yükümlülükler 

ise; tarife kontrolüne tabi olma yükümlülüğü, referans erişim teklifleri hazırlama ve 

yayımlama yükümlülüğü, ortak yerleşim ve tesis paylaşımı yükümlülüğü, ayrım 

gözetmeme yükümlülüğü, şeffaflık yükümlülüğü ve hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi 

yükümlülüğüdür.[22] 

KabKabKabKablo lo lo lo Genişbant HizmetlerininGenişbant HizmetlerininGenişbant HizmetlerininGenişbant HizmetlerininToptan Genişbant Erişim Pazarına Dahil EdilmesiToptan Genişbant Erişim Pazarına Dahil EdilmesiToptan Genişbant Erişim Pazarına Dahil EdilmesiToptan Genişbant Erişim Pazarına Dahil Edilmesi    

xDSL toptan genişbant erişimde düzenlemeye tabi iken, mevcut durumda kablo TV 

altyapısı üzerinden alternatif işletmecilere toptan erişim imkanı verilmemektedir, BTK 

tarafından kablo TV altyapısının toptan genişbant erişim pazarında dahil edilip 

edilmeyeceği konusu gündeme alınmıştır. Bu konu incelenirken, kablo internet 

hizmetlerinin xDSL teknolojilerle benzer hizmetler olduğu belirtilmiştir. Toptan seviyede 
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DSL VAE fiyatları üzerinde meydana gelecek bir artışın, perakende seviyedeki fiyatları 

da etkileyeceği ve dolayısıyla kablo internet ve xDSL internet arasında kullanıcıların 

talepleri doğrultusunda değişiklikler meydana gelebileceği belirtilmiştir. Bu sebeplerden 

kablo internetin xDSL teknolojilere talep ikamesi olabileceği tartışılsa da, kablo internet 

hizmeti sunan işletmecinin VAE yöntemiyle hizmet sunmasının önünde teknik 

kısıtlamalar, uygulanabilirlik konusunda zorluklar ve yatırım ihtiyacı  bulunduğundan VAE 

hizmeti gerçekleştirilemeyeceği değerlendirilmektedir. Kablo internetin toptan genişbant 

erişim hizmet sunumunda yer almamasının bir diğer sebebi de coğrafi kapsam olarak, 

kablo internetin henüz ülke genelinde yaygınlaşmış bir yapıya sahip olmamasıdır ve 

sadece 22 ildeki kullanıcılar kablo internet hizmetinden yararlanabilecek olanaklara 

sahiptir. [13] 

Perakende PazarınPerakende PazarınPerakende PazarınPerakende Pazarınınınının    DüzenlenmesiDüzenlenmesiDüzenlenmesiDüzenlenmesi    

Toptan genişbant erişim pazarında düzenlemeye tabi olan hizmetler ve ilgili 

yükümlülükler yukarıda belirtilmiştir, fakat perakende seviyesinde düzenlemeye tabi olan 

bir pazar bulunmamaktadır. Rekabet Kurumu’nun yayınlamış olduğu Rekabet 

Raporu’nda da belirtildiği üzere, TTNET veya başka bir işletmeci etkin piyasa gücüne 

sahip olarak addedilmemiştir ve dolayısıyla pazar üzerinde düzenlemeye gidilmemiştir. 

[20] 

5.3.2 Yerleşik İşletmeci’nin iştiraki olan TTNET’in pazar payı Avrupa ülkelerine göre Yerleşik İşletmeci’nin iştiraki olan TTNET’in pazar payı Avrupa ülkelerine göre Yerleşik İşletmeci’nin iştiraki olan TTNET’in pazar payı Avrupa ülkelerine göre Yerleşik İşletmeci’nin iştiraki olan TTNET’in pazar payı Avrupa ülkelerine göre 

oldukça yüksektiroldukça yüksektiroldukça yüksektiroldukça yüksektir    

2003 yılından itibaren ADSL hizmeti sunmaya başlayan Türk Telekom, zaman içerisinde 

diğer internet hizmet sağlayıcılarına toptan düzeyde internet erişimi vermeye başlamıştır. 

2005 yılında Türk Telekom’un kısmı özelleştirmesinin sağlanmasıyla birlikte ortaya çıkan 

ve yapısal ayrışmayı zorunlu kılan Rekabet Kurulu görüşüyle birlikte, perakende pazarda 

genişbant hizmetleri iştiraki olan TTNET aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Mevcut 

durumda, Türk Telekom’un hisselerinin tamamına sahip olduğu TTNET, perakende 

seviyede sabit internet hizmeti sağlayan en büyük işletmecidir ve Türk Telekom’dan 

toptan internet erişim hizmeti satın almaktadır. [23]  

Türk Telekom’un iştiraki TTNET’in sabit genişbant pazarındaki  payı son yıllarda düşüş 

göstermiş olsa da, Avrupa ülkelerindeki yerleşik işletmecilere göre halen pazar payı 
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yüksektir. BTK verilerine göre, 2009 yılının 4. çeyreğinde TTNET’in pazar payı yaklaşık 

%91’iken, bu oranın 2012 yılı 3.çeyreğinde yaklaşık %77’ye gerilediği görülmektedir. Bu 

gerileme yaşanırken pazarda fiber internet ve kablo internetin pay kazandığı 

görülmektedir.. Fiber internette TTNET, büyük oranda Superonline ile rekabet ederken, 

kablo internet alanında tek internet hizmet sağlayıcısı olan TÜRKSAT, sabit genişbant 

pazarı içindeki toplam payını artırmaktadır. Gelinen durumda, Türkiye’de yerleşik 

işletmecinin pazar payı diğer Avrupa ülkelerinde görülen yerleşik işletmeci pazar 

paylarından daha yüksektir. Avrupa ortalamasında yerleşik işletmeci pazar payının 2012 

Ocak itibariyle %43 olduğu görülmektedir (Şekil 47).  

Şekil 47- Yerleşik ve alternatif işletmecilerin sabit perakende genişbant pazar payları 
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5.3.3 Birçok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye’deki toptan genişbant erişim Birçok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye’deki toptan genişbant erişim Birçok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye’deki toptan genişbant erişim Birçok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye’deki toptan genişbant erişim 

pazarında pazarında pazarında pazarında YAPA yaygınlaşmamıştırYAPA yaygınlaşmamıştırYAPA yaygınlaşmamıştırYAPA yaygınlaşmamıştır    

Toptan internet erişimi pazarına bakıldığı zaman mevcut durumda alternatif işletmeciler, 

Türk Telekom’dan xDSL teknolojileri özelinde yeniden satış, veri akış erişimi ve yerel 

ağın paylaşıma açılması (YAPA) hizmetleriyle birlikte son kullanıcılara genişbant internet 

hizmeti götürebilmektedir. Bu hizmet çeşitlerinin kendi aralarında teknik farklılıkları 

bulunduğu gibi, alternatif işletmecilerin hat üzerindeki kontrolleri bakımından da 

ayrışmaktadırlar. Al-sat ile gerçekleştirilen hizmetlerde internet hizmet sağlayıcılarının 

hat üzerinde hiçbir söz hakkı yokken, tam YAPA’da hattın kontrolü çok büyük ölçüde 

elde tutulmaktadır. Mevcut durumda Türkiye’deki sabit genişbant internet pazarı, bu 3 

modele de olanak tanımasına rağmen, pazarda hakim olarak görülen yöntem veri akış 

erişimi olarak karşımıza çıkmaktadır ve YAPA henüz gelişmemiştir. Türkiye’deki toptan 

genişbant erişim pazarı bu yönüyle, YAPA’nın sıklıkla görüldüğü Avrupa ülkelerinden 

ayrışmaktadır. BTK 2012 yılı Eylül verilerine göre, Türkiye’de YAPA abone sayısı 5.888 

olarak gerçekleşirken, bunların 1.372’si tam erişim, 4.516’sı ise paylaşımlı erişim olarak 

gerçeklemiştir. Yeniden satış yöntemiyle, 272.825 bağlantının gerçekleştiği dönemde, 

geri kalan tüm sabit genişbant bağlantılar veri akış erişimi yöntemi ile gerçekleşmiştir. Bu 

rakamlar kullanıcıya sunulan internetin yaklaşık %96’sının veri akış erişimi, %4’ünün ise 

al-sat yöntemi ile sunulduğu anlamına gelmektedir. YAPA ile sağlanmış bağlantılar 

yüzdesel oranlarda %1’e bile denk gelememektedir. Avrupa ülkelerindeki YAPA ile 

gerçekleştirilen aboneliklerin toplam abonelikler içindeki oranının ise çok daha yüksek 

olduğu, hatta toptan pazarda en çok tercih edilen erişim yöntemi olduğu 

gözlemlenmektedir (Şekil 48). 
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Şekil 48 – Toptan genişbant internet pazarı erişim hizmetlerine göre dağılımı 

 

BTK tarafından Türkiye’de yerel ağa ayrıştırılmış erişim yöntemlerinin tercih 

edilmemesinin nedenleri  

■ “TTNet harici İnternet Servis Sağlayıcıların (İSS), son bir yıllık dönem hariç 

tutulursa, DSL pazar paylarının uzun süre %4-7 bandında seyretmesi ve santral 

bazında YAPA yatırımlarını doğrulayacak ölçeklere ulaşamamaları, TTNet’in ise IP 

Seviyesinde VAE (IP VAE) modelini tercih etmesi, 

■ Türk Telekom’un 2008 yılı itibariyle ‘saha dolabına kadar fiber’ uygulamalarına 

başlaması, aktif bir ekipman olan DSLAM cihazlarını santral binalarından saha 

dolaplarındaki kabinetlere taşıması, DSLAM cihazlarını müşteri lokasyonunda 

bulunan şaseler üzerine konumlandırarak bir nev’i binaya kabar fiber mimarisi ile 

hizmet sunmaya başlaması ve bu kapsamda bakır mesafesinin kısalmasıyla birlikte 
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IP VAE modeliyle daha yüksek hız ve kotalarda internet hizmeti sunulurken YAPA 

modelinde son kullanıcılara sunulabilecek hızların sınırlı kalması, belirtilen 

nedenlerle YAPA modelinin VAE modeline göre kapasite açısından dezavantajlı 

konuma düşmesi, 

■ Türkiye’de lokal (şehir içi) arama yaptırma yetkisinin Elektronik Haberleşme 

Sektöründe Yetkilendirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 2009 yılında alternatif 

işletmecilere tanınması, benzer şekilde yeni numara bloğu tahsisinin ve sabit 

numara taşınabilirliği uygulamasının da 2009 yılında gerçekleşmiş olması, konuya 

ilişkin mahkeme kararlarının sürece etki etmesi ve bu kapsamda YAPA tam erişim 

modeli ile paket hizmetler sunmak isteyen işletmecilerin sabit telefon ile abonelerine 

lokal arama yaptıramaması ve gelen çağrıları sonlandıramaması gibi kısıtlar 

sebebiyle YAPA modelinin çoklu hizmet sunmak isteyen işletmeciler için 

uygulanabilir olmaması ve 

■ Abonelere tek fatura ile VOIP (IP üzerinden ses iletimi) hizmeti sunulmasını 

mümkün kılan Yalın VAE modelinin işletmeciler için önemli bir seçenek olarak 

ortaya çıkması”   

olarak belirtilmektedir [22]. 

