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Türkiye’nin 2023 hedefleri için, ekonomi dünyası ve bilişim 

ekosistemi genişbandı stratejik bir unsur olarak gündemine almalı 

ve ‘Ulusal Genişbant Stratejisi’ni hazırlayarak  tespit edilmiş olan 

plan ve yol haritasını ödünsüz uygulamalıdır. “Elektronik 

Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol 

Planı” Raporu da bu amaçla hazırlanmıştır. Rapor Ulusal Genişbant 

Stratejisi ve Planı için, öneriler ve bir yol haritası içermektedir.

.

Elektronik Haberleşme 

Sektöründe Genişbant Etki 

Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı 



Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı 2

3

7

18

41

59

82

| Önsöz

| Yönetici Özeti

| Global Pazar Analizi

| Türkiye Pazarı Analizi 

| Vaka Analizleri: Ulusal Genişbant Planları

| Türkiye İçin Önerilen Genişbant Yol Haritası

İçindekiler



3 Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı 

Önsöz
Dünya Ekonomisi'nin geleceği açısından, son 15 yıldır üzerinde durulan üç temel 

başlığı 'sürdürülebilir gelecek', 'sürdürülebilir büyüme' ve 'yeşil büyüme' kavramları 

ile ifade etmek mümkündür. Bu temel başlıklar, bugün 'kapsayıcı büyüme' 

(inclusive growth) ve 'yoksullukla etkin mücadele ve refahın tabana yayılması' gibi 

kavramlarla da desteklenmektedir. Küresel sistemin önde gelen ekonomileri, dünya 

ekonomi-politiğine şekil veren G-20 ülkeleri, bu kavramların ışığında, dünya 

ekonomisinin sürdürülebilir büyüme performansını yeniden yakalayabilmesi adına, 

süreçlerin üzerinde detaylı bir şekilde çalışma göstermektedir.

G-20 bünyesindeki 'görev gücü' (task force) takımları nezdinde gerçekleştirilen 

teknik çalışmalar, küresel büyümenin yeniden % 4-5 bandına yükseltilmesi, özel 

sektör ve kamu yatırımlarının yeniden canlandırılması, istihdamın güçlendirilmesi, 

küresel ve bölgesel kaynakların etkin kullanımı ve finansman imkanlarının 

güçlendirilmesi başlıklarında yürütülmektedir. Bu başlıklar arasında en kritik 

önemde olanlardan birisi de, küresel anlamda bilişim ve telekomünikasyon 

altyapısının güçlendirilmesi olarak kendisini göstermektedir.

G-20 Zirvelerinde, ülkelerin önde gelen siyaset ve teknokratları, küresel ekonominin 

önümüzdeki 10 yılı için, dünya ekonomisinin ortalama büyümesini % 4-5 bandına 

yeniden yükseltmek adına, G-20 Ülkeleri'nin hedeflediği 40 trilyon Dolarlık yatırım 

büyüklüğünün yeterli olmayacağına; yatırım büyüklüğünün en az 60 trilyon Dolara 

çıkarılması gerektiğine kanaat getirmişlerdir. Bu husus, bilişim ve 

telekomünikasyon alt ve üstyapı yatırımlarını iki açıdan öne çıkarmaktadır; 
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Birincisi, ilk etapta 70, sonrasında 90 trilyon Dolara yükseltilmesi hedeflenen alt ve 

üstyapı yatırım hacmi içerisinde bilişim ve telekomünikasyon yatırımlarının payı ne 

olacaktır? Bunun yanı sıra; GSM, mobil teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon 

yatırımları, küresel ekonominin ve yatırımların verimliliğini arttırarak, 90 trilyon Dolarlık 

bir yatırım hamlesini gerektirmeden de, küresel ekonominin 'sürdürülebilir büyüme' ve 

'sürdürülebilir gelecek' hedeflerine yakınmasına nasıl katkı sağlayacaktır?