5.3.4 Toptan internet erişim Toptan internet erişim Toptan internet erişim Toptan internet erişim pazarında pazarında pazarında pazarında alternatif işletmecilerin alternatif işletmecilerin alternatif işletmecilerin alternatif işletmecilerin hizmethizmethizmethizmet    çeşitliliğiniçeşitliliğiniçeşitliliğiniçeşitliliğininnnn    

ve eve eve eve ettttkinkinkinkin    rekabetrekabetrekabetrekabetinininin    sağlanması yönünde sağlanması yönünde sağlanması yönünde sağlanması yönünde talepleritalepleritalepleritalepleri    mevcutturmevcutturmevcutturmevcuttur    

Alternatif işletmecilerin mevcut durumda eşit rekabete giden yolda en önemli istekleri, 

toptan genişbant internet altyapısı üzerinden farklılaşma sağlayarak hizmet çeşitliliği 

yaratmak ve yerleşik işletmeciden sunulan ürün ve fiyatlama bazında ayrışma fırsatı elde 

edebilmektir.  

Türkiye’de sabit genişbant toptan erişim pazarında YAPA modelinin pratikte 

kullanılamaması sonucu internet hizmeti sağlayan diğer işletmeler, veri akış erişimine 

yönelmektedir. Ancak büyük paket bazlı toptan genişbant erişim teklifleri ile istenilen 

hizmet çeşitliliği seviyesi gerçekleşmemekte ve söz konusu VAE ile son kullanıcılarına 

hizmet sunan internet servis sağlayıcıları ürün farklılaştırması yapamamaktadır.. BTK, 

toptan genişbant erişim pazarı ile ilgili nihai pazar analizinde, veri akış erişimi yöntemiyle 

hizmet çeşitliliğinin sağlanamaması konusuna şu şekilde değinmektedir: 
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“Hâlihazırdaki durum itibarıyla, toptan genişbant erişim hizmetleri pazarında sunulan Al-

Sat ve IP seviyesinde VAE hizmetleri, alternatif işletmecilerin tüketicilere farklılaştırılmış 

hız/kotalı tarifeler ve farklı ve çeşitli ürünler sunmalarını kısıtlamaktadır. İSS’lerin, 

sunacakları genişbant erişim hizmetlerinde hız ve kota bağlamında mümkün mertebe 

farklılaştırmaya gidebilmelerinin etkin rekabetin tesisi adına büyük önem arz ettiği 

değerlendirilmektedir. Genişbant erişim hizmetleri pazarında hizmet sunan işletmecilerin 

ürün farklılaştırma esnekliklerinin artırılmasının, genişbant erişim pazarındaki rekabetin 

artırılması ile tüketicilerin tercih seçeneklerinin genişletilmesi ve dolayısıyla tüketici 

refahının artırılması anlamında önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu 

itibarla, ilgili pazarda Türk Telekom’un İSS’lere, İSS’lerin sundukları genişbant erişim 

hizmetlerini farklılaştırmalarına olanak tanıyacak şekilde toptan genişbant erişim 

ürünlerini sunması gerekmektedir. [13]    

 

Mevcut durumda rekabet seviyesinin artırılması ve alınan hizmetler üzerinden hizmet 

çeşitliliği sağlanabilmesi için yerleşik işletmecinin maliyet bazlı, port ve transmisyon 

ayrıştırılmış tarife belirlenmesi gerekliliğinin üzerinde durulmaktadır. BTK, 29.02.2012 

tarihli ve 2012/DK-07/94 sayılı kararıyla bu konuyla ilgili “Türk Telekom tarafından xDSL 

Veri Akış Erişimi hizmetleri için, VAE devresinin erişim kısmı ile cihaz, enerji vs. ilgili 

santral giderlerini de kapsayan devre başına “port (erişim)” ücreti ve santral ile trafik 

teslim noktası arasında abonelerin VAE trafiğinin taşınmasına ilişkin “Kbit/sn başına 

transmisyon ücreti”ni ayrıştırılmış şekilde içeren ücretlendirme yapısının oluşturulmasına 

ilişkin tarife çalışmasının ve tarife yapısında yapılacak değişik nedeniyle Referans IP 

Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi kapsamında yapılması gereken değişikliklere ilişkin 

revizyon teklifinin 31.08.2012 tarihine kadar Kurumumuza sunulması; tarife çalışmasına 

ilişkin yürütülen çalışmaları ve gelinen noktayı içeren detaylı açıklamaların her ayın sonu 

itibariyle Kurumumuza sunulması” kararını almıştır. Alınan karar kapsamında port + 

transmisyon esasına dayalı VAE tarife yapısına ilişkin BTK nezdinde yapılan çalışmalar 

devam etmektedir. 
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Hizmet çeşitliliğini ilgilendiren bir diğer konu da özellikle son yıllarda pazarda görülmeye 

başlanan çoklu paket hizmetleridir. IPTV hizmetinin internet servis sağlayıcıları 

tarafından sunulabilmesi amacıyla Türk Telekom tarafından sunulan gerek IPTV altyapı 

gerekse multicast VPN hizmetleri bulunmakla birlikte TTNET harici servis sağlayıcılar 

halihazırda IPTV hizmeti sunmamaktadır. BTK pazar analizinde bu konuyla ilgili yerleşik 

işletmeci üzerine getirilen erişim yükümlülüklerine eklenilmesi gereken noktalardan 

bahsetmektedir: 

“Öte yandan, ilerleyen dönemde paket satış uygulamalarının artması ile IPTV hizmetinin 

son kullanıcıların işletmeci tercihleri üzerindeki etkisinin giderek artacağı 

değerlendirilmektedir. Bu sebeple, hâlihazırda abonelerine IPTV hizmeti sunan TTNET 

ile diğer İSS’lerin etkin bir biçimde rekabet edebilmeleri için diğer İSS’lerin de benzer 

hizmetler sunabilmelerinin önünün açılması gerekmektedir. Bu itibarla, erişim 

yükümlülüğü kapsamında, Türk Telekom’un alternatif işletmecilerin IPTV hizmeti 

sunabilmelerini teminen VAE topolojisinde multicast teknolojisinin kullanılabilmesini 

sağlayacak şekilde erişim hizmeti sunması gerekmektedir.” [13] 

5.3.5 Türkiye’de yeni nesil erişim şebekelerin düzenlenmesinde kısmi muafiyet Türkiye’de yeni nesil erişim şebekelerin düzenlenmesinde kısmi muafiyet Türkiye’de yeni nesil erişim şebekelerin düzenlenmesinde kısmi muafiyet Türkiye’de yeni nesil erişim şebekelerin düzenlenmesinde kısmi muafiyet 

uygulanmaktadıruygulanmaktadıruygulanmaktadıruygulanmaktadır    

Türkiye’de fiber internet erişim hizmetleri altyapı eksenli sektörel rekabeti ve yeni nesil 

erişim şebekelerinin kullanıcılar tarafından yaygın kullanımının sağlanması amacıyla bir 

düzenlemeye gidilmemiştir. 03.10.2011 tarihli 2011/DK – 10/511 numaralı karar 

doğrultusunda 5 yıl boyunca fiber internet (Eve/Binaya kadar fiber) toplam sabit 

genişbant pazarındaki payını %25’e çıkarana kadar, fiber internet pazar analizi sürecine 

dahil edilmeyecektir. Bu durum, fiber internet sağlayıcılarından herhangi birinin, xDSL 

pazarındaki gibi yükümlülükler barındırmayacağı anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra 

ilgili kararda, Türk Telekom’un, yükümlülükler getirilmemesine rağmen, fiber altyapı 

üzerinden internet hizmet sağlayıcılarına eşit şartlarda al-sat ve VAE yöntemleriyle 

hizmet sunmaya ve toptan fiber tarifelerini yürürlüğe girmeden önce BTK’ya sunmaya 

riayet etmesi hususuna yer verilmiştir. 
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Uluslararası ülke örnekleri incelendiğinde 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 destekleyici başka 

düzenlemelerden geçtiğini savunmaktadır (örneğin geçiş hakkı düzenlemeleri, inşaat 

maliyetlerinin düşürülmesi). Ülkemizde ise fiber internet için getirilen kısmi muafiyet 

uygulamasıyla yeni nesil altyapıya yapılacak yatırımın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Ülkemizde ve dünyada bu tarz düzenleme muafiyeti uygulamalarının çok yeni olması 

nedeniyle bu uygulamaların uzun dönemde hem altyapı yatırımını desteklerken hem de 

rekabetçiliği korumayı ne kadar başaracağına dair net bir görüş oluşturmak için henüz 

çok erkendir.      

Fiber altyapının yaygınlaşması için sağlanan kısmi muafiyetin yanı sıra, Türk Telekom’a 

bu çerçevede getirilen bazı ek yükümlülükler de bulunmaktadır. 02.07.2012 tarih ve 

2012/DK-10/303 sayılı Kurul Kararı ile BTK, bakır şebekenin fibere dönüştürüldüğü 

yerlerde internet servis sağlayıcılarının hak kaybına uğramalarının önüne geçilmesinin 

amaçlamaktadır ve Türk Telekom’un bu bölgelerde var olan toptan seviyede sağladığı 

xDSL IP/ATM seviyesinde veri akış erişimi hizmetlerinin sunulmasına ilişkin 

yükümlülüklerinin devam ettirilmesini sağlamıştır. 

Mevcut durumda daha fazla oyuncunun fiber internet hizmeti sunması ve dolayısıyla 

sektörel rekabetin gelişmesi adına üzerinde çalışılan başka bir konu ise, BTK tarafından 

oluşturulan tesis paylaşımı yükümlülüğü ve uygulaması olarak nitelendirilebilir. Daha 

önce de değinildiği üzere, fiber internet altyapısı kurmanın en önemli maliyetlerini 

mühendislik faaliyetleri oluşturmaktadır. BTK tarafından yapılan çalışmalar, pasif eleman 

maliyetlerinin toplam maliyetin %70-80 civarında olduğunu ve bunun %50’sinin 

kaynağını çukurların kazılması, kanallara boruların yerleştirilmesi ve kablo hatlarının 

yerleşkelere çekilmesi gibi inşaat maliyetlerinden aldığını söylemektedir. [24]  Buna bağlı 

olarak; BTK 12.04.2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/187 no’lu kararı ile, işletmecilerin, 
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01/09/2013 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere ilgili haberleşme altyapı ve şebekesinde 

tesis paylaşımı (boru, kanal, göz, vb.) yükümlülüğüne tabi kılınmasına karar verilerek 

ülkemizde tüm sabit elektronik haberleşme altyapısı kurmaya ve işletmeye yetkili 

işletmecilere tesis paylaşımı yükümlülüğü getirilmiştir. Mevzuat çerçevesinde belirlenen 

yükümlülükler arasında ayrıca: 

■ “Tesis paylaşımına yükümlü kılınan işletmecilerin hangi illerde altyapılarının 

bulunduğu bilgisinin BTK internet sayfasında yayımlanması ve böylece tesis 

paylaşımında bulunacak işletmecilerin, söz konusu bilgiler doğrultusunda talebe 

konu il/illerde altyapısı bulunan işletmecilere tesis paylaşımı başvurusu yapması 

gerekliliği 

■ Tesis paylaşımı yükümlülüğüne tabi kılınan işletmecilerin kendilerine iletilen tesis 

paylaşımı talebini BTK tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında 

sonuçlandırması gerekliliği 

■ Yeni bir ilde altyapı tesis eden işletmecinin güncel altyapı bilgisini yeni altyapının 

kullanılabilir hale geldiği ayın sonu itibarıyla BTK'ya sunması gerekliliği 

■ Tesis paylaşımı yükümlülüğüne tabi kılınan işletmecilerin tesis paylaşımı ücretlerini 

01/07/2013 tarihine kadar BTK'ya sunması ve bahse konu ücretlerde yapacakları 

değişiklikleri yürürlüğe girmeden 1 ay önce BTK'ya iletmesi” 

 
yer almaktadır. 