İkinci başlık, GSM, mobil teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon yatırımlarının 

güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasının, ülkelerin kalkınma stratejileri, büyümenin 

sürdürülebilirliği, yoksullukla mücadele, gelir dağılımı adaleti, küresel ve bölgesel 

kaynakların verimliliği, istihdamın etkinliği ve güçlendirilmesi açısından, hayati önem arz 

ettiğine işaret etmektedir. Bu çerçevede, 'büyük data' (bigdata) yönetimi de, bulut 

sistemler de (cloud systems) yukarıda ifade edilen başlıkların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 

konu başlıkların tümü, 4. ve 5. Nesil teknolojileri de, makineler arası iletişimi de (M2M), 

Endüstri 4.0'ı, yani 4. Sanayi Devrimi'ni, küresel ekonominin sonraki 10 ve 25 yılını 

ilgilendiren konu başlıkları olarak öne çıkmaktadır.

Ancak, yukarıdaki paragraflarda özetlenen söz konusu küresel başlıklar, bu küresel 

başlıklara yönelik olarak, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı G-20 Ülkeleri'nin 

alacakları pozisyonlar, ülkelerin küresel rekabette elde etmeyi hedefledikleri avantajlar, 

aynı ülkelerin teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon ağlarını etkin ve verimli kılmaları 

ile, ancak mümkündür. 

Bu sürecin çekirdeğinde, merkezinde yer alan konu başlığı ise, ülkelerin etkin ve 

sürdürülebilir 'Ulusal Genişbant Politikası ve Stratejisi'ne sahip olmalarından ve bunun 

ayrılmaz parçası olarak 'fiberoptik kablo yatırımları'nın hızlı ve yoğun olarak 

yürütülmesi ve tamamlanmasından geçmektedir. Küresel sistemin giderek sertleşen 

rekabet koşulları içerisinde, 'Ulusal Genişbant Politikası ve Stratejisi'nde tıkanan ve 

ilerleme kaydedemeyen ülkeler, küresel rekabette de geri kalmaya mahkum 

olacaklardır.
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Genişbant  yukarıda da önemi vurgulanan konumu nedeniyle ülkeler için giderek 

stratejik bir unsur haline dönüşmüştür. Bu nedenle, 'Ulusal Genişbant Politikası ve 

Stratejisi' başlığına bu perspektiften de bakılması önerilir. 

2023 için önemli hedeflere sahip olan Türkiye’de, genişbant stratejik bir unsur 

olarak görülmeli ve Ulusal Genişbant Satratejisi ve Planı hazırlanarak 

uygulanmalıdır. “Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve 

Türkiye İçin Yol Planı” Raporu da bu amaçla hazırlanmıştır. 

Ulusal Genişbant Politikasının oluşturulmasında güçlü ve zayıf yönlerin gerçekçi 

bir şekilde saptanarak çözümler üretilmesini sağlamak amacıyla ve sektör 

paydaşları ile paylaşılmak üzere hazırladığımız raporumuzun  Ulusal Genişbant 

Stratejisi ve Planı hazırlıklarına ve sektöre katkı sağlamasını dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Kerem ALKİN

MOBİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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Rapor Ulusal Genişbant Planı için öneriler ve yol planı 

içermektedir ve beş bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölüm dünyada genişbant gelişmelerini, eğilimlerini ve 

genişbandı ekonomiye katkılarını incelemektedir. 

İkinci bölümde Ulusal Genişbant Planları örnekleri 

ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. 

Üçüncü bölümde Türkiye’de genişbant gelişmeleri, 

gelişme önündeki engeller ve kamunun genişbant yaklaşımı 

ve politikalarına yer verilmektedir. 

Dördüncü bölümde ise Türkiye’de Ulusal Genişbant 

Planı için öneriler sunulmaktadır. 

Beşinci bölümde sonuçlara yer verilmektedir.

ÇALIŞMA EKİBİ

Dr. Can Fuat GÜRLESEL

Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Danışmanlık Hizmetleri

Yönetici

Dr. Gökçe TEKİN TURHAN

MOBİLSİAD 

Genel Sekreter

Nihan EROL

MOBİLSİAD

Genel Sekreter Yardımcısı

MOBİLSİAD, Mobil Servis Sağlayıcı İş 

Adamları Derneği

İSTANBUL, Şubat 2016



Yönetici Özeti
Yirmi birinci yüzyılın en önemli gelişme dinamiğini bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki ilerlemeler oluşturmaktadır. Genişbant ise bilgi ve iletişim 

teknolojileri içinde en belirleyici ve önemli teknoloji alanı ve uygulamaları 

olarak öne çıkmaktadır. Genişbant teknolojisindeki ilerlemeler ile hızlı 

genişleyen arz ve talep; bu alandaki altyapıyı, özellikle de fiber 

yatırımlarını, genişbant alanındaki düzenlemeleri ve rekabetçi bir piyasa 

oluşturulması konularını öncelikli hale getirmektedir.