BTK'nın mevzuat çerçevesinde göz önünde bulundurduğu hususlar; işletmecilerin geçiş 

hakkı talebinde bulunmadan önce tesis paylaşım uygulamasına öncelik vermesi, geçiş 

hakkı talep edilen güzergahta ilave kurulan kapasitenin diğer işletmeciler tarafından 

kullanılabilmesi, tesis paylaşımı düzenlemesinin mevcut kapsamı, etkin ve sürdürülebilir 

rekabet ortamının sağlanması ve korunması, ülke kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanılması, kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, 

altyapı ve hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması ve elektronik haberleşme 

hizmetleri arzı ile yeni yatırımların özendirilmesi olarak belirtilmiştir. 

Fiber yatırımı yapmak isteyen işletmecilerin karşılaştığı en büyük engellerden bir tanesi 

“geçiş hakkı” elde edilmesidir. Fiber yatırımı yapmak isteyen kişilerin, yatırım yapmak 

istedikleri alanda mülkiyet hakkı sahibi yerel yönetimlerden veya her türlü kamu/özel 
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kuruluşlardan kazı yapma izni almasına geçiş hakkı denilmektedir. Geçiş hakkının 

alınması konusunda, yerel yönetimlerin daha önce belirlenen merkezi bir düzenlemeye 

ve tarife yapısına göre davranmadıkları gerekçesiyle, işletmeciler geçiş hakkı elde etme 

konusunda sıkıntılar yaşamakta olduklarını ifade etmektedir. Yaşanan sıkıntılar temel 

olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır: 1- Geçiş hakkı ücretlerini belediyelerin 

belirliyor olması ve ücretin aşırı derecede yüksek belirlenmesi durumunda itiraz edilecek 

bir üst kurumun bulunmaması. Özellikle belediyeler arasında bu konuyla ilgili çok farklı 

uygulamaların olduğu belirtilmektedir. Türkiye’nin gelir seviyesi açısından çok gerilerde 

bulunan bazı illerinin İstanbul gibi büyük illerde istenilen geçiş hakkı ücretlerinin de 

üzerinde taleplerde bulunduğu yatırımcılar tarafından söylenmektedir. 2- Belediyelerin 

trafik şartları, okul açılma, seçim vb. nedenlerle yatırımcılara kısa süreli çalışma hakkı 

tanımaları. Bu kısıtlı sürelerin yatırımcıların planlarını olumsuz yönde etkilediği 

belirtilmektedir. 

2011 Kasım ayında Kanun Hükmünde bir Kararnamede yer alan “…geçiş haklarına ilişkin 

usul ve esaslar ile bunların taşınmazlardan geçirilmesi için uygulanacak ücret tarifelerini 

belirlemek ve denetlemek” ifadesi ile birlikte geçiş haklarının verilmesi ve düzenlenmesi 

yetkisine sahip olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 27 Aralık 2012 

tarihinde Resmi Gazete’de yayınladığı yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, geçiş 

hakları konusunda tarife belirleme, yetkilendirme konusunda koordinasyonu sağlama ve 

geçiş izni verme işlemlerinin denetimini kendisi yapacağını açıklamıştır. Böylece, yerel 

yönetimlerin keyfi tarife belirleme ve koordinasyonsuz, belirli bir standarda bağlı 

olmadan hareket etme durumu ortadan kalkmıştır. Bu yönetmelik kapsamında 

yayınlanan geçiş hakkı ücret tarifesi üst sınırları tablosu belediyelerin fahiş fiyatları 

belirlemesinin önünde bir engel oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ülke kaynaklarının 

daha verimli kullanılmasını sağlamak adına tesis paylaşımı olan yerlerde geçiş hakkı 

verilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyi en etkin şekilde yürütmek adına 

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS)’nin oluşturulmasına karar 

verilmiştir. Bu sistemle Türkiye’deki bütün altyapı şebekesini ve kullanım oranlarını 

birebir görmek mümkün olabilecektir. Hali hazırda bakanlık bu sistemin oluşturulabilmesi 

için çalışmalarını devam ettirmektedir. Sistemin 30/06/2014 tarihine kadar devreye 

girmesi öngörülmüştür. Bütün bu çalışmaların alt yapı yatırımcılarının hayatlarının 

kolaylaştırılması yönünde önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. 
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BTK da 23.01.2013 tarihinde yayınladığı “Elektrik Hatları Üzerinden İletişim Hizmetleri” 

konulu ve 2013/DK-YED 56 sayılı kurul kararıyla elektrik dağıtım şirketlerinin kablo 

şebekelerinin BTK’dan yetkilendirilmiş şirketlere kullandırılmasının önünü açmıştır. Geçiş 

hakkı alanında getirilen bu kolaylaştırmanın da enerji gibi değişik sektörlerden genişbant 

internet alanına yatırım yapmak isteyebilecek şirketlerin sayısını artıracağı 

düşünülmektedir. 
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6. Türkiye’de Mobil Genişbant İnternetin Mevcut DurumuTürkiye’de Mobil Genişbant İnternetin Mevcut DurumuTürkiye’de Mobil Genişbant İnternetin Mevcut DurumuTürkiye’de Mobil Genişbant İnternetin Mevcut Durumu    

Türkiye mobil genişbant internet pazarının mevcut durumu değerlendirildiğinde, 

odaklanılması gereken 3 ana konu tespit edilmiştir: 

■ Mobil internet kullanıcılarının sayısı, 3G’nin sunulmasıyla birlikte hızlı bir şekilde 

artmaktadır, fakat gelinen kullanım oranları seviyesi diğer ülkelere göre hala 

düşüktür. Bu durum, kullanım oranlarının artması için büyük potansiyel olduğuna 

işaret etmektedir. 

■ Mobil genişbant internette müşteri deneyiminin niteliğini etkileyen iki temel konu 

vardır. Bunlardan ilki olan katma değerli mobil içerik pazarı Türkiye’de küresel 

büyümeye paralel bir şekilde yaygınlık kazanmaktadır. İkincisi ise kullanıcıların 

deneyimlediği hız seviyeleridir. 3G hız seviyeleri, bina içi ve bina dışı büyük 

farklılıklar göstermekle birlikte, Türkiye’de 3G hızı, gelişmiş ülkelere yakın 

seviyelerdedir. 

■ Mobil genişbant internetin yaygın kullanımını artıracak mevzuat çalışmaları ve 

düzenlemeler adım adım gerçekleştirilmektedir. 

6.1 Türkiye’de 3G hizmetlerinin sunulmasıyla birlikte mobil internet kullanımı hızlı bir Türkiye’de 3G hizmetlerinin sunulmasıyla birlikte mobil internet kullanımı hızlı bir Türkiye’de 3G hizmetlerinin sunulmasıyla birlikte mobil internet kullanımı hızlı bir Türkiye’de 3G hizmetlerinin sunulmasıyla birlikte mobil internet kullanımı hızlı bir 

şekilde artmaktadır fakat gelinen seviyede Türkiye, OECD ülkelerine göre geri şekilde artmaktadır fakat gelinen seviyede Türkiye, OECD ülkelerine göre geri şekilde artmaktadır fakat gelinen seviyede Türkiye, OECD ülkelerine göre geri şekilde artmaktadır fakat gelinen seviyede Türkiye, OECD ülkelerine göre geri 

durumdadırdurumdadırdurumdadırdurumdadır    

Türkiye’de mobil internet kavramı, 3G hizmetlerinin kullanıcıya sunulmasıyla birlikte 

büyük bir değişim sürecine girmiştir. 2008 yılı Kasım ayında BTK tarafından yapılan 

üçüncü nesil mobil altyapı kurulmasına ilişkin ihalede Turkcell A tipi lisans (45 MHz 

spektrum), Vodafone B tipi lisans (35 MHz spektrum) ve AVEA C tipi lisans (30 MHz 

spektrum) kullanım hakkını kazanmış ve Temmuz 2009’da 3G hizmetleri perakende 

pazarda kullanıcılara sunulmaya başlanmıştır.  

Toplam mobil telefon kullanıcılarının içerisinde 3G abonesi olan kullanıcıların sayısı kısa 

sürede hızlı bir şekilde artış göstermiştir. BTK 2009 yıl sonu verilerine göre 7,1 milyon 3G 

abonesi bulunmaktayken, 2011 yıl sonunda bu rakam 31,4 milyona çıkmıştır. Yakalanan 

bu ivmeyle birlikte 3G abonelerinin toplam mobil hatta sahip kişiler içerisindeki oranı 

2011 yıl sonunda %48 olarak ölçülmüştür (Şekil 49). Burada dikkat edilmesi gereken 

husus, 3G abonelerinin hepsinin aktif olarak internet kullanıcısı olmamalarıdır, fakat artış 



 

 

112 

oranının yüksekliği ve internetin günümüzde sadece hane içerisinde değil her an ihtiyaç 

duyulan bir teknoloji olmasıyla birlikte, aktif kullanıcı oranının da artması beklenmektedir. 

Şekil 49 – Türkiye’de 3G kullanım oranları 

 

3G üzerinden mobil internet kullanımı iki farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. İlki 3G 

hizmeti verebilen cep telefonları üzerinden gerçekleştirilen “mobil cepten internet”, diğeri 

ise, 3G ağ kullanılarak “tahsisli veri cihazları” (modem, kart veya USB) aracılığıyla 

bilgisayar7 üzerinden gerçekleştirilen “mobil bilgisayardan internet”tir.  

Mobil interneti aktif olan kişilerin sayısı 3G hizmetlerinin sunulmaya başlamasından bu 

yana büyük bir hızla artsa da, varılan seviyede Türkiye, Avrupa ülkelerine göre hala geri 

 
7 Tabletler bu kategoridedir. 
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durumdadır. Mevcut durumda, 2012 yılının 3. çeyreğinde toplam nüfusun %15,5’i mobil 

internet hizmetini kullanmaktadır. 2011 yıl sonu AB verilerine göre ülkelerdeki mobil 

internet nüfus kullanım oranları karşılaştırıldığında, Türkiye’nin son sıralarda yer aldığı 

görülmektedir (Şekil 50). 

Şekil 50 – Mobil genişbant internet penetrasyonu 

 

Mobil genişbant kullanımını arz ve talep yönünden etkileyen temel faktörler 

incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilmektedir: 

- Arz tarafında, yapılan yatırımlarla birlikte 3G nüfus kapsama oranı sürekli olarak 

artmaktadır, fakat karşılaştırmalara bakılacak olursa, Türkiye henüz gelişmiş ülkelerin 

geldiği seviyede değildir.  

Romanya 14,1

Türkiye 15,5

Macaristan 17,2

Belçika 19,1

Portekiz 27,5

İtalya 31,3

Almanya 35,0

Fransa 38,7

Polonya 41,4

AB 43,1

Çek Cum. 49,5

İngiltere 63,9

İspanya 65,3

Danimarka 80,4

Finlandiya 87,3

Kaynak: BTK Pazar verileri, EU Digital Agenda

Mobil genişbant internet  nüfus penetrasyon oranı, 
20121

Yüzde 

Cep telefonu üzerinden mobil internet 
kullanıcı sayısı
Milyon

+%41

2012-3

9,7

2012-2

8,8

2011-4

4,9

2012-3

15,5

2012-2

14,1

2011-4

8,6

Mobil genişbant internet nüfus penetrasyon oranı
Yüzde

+%13

2012-3

1,9

2012-2

1,8

2011-4

1,5

Bilgisayar üzerinden mobil internet 
kullanıcı sayısı
Milyon

1 AB ülkeleri için 2012 Ocak, Türkiye için 2012 3. çeyreği verileri kullanılmıştır

Mobil internet kullanıcı sayısı her yarıyılda yaklaşık %85 oranında büyümektedir
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- Talep tarafında ise cepten mobil internet ve bilgisayardan mobil internet olarak kullanım 

oranlarını belirleyen faktörler iki başlık altında incelenmektedir. 