ünümüzde genişbant teknolojisi ve yarattığı uygulamaların ulaştığı seviye ve 

sağladığı ekonomik katkılar onu sadece bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 

kalmaktan çıkarmıştır. Genişbant, ülkelerin ekonomik büyümesi, yeni istihdam 

yaratılması, etkinlik ve verimlilik artışı ile altyapı yatırımlarında tasarruf 

sağlanması gibi konulardaki katkıları nedeniyle giderek “stratejik bir alan” haline 

gelmektedir.

Artan sayıda ülke, genişbandı bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin bir alt unsuru olmaktan öte 

stratejik bir “rekabet” ve “gelişme” unsuru 

olarak görmeye başlamıştır. Bu yaklaşımı 

benimseyen ülkeler genişbant ile ilgili ulusal 

stratejiler ve planlar hazırlamakta, uzun vadeli 

politikalarını belirlemekte ve uygulamaktadır. 

Genişbandın sürükleyicisi kişisel internet 

aboneleri sayısı 2015 yılında 3 milyar kişiye 

ve %42 penetrasyona ulaşmıştır. 

Genişbandın 

sürükleyicisi kişisel 

internet aboneleri 

sayısı 2015 yılında 3 

milyar kişiye ve %42 

penetrasyona 

ulaşmıştır.
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Mobil kullanıma ek olarak, sabit genişbant aboneliği de 

artış eğilimindedir. Abone sayısı 2014 yılında 711 milyon kişiye 

yükselmiştir. Gelişen ülkelerde abone sayısı gelişmiş 

ülkelerdeki abone sayısını geçmiştir. Fiber altyapı yatırımları 

genişbant altyapısı ve olanaklarında sürükleyici rol oynar. 

Fiber altyapısı rekabette belirleyici unsurdur. Artan bant 

genişliği ihtiyacını karşılamak için fiber altyapıya geçiş OECD 

ülkelerinde bariz bir eğilim olarak ortaya çıkmıştır. OECD 

ülkelerinde genişbant bağlantılarında fiber oranı 2014 yılı 

itibariyle ortalama % 17,1’dir. Japonya, Güney Kore, İsveç gibi 

fiber altyapısını ve teknolojisini stratejik unsur olarak gören ve 

ulusal planlarında buna yönelik hedefler koyan ülkelerde 

genişbant bağlantılarında fiber oranı çok yüksektir. Türkiye’de 

2015 2. çeyrekte genişbant bağlantılarında fiber oranı % 17,2 

olarak ölçülmüştür .

Mobil Penetrasyon Artıyor

Dünya genelinde mobil genişbant 

abonesi 2015 yılında 3 milyara, 

akıllı telefon sahipliği oranı % 37’ye 

yükselmiştir. Bu oranın 5 yıl 

içerisinde %70’e yükselmesi 

beklenmektedir. 2020 yılına 

gelindiğinde tüketilen mobil datanın 

%80’ninin akıllı cihazlarca 

tüketileceği tahmin edilmektedir. 

Mobil veri kullanımında genişleme, 

büyüyen son kullanıcıya ulaşan 

hizmet sağlayıcıları (OTT) pazarı, 

M2M uygulamalarının hayata geçişi 

ve kamunun talep yaratma 

girişimleri genişbandın yaygınlığını 

etkileyen önemli eğilimler olarak 

öne çıkmaktadır. 
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Genişbant aynı zamanda ekonomik büyümeye, toplam faktör (emek ve sermaye) 

verimliliğine, istihdama, tüketiciler için ilave tasarrufa, firmaların etkinliğine ve 

altyapı yatırımlarında tasarruflara önemli katkılar sağlamaktadır. 