‒ Cepten mobil internetCepten mobil internetCepten mobil internetCepten mobil internet: Cepten mobil internet kullanım oranlarını etkileyen en 

önemli faktör akıllı telefonlardır, fakat akıllı telefonların kullanım oranları 

Türkiye’de yüksek fiyatların da etkisiyle diğer ülkelere göre düşüktür. Cepten 

sağlanan mobil internet paketlerinin fiyatları çok seçeneklidir ve özellikle ön 

ödemeli kullanma imkanının da bulunmasıyla birlikte, kullanıcılar kendi 

bütçelerine uygun internet paketini bulma imkanına sahiptir.  

‒ Bilgisayar üzerinden kullanılan mobil internetBilgisayar üzerinden kullanılan mobil internetBilgisayar üzerinden kullanılan mobil internetBilgisayar üzerinden kullanılan mobil internet:  Bilgisayardan mobil internetin 

henüz sabit genişbant interneti ikame edemediği ve tamamlayıcı nitelik taşıdığı 

görülmektedir. Tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla mobil bilgisayardan 

internetin de artması beklense de, kullanılan tabletlerin sadece bir kısmı Mobil 

Veri (3G ve 4G) uyumludur, Dolayısıyla tablet kullanımındaki artışın tamamı, 

mobil bilgisayardan internet artış oranlarına yansımamaktadır. Mobil 

bilgisayardan internetin kullanımını engelleyen sebepler yukarıda sabit genişbant 

internet için belirlenen sebeplerle benzerlik göstermektedir. 

6.1.1 3G nüfus kapsama oranı 3G nüfus kapsama oranı 3G nüfus kapsama oranı 3G nüfus kapsama oranı %88 civarındadır%88 civarındadır%88 civarındadır%88 civarındadır    

Türkiye’de 3G nüfus kapsama oranının %88 civarında olduğu tahmin edilmektedir. [25] 

Şekil 51’de farklı ülkelerdeki 3G kapsama oranlarına bakılacak olursa, gelişmiş Batı 

Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde bu oran %90’ın üzerindedir. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise bu oranın genelde %80 ile %90 arasında olduğu görülmektedir ki bu da 

Türkiye’nin 3G nüfus kapsama oranıyla paralellik göstermektedir. Kullanım oranlarının 

artışını değerlendirirken altyapı yaygınlığının yanında kullanıcılara yüksek hızlı ve 

gecikme süresinin en aza indirildiği mobil internet deneyimi sunabilmeyi de 

değerlendirmek gereklidir. Bu amaca mevcut durumda hizmet eden uygulamalardan ilki 

giderek artan ve mobil veri trafiğini destekleyen fiber optik altyapısıdır. Bunun yanı sıra 

BTK’nın 2012 İş Planı içerisinde, kapalı alanlarda yaşanan 3G bağlantı sorunlarının 

çözümüne yönelik olarak geliştirilen 2G GSM bantlarının 3G hizmetler için kullanılmaya 

başlanmasına yönelik çalışmalar yer almaktadır. Burada planlanan temelde, 900MHz 

bandın kullanılmasına dayanmaktadır.   
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Şekil 51 – 3G kapsama oranları 

 

6.1.2 Kullanım oranlarını etkileyen faktörler mobil bilgisayardan internet ve mobil Kullanım oranlarını etkileyen faktörler mobil bilgisayardan internet ve mobil Kullanım oranlarını etkileyen faktörler mobil bilgisayardan internet ve mobil Kullanım oranlarını etkileyen faktörler mobil bilgisayardan internet ve mobil 

cepten internet arasında farklılık göstermektedircepten internet arasında farklılık göstermektedircepten internet arasında farklılık göstermektedircepten internet arasında farklılık göstermektedir....    

Cepten Mobil İnternetCepten Mobil İnternetCepten Mobil İnternetCepten Mobil İnternet    

Kullanıcıların cepten mobil internet hizmetinden ve getirdiği katma değerli hizmetlerden 

faydalanmasını sağlayabilecek başlıca ekipmanlar akıllı telefonlardır. Akıllı telefon 

kullanım oranlarının artması doğrudan mobil internet kullanımının artmasını 

sağlamaktadır. Bunun bilincinde olan operatörler akıllı telefon kullanımının 

yaygınlaştırılmasını bu yönde bir strateji olarak benimsemektedirler. Örneğin Turkcell, 

kendi markası altında piyasaya sürdüğü T10 ve T20 gibi akıllı telefonlarla ve düşük fiyatlı 

veri paketleriyle birlikte, bazındaki akıllı telefon kullanıcılarının sayısını 2009 yılında 

Kaynak: Turkcell 2011 faaliyet raporu, WCIS
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%3’ten 2011 yılında %12’ye çıkarmıştır. Bunun da etkisiyle mobil internet ve hizmet 

gelirleri artmıştır. Benzer şekilde Avea ve Vodafone da akıllı telefon lansmanları ve 

uygun tarifelerle akıllı telefon penetrasyonunu arttırmıştır. Örneğin Avea, 2012 3.çeyreği 

itibariyle müşterileri içerisinde %22 akıllı telefon penetrasyonuna ulaşmıştır.  

Akıllı telefonların nüfusa penetrasyonuna bakıldığı zaman, Türkiye’deki akıllı telefon 

sahiplik oranının gelişmiş ülkeler seviyesine göre düşük kaldığı görülmektedir. Türkiye’de 

yaklaşık %10 olarak ölçülen bu oran, gelişmiş ülkeler ortalaması olan %56’dan bir hayli 

düşüktür. Türkiye’nin, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında ise yine geri durumda 

kaldığı görülmektedir. Akıllı cep telefonlarının tüm cep telefonları içindeki oranı ise %16 

olarak ölçülmüştür (Şekil 52).  

Şekil 52 – Akıllı telefon sahiplik oranları 

 Kaynak: Yankee Group's Global ConnectedView Forecast, 2012
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Akıllı telefon sahipliğinde en büyük etkenlerden biri cihaz fiyatlarıdır. Türkiye’de akıllı 

telefon fiyatlarının kişi başına düşen GSYH’ye oranına bakıldığında, Türkiye’de %8,9 - 

%11,6 arası bir oran çıktığı görülmektedir8 . Bu oranın gelişmiş ülkelerden İspanya’da 

%1,9 - %3,9 arasında, gelişmekte olan ülkelerden Polonya’da ise %4,6 - %9,6 arasında 

olduğu görülmektedir. Bu da Türkiye’de akıllı telefon sahibi olmak için bu ülkelerdeki 

bireylere göre daha çok bütçe ayırmak gerektiğini göstermektedir. Cihaz fiyatlarının diğer 

ülke örneklerine göre daha pahalı kalmasının nedenlerinden biri olarak vergi 

mekanizmasına işaret edilebilir. Türkiye’de akıllı telefon sahibi olmak isteyen bir kullanıcı 

gümrüğe geliş maliyeti üzerinden %25 özel tüketim vergisi ve %18 katma değer vergisi 

ödemek zorundadır. Akıllı telefonlardan iPhone 5’in market fiyatının bileşenlerine 

bakıldığı zaman, gümrüğe gelişte var olan maliyetin toplam maliyetin %57’si olduğu, 

ÖTV’nin %14, KDV’nin %13, TRT bandrol maliyetinin %5, diğer vergilerin %1 ve son 

olarak faaliyet karlarının %10 olduğu görülmektedir (Şekil 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Nokia Lumia 820 ve Apple iPhone 5 fiyatları ile hesaplanan değer aralığıdır. 
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Şekil 53 – Akıllı telefon fiyatları 

 

İnternet paketlerinin fiyatlarına bakıldığında, özellikle ön ödemeli paketlerin varlığı, mobil 

genişbant internet fiyatları üzerinde büyük bir fiyat aralığı yaratılarak tüketilen kadar 

ödeme şansı sunabilmektedir. Her türlü veri tüketim isteğine göre olan paketlerin var 

olması, mobil internet fiyatlandırmasının giriş bariyeri olarak daha az etkili olmasını 

sağlamaktadır, fakat artan kullanımla fiyatların da artıyor olması tüketicilerde yüksek fiyat 

algısı yaratıp kullanım oranlarının önünde potansiyel bir engel oluşturabilmektedir. Şekil 

54‘te WCIS tarafından ülkelerin 500 MB ve 3 GB paketleri seçilerek cepten internet aylık 

ücretleri karşılaştırılmasına yer verilmektedir. Buna göre,  MB başına internet kullanım 

ücretlendirmelerinde ülkeler arası çok büyük farklılıkların oluşmadığı görülmektedir. 

Seçilen ülkeler arasında Türkiye orta kademedeki grubun içinde yer almaktadır. 
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Şekil 54 - Mobil internet paketlerin aylık ücret karşılaştırması 

  

  

Bilgisayardan Mobil İnternetBilgisayardan Mobil İnternetBilgisayardan Mobil İnternetBilgisayardan Mobil İnternet    

Şebekelerin yakınsamasına iyi bir örnek mobil şirketlerin abonelerine geleneksel olarak 

sadece sabit internet sağlayıcılarının sunabildiği hizmetleri de sunmaya başlamasıdır. 

Örneğin artık ülkemizde de bilgisayarlardan 3G kartlarıyla yüksek hızlarda internete 

ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bu durum, bilgisayardan mobil internetin, kullanım 

amaçları ve sağladığı internet deneyimine göre değerlendirildiğinde, sabit genişbant 

internete ikame olabileceği ihtimalini akıllara getirmektedir. Ancak, fiyat ve sağlanan hız 

bakımından karşılaştırıldığında tamamen bire-bir ikame edemeyeceği, bazı müşteriler için 

ciddi bir alternatif olabilirken çoğu müşteri için tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı sonucuna 

Kaynak: WCIS mobile data pricing (Q4-2012)
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1 500MB - 3GB arası paketler dikkate alınmıştır.  Türkiye için incelenen internet paketi  2012-2. çeyreği Turkcell 1GB cepten internet paketidir. ABD  için 3GB; 
Brezilya için 2GB; Güney Afrika, Polonya, İspanya ve İtalya için 1 GB; Meksika için 800MB ve Fransa için 500 MB’lik internet paketleri incelenmiştir. İspanya ve 
ABD aylık paket ücretlerine vergi dahil değildir, diğer ülkeler için incelenen internet paketleri ise vergi dahil fiyatlardır.  
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varılmaktadır. Fiyat bazlı karşılaştırma yapıldığında, ADSL paketlerinin mobil 

bilgisayardan internet paketlerine büyük fiyat avantajı sağladığı görülmektedir. Turkcell 

tarafından sunulan 1 GB internet paketinin9  fiyatı aylık 19,90 TL olarak belirlenmiştir. 

Avea’da ise aynı internet paketi 9 TL’dir. Buna karşılık gelebilecek 1 GB kotalı TTNET 

ADSL paket fiyatı aylık 21,90 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Kota 4 GB’a çıktığı zaman 

ise Turkcell 3G mobil internet fiyatı aylık 29,90 TL olarak gerçekleşirken, 4 GB kotalı 

TTNET ADSL fiyatı 30 TL’dir. Düşük kota sunulan paketlerde 3G mobil internet, fiyat 

konusunda ADSL’e yakın gibi görünmektedir, fakat istenilen veri tüketimi ihtiyacı arttıkça 

ADSL, bilgisayar üzerinden sağlanan internete göre mali bakımdan çok daha avantajlı 

konumda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, 8 GB kotalı Turkcell tarifesi 49,90 TL iken 

daha yüksek, 12 GB kota imkânı sunan TTNET ADSL paketi 33 TL’dir. Sınırsız 

paketlerde de benzer bir şekilde ADSL’nin 3G mobil internete göre yüksek fiyat avantajı 

bulunmaktadır. Tüm bu fiyat avantajına ek olarak unutulmaması gereken nokta, mobil 

internet için koyulan kotaların veri indirme ve yüklemeyi içerdiği, fakat DSL için koyulan 

kotanın sadece veri indirme için geçerli olduğudur. 

Fiyat ekseninde sağladığı avantajların yanı sıra, sunduğu hız imkanları incelendiğinde, 

mobil genişbant teknolojiler belirli bir hız garantisi verememektedir ve internet hizmetinin 

kalitesinin, bağlantı hızının kapsama alanına ve veri iletimini etkileyen fiziki koşullara 

bağlı olduğu görülmektedir. Özellikle internet kullanımının yoğun olduğu kapalı 

mekanlarda mobil genişbant iletim kapasitesinde düşüşler yaşanabilmektedir. 

BTK’nın yayınlamış olduğu Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Pazarı 

Nihai Pazar Analizi dokümanı perakende talep ikamesi bölümünde 3G hizmetlerinin, 

sabit genişbant internet hizmetlerine ikame değil, tamamlayıcı olduğu ifade edilmektedir. 

Bunun sebebi temelde, sabit internet üzerinden internet kullanımını gerçekleştiren bir 

kişinin, mobil 3G internet üzerinden aynı kapasite ve kalitede internet hizmetini 

 
9 Turkcell fiyatları, 22.01.2013 tarihinde, internet sitesi üzerinde yayımlanan, 12 ay sözleşmeli Turkcell 3G VINN 

kampanyası başlığı atındadır. 3G modem ön ödeme 29,90 TL’dir. Yeni bir hat açılışı yapıldığında, 39 TL'lik yeni 
tesis hat ücreti (aylık 3,25 TL) ve 15,68 TL'lik TGM Ruhsat vergisi (aylık 1,31 TL) 12 eşit taksit halinde, 1,31 TL'lik 
TGM kullanım vergisi ise her ay olmak üzere faturaya toplam 5,87 TL ilave edilmektedir. 
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sağlayamamasıdır. 3G mobil internet, ancak kişiye başka bir fiziki ortamda internete 

ihtiyacını karşılama olanağı sağlamaktadır ve bu da tamamlayıcı yapısının en önemli 

unsurudur. BTK aynı raporda, gelecekte 4G gibi daha yüksek hız seviyelerinde ve kaliteli 

internet bağlantı olanağı sunabilecek mobil teknolojilerle birlikte, bilgisayar üzerinden 

sağlanan mobil bağlantının sabit internete rakip olabileceği ihtimalini dile getirmektedir. 

[13] 

Bilgisayardan mobil internet kullanımının artırılması için tablet kullanım oranlarının 

artırılması önemlidir. Türkiye’de tablet sahiplik oranları diğer gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülke örneklerine göre oldukça düşük kalmaktadır. 2012 yılı itibariyle gelişmiş ülkelerde 

tablet penetrasyonu ortalama %9,6 olurken, bu oran gelişmekte olan ülkelerde %2,5 

olarak ölçülmüştür. Türkiye ise %1,7’lik ortalamayla Polonya, Malezya, Rusya, Meksika, 

Çin ve Brezilya gibi birçok gelişmekte olan ülkenin gerisinde yer almaktadır (Şekil 55). 
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Şekil 55 - Tablet kullanım oranlarının diğer ülkelerle karşılaştırılması 

 

Tablet kullanım oranlarının düşük kalmasında, tablet fiyatları önemli bir bariyer olarak 

ortaya çıkmaktadır. Tabletlerin fiyatı, kişi başına düşen GSYH’ye oranlandığında, 

Türkiye’de bir kişi, tablet sahibi olmak için gelirinin ortalama %6,5 ile %6,8 arasında bir 

bölümünden feragat etmesi gerekmektedir10. Bu oran İspanya için %1,2 ile %2,2 

arasındayken, Polonya için %4,1 ile %4,5 arasında ölçülmüştür (Şekil 56). 

 
10 Samsung Galaxy Tab ve Apple iPad2 fiyatları ile hesaplanan değer aralığıdır. 

Tablet penetrasyonu (Ülkedeki toplam tablet sayısı/ nüfus)
Yüzde, 2012

Kaynak: Yankee Group's Global ConnectedView Forecast, 2012
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Şekil 56 – Tablet fiyatları 

 

Mobil bilgisayardan internetin kullanım oranlarını etkileyen talep kaynaklı sebepler büyük 

ölçüde benzerlik göstermektedir. Sabit genişbant internet bölümünde belirtilen finansal 

sebepler, ihtiyaç duyulmaması ve zararlı bir alışkanlık olarak görülmesi gibi konular 

bilgisayardan mobil internet kullanımı için de geçerlidir.  

6.2 Mobil genişbant Mobil genişbant Mobil genişbant Mobil genişbant internetinternetinternetinternette müşteri deneyiminin niteliğini etkileyen iki önemli te müşteri deneyiminin niteliğini etkileyen iki önemli te müşteri deneyiminin niteliğini etkileyen iki önemli te müşteri deneyiminin niteliğini etkileyen iki önemli 

unsur sağlanan hızlar ve katma değerli içeriktirunsur sağlanan hızlar ve katma değerli içeriktirunsur sağlanan hızlar ve katma değerli içeriktirunsur sağlanan hızlar ve katma değerli içeriktir    

Kullanıcıların mobil internette elde ettikleri hizmet kalitesini ve dolayısıyla kişinin mobil 

internetten elde ettiği fayda seviyesini etkileyen en önemli iki unsur tecrübe edilen hız 

seviyeleri ve aynı zamanda o hız seviyeleri ile birlikte kullanıcılara sağlanan katma 

değerli içeriklerdir. 
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6.2.1 Türkiye’de 3G hız seviyeleri gelişmiş ülkelere Türkiye’de 3G hız seviyeleri gelişmiş ülkelere Türkiye’de 3G hız seviyeleri gelişmiş ülkelere Türkiye’de 3G hız seviyeleri gelişmiş ülkelere eşdeğer seviyededireşdeğer seviyededireşdeğer seviyededireşdeğer seviyededir    

Türkiye’de 3G yatırımları Avrupa’nın pek çok ülkesine göre biraz daha geç başlamış olsa 

da ülkemizdeki operatörler en son 3G teknolojisine en uygun maliyetlerle yatırım yaparak 

ülkemizin genel olarak yüksek bir mobil internet hızına ulaşmasını sağlamıştır. Türkiye’de 

yapılan çeşitli testlerde 3G hızlarının büyük şehirlerde 20 Mbps’in üstüne çıktığı 

raporlanmaktadır. [26] Benzer bir şekilde Cisco’nun ülkelerin bulut teknolojisine 

hazırlığını incelediği bir çalışmada, Türkiye’deki ortalama mobil internet hızlarının birçok 

Avrupa ülkesiyle eşdeğer olduğu görülmektedir (Şekil 57). Türkiye’de 3G bazının 

yayılmasıyla 2G’den 3G’ye geçiş ile ülke ortalamasının artacağı beklenebilir. Bu raporlar 

bazında Türkiye’de mobil internet hızlarının internetin gelişiminin önünde bir engel 

olmadığını çıkarmak mümkündür. 

Şekil 57 – Ülkelerin mobil genişbant hızları karşılaştırması 
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6.2.2 Küresel anlamda büyüme gösteren katma değerli mobil içerik, Türkiye’de Küresel anlamda büyüme gösteren katma değerli mobil içerik, Türkiye’de Küresel anlamda büyüme gösteren katma değerli mobil içerik, Türkiye’de Küresel anlamda büyüme gösteren katma değerli mobil içerik, Türkiye’de 

operatörler tarafından yaygınlaştırılmaktadıroperatörler tarafından yaygınlaştırılmaktadıroperatörler tarafından yaygınlaştırılmaktadıroperatörler tarafından yaygınlaştırılmaktadır    

Mobil içerik, küresel anlamda telekomünikasyon operatörleri tarafından gelecekteki 

büyüme kaynağı olarak görülmektedir ve Türkiye’de buna paralel olarak operatörlerin 

sunmaya başladıkları katma değerli hizmetler giderek yaygınlaşmaktadır. Mobil içerik 

üzerinden sağlanan gelirlerin artmasıyla birlikte, operatörler için içerik, hem değer 

zincirinin bir bölümünden gelirlerini artırabilecekleri bir kaynak hem de mobil genişbant 

internetin kullanımının artırılmasını sağlayacak bir etmen olarak görülmektedir. 2011 

yılından 2016 yılına toplam küresel içerik pazarında reklam gelirlerinin yıllık ortalama 

%13’lük bir oranla, tüketici harcamalarının ise yaklaşık %14’lük bir oranla büyümesi 

beklenmektedir (Şekil 58). 

Şekil 58 – Küresel mobil içerik pazarı büyüme tahminleri 

 
Kaynak: Strategy Analytics
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Türkiye’de mobil içerik pazarına bakılacak olursa, Opera verilerine göre Türkiye’de 

mobilde en çok ziyaret edilen ilk 10 web sitesinin ilk üçü sırasıyla Google, Facebook ve 

YouTube’dur.[27] Yine aynı kaynağa göre, Türkiye mobil pazarında sosyal medya en çok 

ziyaret edilen siteler arasındadır. Bu durum operatörleri sadece sosyal medyaya özel 

erişim sağlayan internet paketleri geliştirmeye yöneltmiştir. Örneğin Turkcell ve 

Vodafone, kullanıcılarına Facebook paketi ve Twitter paketi olarak iki ayrı mobil internet 

paketi sunmaktadır. Avea’da kullanıcılarına Facebook, Twitter ve Foursquare 

uygulamalarının bulunduğu tarifeler sunmaktadır.  

Bunun yanı sıra Turkcell tarafından sunulan katma değerli hizmetler içerisinde Turkcell 

TV, Turkcell Müzik, Turkcell cüzdan gibi hizmetler ve sağlık, güvenlik, eğlence, oyun 

alanlarında katma değerli hizmetler de bulunmaktadır. Vodafone da mobil TV, eğlence 

hizmetleri, güvenli internet, konum hizmetleri ve uygulamalar, sosyal ağ hizmetleri gibi 

katma değerli hizmetleri kullanıcılarına ulaştırmaktadır. Avea’da ise Avea Müzik, Avea 

Lig, Avea Oyun, Avea Mobil Dergi gibi eğlence hizmetleri ve güvenli internet servisleri 

mobil genişbant üzerinden kullanıcılara sunulmaktadır. 

Türkiye’de mobil içerik ve katma değerli hizmetler operatörlerin desteği ve gelen 

yatırımlarla birlikte giderek artmakta ve boyut değiştirmektedir. Örneğin 2012 Eylül 

ayında Turkcell ve Akbank arasında gerçekleşen anlaşma sonucu hayata geçirilen mobil 

cüzdan uygulaması ile Akbank müşterileri Turkcell uygulaması ile birlikte var olduğu 

konum üzerinden teklifler, kuponlar ve promosyonlar elde edebilmekte ve ödeme 

gerçekleştirebilmektedir. Yine aynı dönemde Avea ve Telefonica M2M işbirliğine imza 

atarak, akıllı kentler, ulaşım, ev otomasyonu, enerji verimliliği, mobil sağlık hizmetleri ve 

endüstri gibi yeni alanların geliştirilmesini hedef olarak koymuşlardır. 