Dünya Bankası’nın gelişmiş ülkeler için yaptığı çalışmaya göre genişbant 

penetrasyonunda % 10 artış ekonomik büyümeye ilave 1,21 puan, gelişen ülkeler 

için 1,38 puan ilave katkı sağlamaktadır. OECD çalışmasına göre 15 üye ülkede 

genişbant penetrasyonunda %10 artış verimlilikte ilave 1,3 puan artış 

yaratmaktadır.  

“Digital Britain Plan”a göre İngiltere’de 7,5 milyar Dolar’lık yatırım 211 bin ilave 

istihdam yaratacaktır. Genişbant yatırımları ve olanakları genişledikçe klasik 

altyapı yatırımlarına olan ihtiyaç da azalmaktadır. 

Akıllı uygulamalar ile yatırım projelerinin 

ölçekleri ve sayıları küçülmekte, planlama ve 

yürütmede etkinlik sağlanmakta ve 

yatırımların süreleri kısalmaktadır. Böylece 

altyapı yatırımlarında her yıl 1 trilyon Dolar 

tasarruf öngörülmektedir. Genişbant 

penetrasyonu ile kişi başı gelir arasında 

doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Ülkelerde 

genişbant kullanımı ve yaygınlığı arttıkça kişi 

başı gelirin daha yüksek oluştuğu 

görülmektedir.  Türkiye bu ilişkide OECD 

ülkeleri içinde en alt sırada yer almaktadır.

Ülkelerde genişbant 

kullanımı ve 

yaygınlığı arttıkça 

kişi başı gelirin daha 

yüksek oluştuğu 

görülmektedir.  

Türkiye bu ilişkide 

OECD ülkeleri içinde 

en alt sırada yer 

almaktadır.
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ULUSAL GENİŞBANT PLANLARI VE UYGULAMALARI

Genişbant uygulamaları sadece bilgi ve iletişim sektörünün bir teknoloji ve hizmet 

alanı olmaktan çıkmış, ülkelerin ekonomik gelişme hedeflerine ulaşılmasında ve 

küresel ölçekte rekabet gücüne sahip olunmasında önemli unsurlardan biri haline 

gelmiştir.  Bu aşamada ülkelerin genişbant ile ilgili olarak bir iletişim hizmeti 

altyapısı ve uygulaması olmasının ötesinde, uzun vadeli gelişme hedefleri ile 

ilişkilerini ortaya koyan stratejiler ve planlar hazırlaması ve politikalar uygulaması 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak çok sayıda ülke uzun vadeli Ulusal 

Genişbant Stratejileri belirlemekte, uzun vadeli Ulusal Genişbant Planları 

hazırlamakta ve uygulamaktadır. 2014 yılında dünya üzerinde 140 ülkenin hali 

hazırda yürürlükte olan bir genişbant gelişim planı mevcuttur. 13 ülke ise stratejik 

bir plan oluşturmuştur. Ulusal Genişbant Stratejileri ve Planları her ülkenin kendi 

koşullarına göre farklı özellikler taşımaktadır. Bununla birlikte ortak yönleri de 

bulunmaktadır.

Planlar, stratejik hedefler ile birlikte bu 

hedeflere ulaşılması için gerekli altyapı 

yatırımlarına, düzenlemelere, hizmetlere, 

teşviklere, muafiyetlere ve benzeri konulara 

yer vermektedir. Ulusal planlarda stratejik 

hedefler çoğunlukla genişbantta belirli bir 

yılda ulaşılacak erişim hızları, kapsama 

alınacak nüfus, kişi, hane halkı, kurum sayısı 

ile penetrasyonu ve yapılacak fiber altyapı 

yatırımlarından oluşmaktadır. 