Operatörlerin sunduğu servis çeşitliliği kadar önemli bir konu da bu servislerin en üst 

kalitede alınabildiği akıllı telefonların yaygınlaşmasıdır. Ülkemizdeki akıllı telefonların 

fiyatının görece yüksek olması, Türkiye’nin küresel pazarlardaki eğilimleri gecikmeli 

olarak takip etmesine neden olmaktadır. Ancak son dönemlerde Türkiye’nin de mobil 

içerik alanında harcamalarının arttığını görüyoruz. Örneğin Apple uygulama 

mağazasında iPhone için geliştirilen uygulamalara harcanan para 2011-2012 yılları 

arasında %54 artış göstermiş ve ülkemiz 30 büyük ülke içerisinde en hızlı büyüyen 

dokuzuncu ülke olmuştur  (Şekil 59). 
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Şekil 59 – iPhone için Apple App Store’da en hızlı büyüyen ülkeler 

 

Ülkemizdeki dijital oyun pazarı da hızla büyümektedir. Ülkemizde, Türkiye Dijital Oyunlar 

Federasyonu (TÜDOF)’dan alınan bilgilere göre 21,8 milyon oyuncu bulunmaktadır ve 

oyun pazarının 500 milyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir [28]. Bu pazarın yaklaşık 

yarısı kişisel bilgisayar ve konsol üzerinden oynanan oyunlar olsa da, diğer yarısı internet 

üzerinden oynanabilen oyunlardır. Toplam pazarın %10’nu ise mobil oyunların kapsadığı 

düşünülmektedir. Ülkemizde akıllı telefonların yaygınlaşması ve mobil internet erişiminin 

kalitesinin gelişmesiyle internet kullanımı gerektiren mobil oyun pazarının da büyüyeceği 

şüphesizdir.   

Ülke

Japonya

Rusya

Çin

Tayvan

Tayland

Brezilya

Meksika

Kore

Türkiye

Kanada

Bir önceki yıla göre büyümeSıra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%560

%115

%109

%101

%84

%83

%63

%59

%54

%47

Kaynak: Distimo

En çok kazandıran 200 uygulamanın getirdiği gelire dayanarak, en üst sıradaki 30 ülke değerlendirilmiştir, Mayıs 2011-Mayıs 2012
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6.3 Türkiye’de mobil genişbant regülaTürkiye’de mobil genişbant regülaTürkiye’de mobil genişbant regülaTürkiye’de mobil genişbant regülasyonu alanındaki önemli syonu alanındaki önemli syonu alanındaki önemli syonu alanındaki önemli çalışmalarçalışmalarçalışmalarçalışmalar    

Ülkemizde mobil genişbant kullanımını yaygınlaştırmak ve mobil internette müşteri 

deneyimini artırmak için gerekli olan altyapı yaygınlaşması ve yüksek hızlı internetin 

kullanıcılara sunulması için regülasyon alanında birçok çalışma yapılmaktadır. Bu 

çalışmalar arasında iki ana konu ön plana çıkmaktadır: 

- Artan mobil genişbant kullanımı ve gelecekte kullanıcıya sunulacak olan LTE 

hizmetleri için yeni spektrum kaynaklarının açılması,  

- Elektronik haberleşme sektöründe kaynakların etkin kullanımının sağlanması 

için altyapının paylaşımı 

Yeni Spektrum Kaynaklarının AçılmasıYeni Spektrum Kaynaklarının AçılmasıYeni Spektrum Kaynaklarının AçılmasıYeni Spektrum Kaynaklarının Açılması    

Spektrum yönetimi kablosuz iletişim teknolojilerinin regülasyonu içinde kritik öneme 

sahiptir. Spektrum çok değerli ve limitli bir kaynak olduğu için etkin rekabeti sağlayacak, 

teknolojik yenilikleri destekleyecek şekilde ve tüketici tercihlerinin karşılanması 

hedeflenerek yönetilmelidir. 

 Spektrum aralıklarının tekrar dağıtılarak yeni spektrum kaynaklarının açılmasını mobil 

teknolojilerin gelişimi ve teknoloji kullanımı zorunlu hale getirmiştir.  

Spektrum seçimi mobil kapsama alanı gereksinimlerinde ve mobil ağın etkinliğinde 

önemli etkiye sahiptir. Örneğin düşük frekans bantları yüksek kapsama alanı sağlarken 

özellikle kırsal ve şehir dışı alanlarda kullanımı mobil ağın etkin kullanımı için uygundur. 

Yüksek frekans bantları ise özellikle şehir merkezi gibi kalabalık alanlarda dar kapsama 

alanında etkin olmaktadır (Şekil 60). 
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Şekil 60 – Frekans bantlarının kapsama ve operasyonel verimlilik karşılaştırması 

 

Kablosuz ağların gün geçtikçe önem kazanması, teknolojik gelişmeler, yakınsama ve 

özellikle mobil genişbant hizmetlerinin hem akıllı telefonlarda hem de mobil uyumlu 

bilgisayarlarda kullanımının artması sonucunda oluşan bant genişliği talepleri yeni 

frekans spektrumuna olan talebi artırmaktadır.  

Karasal televizyon yayıncılığında sayısal teknolojilerin kullanılmaya başlanması 

sonucunda 470-862 MHz bandında önemli bir bölümün boşalması gündeme gelmiştir. 

Türkiye’de analog yayınların sonlanacağı 2015 yılına kadar boşalacak bu frekans 

bantlarından ilk etapta boşalacak 790-862 MHz bandının yayıncılık hizmetleri dışındaki 

hizmetlere tahsis edilmesi söz konusu olmuş ve sayısal pay olarak da adlandırılan 790-

862 MHz frekans bandı BTK’ya devredilmiştir. Bu bandın yayıncılık hizmetleri dışında, 

ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda mobil haberleşme, acil durum haberleşmesi gibi uygun 

Kapsama

Alan başına kapsama alanı (2.100 MHz = 100)
Indeks

Operasyon 
verimliliği

Tam etkinlik için gerekli pazar payı
Yüzde

100 ~75

~250

10

~28
~35

Spektrumdaki 
frekands bandı 800 MHz 2.100 MHz 2.600 MHz

Gözlemler

▪ Düşük frekans 
bantlarının yayılımı 
daha güçlüdür

▪ Düşük frekans 
bantları yoğunluğu 
düşük alanlarda mobil 
ağın etkin kullanımını 
sağlar
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görülecek diğer hizmetlere tahsis edilmesine karar verilmiştir. 790-862 MHz frekans 

bandı düşük frekans aralığında olduğundan az yatırım gerektirmesi nedeniyle mobil 

genişbant kullanımının bu spektrum kaynağını kullanması durumda özellikle kırsal 

alanlarda artması beklenebilir. 

Dünyadaki birçok ülke 800Mhz bandının yayıncılık dışında kullanımı için adımlar atmış ya 

da atmaktadır. Fransa Ekim 2008’de bu frekans bandını mobil iletişim için ayırmış ve 

2009 sonunda kullanıma açmıştır. İsveç, Finlandiya, İsviçre ve ABD bu bandı yayıncılık 

dışı faaliyet alanlarının kullanımına açmıştır.  

Daha önceki bölümlerde incelediğimiz LTE teknolojisinin devreye alınabilmesi için 

taşıyıcı frekansları destekleyebilecek yeni frekans bantlarına ihtiyaç duyulacaktır. Analog 

yayıncılığın kalkmasıyla 800 MHz frekans bandının Avrupa’daki örneklerinde olduğu gibi 

2,600 MHz bandıyla birlikte tekrar düzenlenmesiyle oluşacak LTE ağlar gelecekte düşük 

maliyetli mobil ağlar yaratılması için etkin bir çözüm olabilecektir (Şekil 61). Bu açıdan 

özellikle 800 MHz frekans bandının mobil genişbant alanında kullanıma açılması kritik 

öneme sahiptir. Ayrıca bu kullanıma uygun olabilecek 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 

1900 MHz, 2100 MHz ve 2600 MHz bantları da değerlendirilebilecektir. 

Ülkemizde mobil şebekelerin bant ihtiyacını karşılamak adına 2600 MHz bandının da 

istenildiği takdirde mobil kullanıma tahsis edilmesi mümkündür. 2500-2690 MHz aralığı 

zaten mobil sistemlerin yedek bandıdır ve ihtiyaç olduğunda çok kısa sürede 

lisanslanması mümkündür. Yine mobil şebekelerin özellikle 4G yatırımlarında 700 MHz 

frekans bandına da ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Özellikle 700 MHz kullanımı hem 

yatırımları ve operasyonel giderleri ciddi miktarda düşürmekte hem de yaygın kapsamayı 

sağlamaktadır. Örneğin, ABD 700 MHz frekans bandını mobil kullanıma büyük bir ihale 

ile tahsis etmiştir. Ülkemiz ITU’da Avrupa ile aynı bölgededir ve bu bölgede henüz 700 

MHz için alınmış bir karar yoktur. ITU bu bandın mobil kullanıma açılması konusunu 2015 

yılındaki toplantısında gündeme alacaktır. Türkiye için yakın gelecekte bu bandın mobil 

iletişimde kullanılması bir opsiyon olarak görülmemektedir.  
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Şekil 61 – 800 MHz frekans bandının mobil ağlara ayrılmasıyla oluşacak LTE ağları 

    

Altyapının Altyapının Altyapının Altyapının PaylaşımıPaylaşımıPaylaşımıPaylaşımı    

Türkiye’de baz istasyonlarının sayısı mobil iletişim sektörün gelişmesi ve hizmet 

çeşitliliğinin artması nedeniyle ciddi artış göstermiş ve 2011 yılı sonunda 49,361 adede 

ulaşmıştır (Şekil 62). Türkiye’de pazara yeni giren işletmeciler kendi şebeke yatırımlarını 

yaparken, BTK ise telekomünikasyon sektöründe daha hızlı şebeke kurulumu ve 

nüfusun yoğun olmadığı yerlerde altyapı yatırımının optimize edilebilmesi yönünde görüş 

beyan etmektedir. Bu kapsamda mevcut altyapılara erişimin ve kaynakların etkin 

kullanımının sağlanması, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulması, yatırım ve hizmet 

maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi, çevrenin korunması, kamu sağlığı ve güvenliğin 

sağlanması amaçlarıyla “Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ”  ve “Hücresel Sistem Anten Tesislerinin Tasarımı, Kurulumu ve 

2 paralel LTE ağının 
düşük maliyetli 
kombinasyonu

Baz istasyonu

Baz istasyonu

Baz istasyonu

▪ Normal bant genişliğinde çalışır (2x10 MHz)
▪ 3G şebekesi için gelişmiş iç alan kapsama
▪ 2,600 MHz’de yetersiz kapsama olan alanlarda 
hareket halindekiler (akıllı telefon kullanıcıları) 
için öncelikli iletişim

2G/3G baz istasyon lokasyonları üzerine 
kurulan LTE ağı

LTE+ kapsama ağı - 800 MHz
Kapsama: 60-70 km2, kapasite: 4.950 GB/ay

▪ Yüksek bant genişliğinde çalışır (2x20 MHz)
▪ 2G/3G baz istasyonlarının lokasyonları nedeniyle 
kabul edilmiş kapsama boşlukları

▪ Sabit durumdakiler (masaüstü bilgisayarları) için 
öncelikli iletişim

LTE+ kapasite ağı – 2.600 MHz
Kapsama: 25-30 km2, kapasite: 9.900 GB/ay
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Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Ayrıca altyapı 

paylaşımı 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve buna bağlı çıkarılan ikincil 

mevzuatta ve mobil işletmecilerin imtiyaz sözleşmelerinde yer almaktadır. Mevzuat ve 

imtiyaz sözleşmelerinde yer alan hükümlere bakıldığında altyapı ve tesis paylaşımın 

özellikle teşvik edildiği ve bu şekilde gereksiz yatırım ve masraflardan kaçınılmasının ve 

ülke kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasının hedeflendiği değerlendirilmektedir. 

Şekil 62 – Türkiye’de baz istasyonlarının gelişimi 

 

Ülkemizde altyapı paylaşımı operatörler tarafından yaygın bir şekilde kullanılan bir metot 

olmamakla beraber, son dönemlerde altyapı paylaşımında bazı gelişmeler 

yaşanmaktadır. Bu gelişmelere iyi bir örnek olarak, Ocak 2013’te mobil kapsama 

alanında olmayan yerleşim yerlerine mobil iletişim altyapısının kurulmasına ilişkin 

düzenlenen ihalede 1,799 yerleşim yerini ve 300 bin nüfusu kapsayacak şekilde tek bir 

Kaynak: BTK
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Bina tipi

Kule tipi

2011

49

10

43

09

37

08

34

07

29

06

25

05

21

04

18
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operatör tarafından altyapı kurulması ve kurulan altyapının tüm GSM operatörleri 

tarafından kullanılması kararlaştırılmıştır. Yeni yatırım alanları dışında operatörlerin var 

olan baz istasyonlarında da paylaşıma gitmesi mevzuat açısından mümkündür ve 

örnekler mevcuttur. 

Altyapı paylaşımını 4 temel alanda çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu alanlar  Şekil 

63’te özetlenmiştir. Baz istasyonlarının paylaşımı ise beş düzeyde gerçekleşebilir (Şekil 

64). Ülkemizde ulusal dolaşım uygulaması gelişmemiştir. Operatörlerin aralarında 

anlaşamamaları üzerine Telekomünikasyon Kurumu tarafından “GSM 900 ve GSM 1800 

İşletmecileri Arasında Makul, Ekonomik Açıdan Oranlı ve Teknik Açıdan İmkan 

Dahilindeki Bir Ulusal Dolaşım Anlaşması için Telekomünikasyon Kurumu Tarafından 

Belirlenen Hüküm ve Şartlar” taraflara iletilmiş ancak bu karar mahkemeye taşınmıştır. 

Devam eden hukuki sürecin sonunda ulusal dolaşım anlaşması gerçekleşmemiştir [29]. 

Bugün operatörler arasında alan paylaşımı ve özellikle direk paylaşımı örnekleri 

mevcuttur. Yukarıda bahsi geçen yeni girişimlerle RAN paylaşımının da önü açılmıştır. 

Seçilecek paylaşım modeline göre altyapı paylaşımı yatırım maliyetlerinde %30’a kadar 

iyileşme, operasyon ve bakım maliyetlerinde ise %25’e kadar iyileşme 

sağlayabilmektedir (Şekil 65).  

. 
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Şekil 63 – Altyapı paylaşımının temel faydaları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevreci bir yöntemdir
▪ Daha az sayıdaki baz 
istasyonu enerji tasarrufu 
sağlar ve görsel olarak 
daha iyidir

▪ Daha az bakım ziyareti 
sağlar

Kırsal alanlarda kapsama alanının 
genişletilmesi için önemli bir 
alternatiftir
▪ Altyapı paylaşımı nüfus yoğunlunun
düşük olduğu kırsal alanlarda ve 
elverişsiz bölgelerde kapsama sağlar

Kar marjının artışı için 
önemli maliyet tasarrufu
▪ Yatırım maliyetlerini 
azaltır

▪ Operasyon maliyetleri 
paylaşım sonrası rekabetçi 
seviyelere gelir

Pazara giriş için kolaylık sağlar
▪ Düşük maliyetli dolaşım pazar 
giriş için önemli bir fırsattır

▪ Paylaşılan mobil ağ pazara girişte 
hız sağlar

▪ Yatırım riski paylaşıldığı için 
sistem yenilemelerini kolaylaştırır

Kaynak: Uzman görüşleri
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Şekil 64 – Altyapı paylaşım modelleri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: GSMA

Ulusal 
roaming

0 Alan 
paylaşımı

1 Direk 
paylaşımı

2 RAN 
paylaşımı

3 Tüm ağın 
paylaşımı

4

▪ Operatörler 
rakip 
müşterilerin 
mobil ağlarını 
kullanmasına 
izin verir

Node 
B

Core 
network

RNC

▪ Operatörler  
BTS/Node B 
bulunan baz 
istasyonu 
alanını paylaşır

▪ Alandaki pasif 
ekipmanların 
kullanımını 
içerebilir (güç 
kaynağı, 
soğutma, vs)

Node 
B

Core 
network

RNC

▪ Operatörler 
istasyon alanını 
ve direk/anten 
yapısını paylaşır

▪ Operatörler 
BTS/Node B, 
anten, direk and 
backhaul 
ekipmanlarını 
paylaşır

▪ Mobil trafik 
bağlantı 
durumunda 
farklı ağlara 
ayrılır

Node 
B

Core 
network

RNC
Node 
B

Core 
network

RNC
Node 
B

Core 
network

RNC

▪ Operatörler 
ağdaki temel 
ekipmanları 
paylaşırlar:
– Aktarma 
yüzüğü

– Çekirdek ağ 
girişleri

Paylaşım

“Tek seferlik garaj 
alanı paylaşımı”

“Garaj alanı 
paylaşımı”

“Garajın
paylaşımı”

“Arabayı çalıştıran 
her şeyin paylaşımı”

“Araba 
paylaşımı”

Bağlı Entegre

Pasif paylaşım
Aktif 

paylaşım
Roaming
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Şekil 65 – Altyapı paylaşımının sağladığı tasarruflar  

        

    

    

    

    

    

Yatırım bedelinde tasarruf

Operasyonel maliyetlerde 
tasarruf

Alan Direk / 
ekipman

Node B RNC GMSC

GGSN

HLR

MSC

SGSN

Alan / direk paylaşımı

%5-10

%5-10

%20-25

%20-25

RAN paylaşımı

<%30

<%251

Tüm ağ paylaşımı

TAHMİNLER

Öngörülen tasarruflar; %60 paylaşım üzerine kurulu senaryo
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7. Türkiye’nin Uluslararası Veri Taşımacılığı PTürkiye’nin Uluslararası Veri Taşımacılığı PTürkiye’nin Uluslararası Veri Taşımacılığı PTürkiye’nin Uluslararası Veri Taşımacılığı Potansiyeliotansiyeliotansiyeliotansiyeli    

Türkiye bulunduğu konum itibariyle veri tüketimi hızla artan Orta Doğu, Afrika ve hatta 

Asya ülkeleriyle ve tüketilen içeriğin büyük oranda sağlandığı Avrupa ülkelerinin 

arasında doğal bir “veri taşımacılığı köprüsü” olabilme potansiyeline sahiptir. Özellikle, 

Türkiye’nin çevresindeki bölgelerden Orta Doğu ve Afrika’da veri tüketimi 2006-2011 

arasında yaklaşık %40 YBBO’yla artmıştır. Bu bölgedeki veri tüketiminin 2011-2016 

arasında da %62 YBBO’yla artması beklenmektedir11. Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da en 

büyük internet nüfusuna sahip ülkelere baktığımızda artan veri tüketiminin büyük oranda 

dünyanın en büyük içerik sağlayıcıları tarafından karşılandığı görülmektedir. Bu 

ülkelerdeki en popüler internet sitelerinin çoğunluğu Facebook ya da Google tarafından 

sunulmaktadır (Şekil 66).   

Özellikle bu şirketlerin ana veri merkezlerinin Avrupa’da bulunması Avrupa ile bölge 

arasında zaten var olan transit IP trafiğinin üzerine ek olarak önemli bir veri trafiğinin 

oluşmasına yol açmaktadır. Benzer şekilde, Asya ve Avrupa arasındaki artan ticari 

hacime paralel olarak bu iki bölge arasındaki veri trafik akışı da büyük bir potansiyel 

sunmaktadır. 2011-2016 yılları arasında Asya’nın toplam veri trafiğinin de %31 YBBO’yla 

artması beklenmektedir. [30]    

Bütün bu pazarlardaki internet servis sağlayıcıların Avrupa’daki sunuculara ulaşmak için 

Türkiye’yi de içeren alternatif seçenekleri vardır (Şekil 67). Orta Doğu ve Afrika’daki 

operatörler ya Akdeniz’deki denizaltı fiber kabloları üzerinden ya da karadan Türkiye 

üzerinden Avrupa’ya ulaşabilirler. Asya’dan gelen trafik ise karadan Rusya üzerinden 

(veya Karadeniz üzerinden) Avrupa’ya ulaşabileceği gibi Türkiye üzerinden de ulaşabilir. 

Ayrıca Asya trafiğinin önemli bir bölümü de Süveyş Kanalı ve Akdeniz üzerinden 

geçmektedir.   

 

 
11 Cisco, 2012, Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2007-2012 ve Cisco, 2012, Cisco Visual 

Networking Index: Forecast and Methodology, 2011-2016 
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Şekil 66 – Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da en çok ziyaret edilen internet siteleri 
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Şekil 67 – Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki veri merkezleri, veri tüketimi ve veri 
taşıma yolları 

 

Türkiye üzerinden veri taşımacılığına alternatif oluşturan deniz altı fiber optik kabloları 

yatırım ve bakım açısından masraflıdır ancak bu kablolar özellikle Avrupa ve Afrika 

ülkeleri arasındaki mesafeyi önemli miktarda kısaltmaktadırlar. Bu kabloların kapasiteleri 

ve bağlantı noktaları arttıkça Türkiye üzerinden geçen trafiğe rakip olmakta, özellikle 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki internet servis sağlayıcıların Avrupa’daki sunuculara 

daha kolay erişimlerini sağlamaktadırlar. Bu bölgede denizaltı kablolar döşenmeye 

devam edilmektedir, örneğin 2012 yılında 3 kıtayı bağlayan Uluslararası Körfez Köprüsü 

(Gulf Bridge International) projesi tamamlanmıştır. [31]   Asya’dan gelen trafik için bir 

alternatif olan Rusya üzerinden bağlantılar ise hem Avrupa’ya ulaşım yolunu 

uzatmaktadır hem de bu hattın görece eski bir hat olduğu bilinmektedir.  

Ortadoğu ve Afrika veri trafiği
Exabyte/ay

Asya veri trafiği
Exabyte/ay

Google veri merkezi

Facebook veri merkezi

2011

0,6

+%62

2016

6,7

Denizaltı kablo bağlantısı

2011

10,0

+%31

2016

38,6

Kaynak: Cisco VNI
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Türkiye’deki operatörlerin yukarıda anlatılan bu resim içinde aktif bir oyuncu olmak ve 

uluslararası veri trafiğinin temel güzergah olarak Türkiye üzerinden geçmesini sağlamak 

üzere çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda iki büyük proje akla gelmektedir. 

Bunlardan ilki, Türk Telekom, Suudi Telekom, Suriye Telekom ve Ürdün Telekom 

ortaklığıyla 2010 yılında başlatılan Cidde, Amman, Şam ve İstanbul’un İngilizce’de ilk 

harflerinden oluşan JADI LINK projesidir. Projede ülkelerin halihazırdaki fiber optik 

altyapıları geliştirilmiştir. JADI LINK projesi toplam 2530 km fiber optik hatta, 200 Gbps 

veri ve ses taşıma kapasitesine sahiptir. Bu hat şu anda kurucu 4 ortağı tarafından aktif 

olarak kullanılmaktadır. Ancak güzergahı üzerinde yer alan Suriye’de yaşanılan iç 

karışıklık nedeniyle henüz bu hat üzerinden diğer şirketlere hizmet verilmemektedir. 