Dünya üzerinde 140 

ülkenin hali hazırda 

yürürlükte olan bir 

genişbant gelişim 

planı mevcuttur. 13 

ülke ise stratejik bir 

plan oluşturmuştur.
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Genişbant ulusal planlarda genişbant fiber altyapı yatırımları ve şebeke 

paylaşımları en önemli konuların başında gelmektedir. Yeni nesil genişbant fiber 

altyapı yatırımları farklı ülkelerde farklı modellerle yapılmaktadır. Yeni nesil 

genişbant yatırımlarında öne çıkan modeller şöyle gruplanmaktadır:

 Devletin doğrudan yatırımla altyapı sahibi olduğu ve düzenleme muafiyeti 

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

 Devletin ulusal seviyede kısmi yatırım/finansman desteği yaptığı ve düzenleme 

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

 Devletin bölgesel seviyede kısmi yatırım/finansman desteği yaptığı ve 

düzenleme muafiyeti uygulaması olmayan ülkeler (örneğin, Fransa, İsveç, 

Hollanda)

 Rekabetçi piyasanın yatırımı tetiklediği ve düzenleme muafiyeti uygulaması olan 

ülkeler (örneğin, ABD, Portekiz)

 Rekabetçi piyasanın yatırımı tetiklediği ve düzenleme muafiyeti uygulaması 

olmayan ülkeler (örneğin, Polonya, Slovakya)

Bu örnekler kamunun doğrudan altyapı yatırımları yaptığı, yerel yönetimler 

aracılığı ile altyapı yatırımları yaptığı, özel sektör altyapı yatırımlarını teşvik ettiği 

ve özel sektörün rekabet ortamında altyapı yatırımlarını yaptığı örneklerdir. 
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TÜRKİYE’DE GENİŞBANT GELİŞMELERİ VE UYGULAMALARI 

Türkiye, bilgi ve iletişim sektöründe 1980’li yılların ortasından itibaren yeni 

teknolojilerin pazara hızla uyarlanması odaklı bir gelişme göstermiştir. Günümüzde 

ise genişbant ve fiber teknolojileri yeni nesil teknolojiler olarak bilgi ve iletişim 

sektöründe sürükleyici olmaktadır. Sektör dinamikleri içinde genişbant hizmetler ve 

uygulamalarda yine hızlı bir gelişme yaşanmaktadır. Bununla birlikte sektörde 

özellikle altyapı yatırımları başta olmak üzere bazı kısıtlar da görülmektedir. 

Türkiye’de genişbant ile ilgili öne çıkan genel tespitler şunlardır; Genişbant DSL 

teknolojisi ile başlamıştır, ancak internet erişiminde DSL teknolojisinin payı 

gerilemektedir. Sabit genişbant alanında yeterli rekabet koşulları ve rekabet henüz 

sağlanamamıştır. Türkiye’de yerel ağın paylaşıma açılması (YAPA) modeli etkin 

çalışmamaktadır. Fiber teknoloji gelişmektedir, ancak payı yeterince hızlı 

artmamaktadır. Fiber altyapı yatırımlarında ulusal mevzuat hükümleri ve  yerel 

yönetimlerin kısıtlayıcı uygulamaları gelişmeyi sınırlamaktadır. 

2008 yılında İstanbul’da 678 kilometre fiber 

şebeke döşenmiş iken, bu uzunluk 2014 

yılında 17 kilometreye düşmüştür. Mobil 

genişbant kullanımı ve abone sayısında artış 

sektörü sürüklemektedir ve yeni spektrum 

ihtiyacı artmaktadır. 4.5G ihalesi ile birlikte 

bu ihtiyaç bir süreliğine belli bir oranda 

karşılanmış olsa da uzun vadede 

uluslararası örnekleri de takip ederek yeni 

spektrum bantları mobil iletişime açılmalıdır.

2008 yılında 

İstanbul’da 678 

kilometre fiber şebeke 

döşenmiş iken, bu 

uzunluk 2014 yılında 

17 kilometreye 

düşmüştür.
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Türkiye’de de bilgi ve iletişim sektörü ile genişbant 

alanına yapılacak olan yatırımların başta ekonomik büyüme 

olmak üzere ekonomik gelişmeye katkı sağlayacağını ortaya 

koyan çalışmalar bulunmaktadır. Bilgi Toplumu Stratejisinin 

Yenilenmesi Projesi kapsamında hazırlanan “Makroekonomik 

Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu”na göre yapılacak 1 TL’lik 

yatırım 2,2-3,6 TL’lik GSYH artışı sağlayabilecektir. 

Türkiye’de kamunun genişbant konusuna oldukça yakın 

bir ilgisi olduğu da görülmektedir. 10.Kalkınma Planı’nda 2018 

yılı itibariyle genişbant abone yoğunluğu hedefi % 70 olarak 

belirlenmiştir. 2014-2018 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve 

Eylem Planı Taslağı’nda 2018 yılında 4 milyon adet fiber 

internet abonesi hedeflenmektedir.

BTK 2015 Q2 Mobil Kullanım Verileri

2015 yılı Haziran ayı sonu itibarı ile

Türkiye’de yaklaşık %92,9 penetrasyon 

oranına karşılık gelen toplam

72.174.826 mobil abone bulunmaktadır. 

2014 yılı ikinci çeyrekte 53,3 milyon olan

3G abone sayısı 2015 yılı ikinci çeyrekte

61.076.640’a ulaşırken; 3G hizmetiyle

birlikte mobil bilgisayardan ve cepten

internet hizmeti alan mobil genişbant 

abone sayısı da 35.298.635’e 

yükselmiştir. 

2015 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil

internet kullanım miktarı ise 126.027 

TByte olarak gerçekleşmiştir. 
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TÜRKİYE’DE ULUSAL GENİŞBANT PLANI İHTİYACI VE ÖNERİLER

Çalışmada ortaya konulan tespitler ve değerlendirmeler çerçevesinde ulaşılan ana 

sonuç Türkiye’nin en kısa sürede bir Ulusal Genişbant Planı hazırlaması 

ihtiyacıdır.

Türkiye genişbandı mutlaka stratejik bir unsur olarak değerlendirmeli, bilgi ve 

iletişim sektörünün gelişme hedefleri ötesinde genişbandı 2023 yılı hedeflerine 

ulaşılmasında kritik bir kaldıraç olarak kullanmalıdır. Ulusal Genişbant Planı geniş 

bir katılımcılık ile sektörün tüm taraflarının görüş ve önerileri alınarak hazırlanmalı 

ve yine tüm tarafların içinde yer alacağı bir komisyon tarafından uygulamaları 

izlenmelidir. Ulusal Genişbant Planı’nın temel amaçları; ülke çapında genişbant 

altyapısının oluşturulması, ülke çapında fiber erişimin sağlanması, evrensel erişimi 

sağlamak üzere bağlantı kapasitesi ve hızının genişletilmesi, rekabet ve pazara 

dayalı sektörel gelişmenin sağlanması ile internet hizmetleri ile uygulamaların 

kabulü yoluyla talep yaratılması olarak belirlenmelidir. 

Ulusal Genişbant Planı 3 öncelikli hedef 

içermelidir:  

• 2023 yılına kadar ülkenin her noktasında 

30 Mbit’den başlayarak 100 Mbit erişim 

hızının kullanıma sunulması 

• 2023 yılına kadar 300.000 km omurga ve 

150.000 km. erişim olmak üzere 450.000 

km fiber altyapıya ulaşılması

• Mevcut bakır kabloya dayalı genişbant 

erişimi olanağı sağlayan altyapı içinde 

ömrünü tamamlayanların fiber kablo ile 

değiştirilmesi

Türkiye genişbandı 

mutlaka stratejik bir 

unsur olarak 

değerlendirmeli ve 

2023 yılı hedeflerine 

ulaşılmasında kritik 

bir kaldıraç olarak 

kullanmalıdır. 
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Türkiye’nin uygulamasının faydalı olacağı düşünülen ve bu çerçevede Ulusal 

Genişbant Planı’nda da yer verilmesi öncelikli olan uygulama önerileri ise 

şunlardır:

• Özel İşletmecilerin Yeni Fiber Altyapı Yatırımlarının Teşvik Edilmesi: İki 

araç ile teşvik edilmelidir; Uzun vadeli düşük faizli kamu kaynaklı yatırım 

kredileri, yatırım harcamalarının yarısının yatırım indirimi olarak kullanılması ve 

kurumlar vergisi matrahından düşülmesi.