Diğer büyük proje ise 5 ülkeden 7 operatörün katıldığı, kuş uçuşu 3875 km’lik güzergâhta 

hizmet verecek olan RCN (Regional Cable Network) adını taşıyan projedir. Birleşik Arap 

Emirlikleri’nin Füceyre kentinden İstanbul’a kadar uzanacak bu proje çift fiber hattı ile 

saniyede 12,8 Terabit gibi bir kapasite sunabilecektir. İstanbul’a uzanacak bu hat, 

Bulgaristan sınırında hazır durumda olan yaklaşık 15 bağlantı noktası üzerinden 

Avrupa’ya ulaşma fırsatı yaratacaktır. RCN Projesi içinde Etisalat (BAE), Mobily (Suudi 

Arabistan), Ürdün Telekom/Orange Jordan ve Mada-Zain Ortaklığı (Ürdün), Suriye 

Telekom İdaresi (Suriye) ve Superonline (Türkiye) yer almaktadır. Yaklaşık 1 milyar TL 

yatırım değeri olan bu fiber optik hattın, 2011’in ikinci yarısında kullanıma açılması 

planlanmaktaydı. Ancak bölgede gelişen olaylar nedeniyle hattın açılışı ertelenmiştir. 

Türkiye’nin veri taşımacılığı konusunda ana güzergahlardan biri olabilmesi sağlanabilirse 

bunun aynı zamanda ülkemizin bir “veri merkezi üssü” olma hedefini de destekleyeceği 

şüphesizdir. Teknolojik altyapının en üst seviyeye ulaştığı, bölgesel bir cazibe merkezi 

haline gelmiş olan Türkiye, bulut iletişim gibi hizmetlerin de sunulacağı veri merkezleri 

açısından da önemli bir konuma ulaşabilir. Ancak Türkiye henüz bu altyapıyı sağlamaya 

tam olarak hazır değildir. Yapılan bazı uluslar arası çalışmalar da bu bulguyu 

desteklemektedir. Örneğin, BSA Küresel Bulut Bilişim Puan Tablosunda, ülkelerin bulut 

bilişimin büyümesine ne kadar hazır olduklarını ve desteklerini ölçen yedi politika 

kategorisine dayanarak 24 ülke sıralanmıştır. Türkiye’nin de dahil olduğu bu ülkeler, hep 

birlikte küresel BİT piyasasının yüzde 80’ini oluşturmaktadır. Yapılan bu 

değerlendirmede Türkiye 100 üzerinden 52 puan alarak 17. sırada yer almıştır. Bu her ne 



 

 

141 

kadar iyi bir puan olmasa da ülkemiz Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan bazı 

ülkelerin önüne geçmeyi başarmıştır (Şekil 68). 

Şekil 68 – Küresel bulut bilişim puan tablosu 

 

 

Sonuçların detayına bakıldığında ülkemizin özellikle hukuksal altyapısı açısından diğer 

ülkelerin gerisinde kaldığı; kişisel bilgilerin korunması, siber suç ve fikri mülkiyetler 

alanlarında önemli adımların atılmasına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Teknolojik 

altyapının hazırlığı anlamında da ülkemiz gelişmekte olan ülkelerin bir kısmına göre iyi 

durumda olsa da gelişmiş ülkelerin bir hayli uzağındadır.   
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ICT’ye Hazır Oluş, Genişbant Kullanımı

Serbest Ticareti Teşvik Etmek

Endüstri Standartlarına ve Uluslararası Uyuma Destek

Fikri Mülkiyet

Siber suç

Güvenlik

Veri Gizliliği

Türünün ilk örneği olan BSA Küresel Bulut Bilişim Puan Tablosunda, ülkelerin bulut bilişimin büyümesine ne kadar hazır olduklarını ve 
desteklerini ölçen yedi politika kategorisine dayanarak 24 ülke sıralanmıştır. Hep birlikte, bu ülkeler küresel ICT piyasasının %80’ini 
oluşturmaktadır. 
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EkEkEkEk    ––––    1111    

Tablo 4 – xDSL Teknolojiler 

Genel ÖzelliklerGenel ÖzelliklerGenel ÖzelliklerGenel Özellikler    

� Telefon hizmetlerinin de aynı altyapıdan verilmesinden dolayı, mevcut durumdaki 
en yaygın altyapıdır. 

� Veri aktarımı, ses için kullanılan frekanstan daha yüksek bir frekans kullanılarak 
gerçekleştirilir. Aynı anda ses ve veri hizmeti almak mümkündür. 

� Aktarım hızları, bakır tellerin uzunluğuyla ters orantılıdır. 

� Bakırın tellerin uzunluğu ev ve şebeke arasında en fazla 4-5 km olabilmektedir. 

� Haneye özel olan bakır hat başka bir haneyle paylaşılamamaktadır.  

� ADSL, yani asimetrik DSL veri yükleme ve veri indirme hızlarının farklı olması 
anlamına gelmektedir.  

ADSL 2+ � DSL tekniği, ses için kullanılmayan frekansları kullanarak daha hızlı 
veri iletimi sağlar. 

� Bant genişliği 3-20 Mbps arasındadır 

� ADSL2+ ile ses, veri ve TV özellikleri bir arada sunulabilmektedir. 

� 3 km’den sonra bozulmaya uğrar. 

VDSL 1/2 � 7 frekansa kadar kullanarak daha hızlı veri iletimi sağlayan DSL 
teknolojisidir. 

�  3-50 Mbps arasında bant genişliğine imkan tanır. Teorik hızlar VDSL 
1 için 50 Mbps, VDSL2 için 100 Mbps’dir. 

� Bakır hat uzunluğu 1 km’yi aştıktan sonra sağlanan bant genişliği 
hızla düşmektedir. 

DSL Bağ 
Çifti 

� İki kılıfsız bükülmüş bakır çiftini tek bir DSL hattı haline getiren, daha 
yüksek hız elde etmeye yarayan tekniktir. 

� Avantajı, erişimde yaklaşık 10%’a varan artış sağlamasıdır. 

� xDSL bant genişliğinin iki katına kadar (iki bakır tel kullanımıyla) hız 
olanağı sağlar. 

� İkinci bakır tel altyapının bulunduğu her bölgede mevcut olmayabilir. 

� Şebekenin (yönlendirici, ağ anahtarı, modem gibi kullanıcı tarafında 
bulunun cihazlar üzerinde bile) her noktasında iyileştirme gerektirir. 
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Ek Ek Ek Ek ––––    2222    

Tablo 5 – Kablo internet teknolojileri 

Değişik Kablo TeknolojilerininDeğişik Kablo TeknolojilerininDeğişik Kablo TeknolojilerininDeğişik Kablo Teknolojilerinin    ÖzelliklerÖzelliklerÖzelliklerÖzellikleriiii    

DOCSIS 
1.0 

� Genişbant internet ve DOCSIS 1.1 özelliğiyle VoIP destekler. 

� Tipik bant genişliği 3-15 Mbps olmakla birlikte, teorik olarak daha 
yüksek hızlar elde etmek mümkündür. 

DOCSIS 

2.0 

� Simetrik hızlara olan talep sonucu, bu tip hızları destekleyen teknoloji 
olarak ortaya çıkmıştır. 

� DOCSIS 1.0 ile tipik hız olanakları sağlar, fakat simetrik hız 
seçenekleri mevcuttur. 

DOCSIS 
3.0 

� Kanal birleştirme özelliğini destekler ve böylece bir kanalda interneti 
kullanan kişi sayısı yoğunluğu yaşandığında, diğer kanallar üzerine 
geçiş sağlanabilmektedir. 

� IPTV ve IPv6 teknolojilerini destekler. 

� 25-100 Mbps arası hız olanakları sağlar. 
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Ek Ek Ek Ek ––––    3333    

İnternet’in ekonomiye katkısı ölçülürken harcamalar yöntemi esas alınmıştır. Harcamalar 

yönteminde incelenen dört ana kalem bulunmaktadır. Bunlar özel tüketim, özel yatırım, 

kamu harcamaları ve net ihracattan oluşmaktadır. İnternetin GSYH’ye olan katkısının 

hesaplanmasında, bu dört kalemin içerisinde internet ile ilişkili olan, diğer bir deyişle, 

internetin etkisi sayesinde oluşan mal ve hizmetlerin toplam payı dikkate alınmaktadır. 

■ Özel tüketim: Özel tüketim: Özel tüketim: Özel tüketim: Bu kategori tüketicilerin internet üzerinden gerçekleştirdikleri 

harcamaları ve internet kullanımı için gerekli olan teknolojiler için yaptıkları 

harcamaları içermektedir. Kişilerin gerçekleştirdiği bilgisayar alımları, akıllı telefon 

harcamaları, işletmeden son kullanıcıya yönelik e-ticaret, kişilerin sabit genişbant 

abonelik ücretleri ve mobil internet kullanımları gelmektedir. İnternet harcamaları ile 

alakalı olan özel tüketim harcamalarının büyük bir kısmı çevrimiçi mal ve hizmet 

alımlarından gelmektedir.    

■ Özel yatırım: Özel yatırım: Özel yatırım: Özel yatırım: İnternet ile alakalı teknolojilere özel sektör tarafından yapılan 

yatırımları kapsamaktadır. Telekomünikasyon, bulut bilişim, dahili ağ (intranet), 

harici ağ (extranet) ve internet siteleri üzerine yapılan harcamalar, internet ile alakalı 

özel sektör harcamalarını oluşturmaktadır.    

■ Kamu harcamaları: Kamu harcamaları: Kamu harcamaları: Kamu harcamaları: Devletin internet ile ilişkili olarak yaptığı harcamaları ve 

yatırımları içermektedir. Donanım, yazılım, bulut bilişim ve telekomünikasyon 

harcamaları, internet ile ilişkili yüzdeyle çarpıldıktan sonra dahil edilmektedir.    

■ Net ihracat: Net ihracat: Net ihracat: Net ihracat: İnternet ile alakalı gerçekleştirilen toplam ihracattan ithalatın 

çıkarılmasıyla elde edilir....    

Bu yöntemle internetin ekonomiye katkısı hesaplanırken tüketimin/yatırımın internet 

vasıtasıyla gerçekleşen kısmın bulunması için gereken çarpanları hesaplarken bazı 

varsayımlarda bulunulmuştur. Bilgisayar ve akıllı telefonlar için, internet üzerinde 

geçirilen vaktin cihazın toplam kullanım süresine oranı çarpan olarak alınırken, e-ticaret 

üzerinden gerçekleştirilen işlem hacmi ve sabit-mobil internet bağlantı ücretleri, 

tamamen internet ile alakalı olarak varsayıldığından çarpan 1 olarak kabul edilmiştir. BİT 

teknolojileri ile alakalı harcamalarda yazılım, donanım, haberleşme ve hizmetler gibi her 

kalem için, o kalemdeki harcamanın ne kadarının internet sayesinde gerçekleştiği 

bulunurken yazılım ve hizmet harcamaları için çarpan 0,7, haberleşme ve donanım 
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harcamaları için 0,4, üretimde kullanılan yarı iletken maddeler için ise 0,25 olarak 

alınmıştır. Harcamalar, ilgili katsayılarla çarpıldıktan sonra o harcamanın ne kadarının 

internet sayesinde gerçekleştiği belirlenmiş ve daha sonra GSYH içindeki toplam oranı 

hesaplanmıştır, GSYH büyümesi üzerindeki etki hesaplanırken de bu yöntem sonucu 

ortaya çıkan veriler kullanılmıştır. 
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