• Fiber Altyapı Yatırımlarının Önünün Açılması: Bürokratik engellerin 

kaldırılması için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı proje odaklı özel 

izin belgesi düzenlemeli ve projeler bu belge ile yapılmalıdır. 

• Fiber Altyapısı Kuracak İşletmeciler için Tesis Paylaşımının Zorunlu 

Olmaktan Çıkartılması:  Müşterilerine daha kaliteli ve uygun fiyatlarla hizmet 

sunabilmeyi hedefleyerek altyapı yatırımlarını arttırmayı planlayan alternatif 

işletmeciler, zorunluluk nedeniyle ekonomik açıdan elverişli olmayan paylaşım 

tekliflerini kabul etmeme hakkına sahip olmalıdırlar. Bu durumun sağlanması 

için de mevzuatta yapılacak olan değişiklikler ile tesis paylaşımının yükümlülük 

değil bir hak olarak tanımlanması gerekmektedir.

• Şebeke/Tesis Paylaşımına Olanak Sağlanması, Fiber Altyapıların 

Paylaşılması: Mevcut fiber kablo altyapısını diğer işletmeciler makul ticari bir 

bedel karşılığında kullanabilmelidir. Şebekesini paylaşacak olan işletme talep 

edilen hattı karşılayamaması halinde paylaşım talep eden işletmeci yatırım 

hakkına sahip olmalıdır. Tesis paylaşımının teknik ve idari koşullarına dair 

düzenlemeler ihtiyaçlara cevap vermemektedir. 

15 Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı 



• Ülkede Fiber İnternet Yaygınlaşması ve Tüketicilere Hizmetlerin 

Götürülmesi ve sektördeki rekabeti etkin hale getirilmesi için tesis paylaşımının 

talep eden işletmeci açısından hak olarak tanımlanacak uygun düzenlemeler 

yapılması gerekmektedir. İhtiyacı olan işletmeci dilerse tesis paylaşımına dilerse 

kendi altyapısını kurma hakkına sahip olmalıdır. Bu düzenlememelerin 

yapılması ile ülkede fiber internet yaygınlığının arttırılması ve tüketicilere fiber 

internet hizmeti sunulması açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır.

• Mevcut Altyapının Kullanılması ve Ulusal Genişbant Planına Dahil 

Edilmesi: Burada amaç en alt (pasif) seviyede mevcut bütün kaynakları 

kullanarak mümkün olan en kısa sürede genişbant internetin 

yaygınlaştırılmasıdır. 

• Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Kurulması: Kablo altyapısı ve yerleşik 

işletmecinin altyapısının ulusal şebeke planına dahil edilerek diğer işletmecilere 

de kiralama imkanı sunacağı modelin gerçekleştirilmesi için kullanılacak ortaklık 

modeli kamu özel sektör işbirlikleri modeli olmalıdır. Söz konusu işbirliği 

modelleri için mevcutta yürüklükte olan tesis paylaşımı ve geçiş hakkı 

mevzuatında birtakım muafiyetlerin tanınması gerekmektedir. Bu muafiyetlerin 

başında  tesis paylaşımının bir yükümlülükten ziyade bir hak olarak tanınması 

gerekmektedir. Bunun yanında, yapılacak olan işbirlikleri kapsamında tesis 

edilecek altyapıların UDHB kullanım onayından da muaf tutularak yapılması 

ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında önemli bir merhale olacaktır.

16 Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı 



• Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sisteminin Yürürlüğe Girmesi: 

Kapsamlı bir EHABS sistemi hazırlığının tamamlanarak; FTTH, FTTB, FTTC, 

santral erişim ve kablo türleri için abonenin alabileceği tüm servisleri gösteren 

bir dijital haritanın bir an önce yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 

kapsamlı ve düzenli işleyen bir EHABS sistemi olmadan altyapı paylaşımına 

dair sıkıntılar devam edecektir. EHABS sisteminin hala devreye alınmaması 

özellikle sektördeki alternatif işletmeciler için önemli sorunlar yaratmaktadır.

• Paylaşım Ücretlerinin Düzenlenmesi ve Referans Fiyatlar Oluşturulması: 

Şebeke paylaşımlarında ticari karlılık karinesi kaybedilmeden rekabetçiliği 

engellemeyecek paylaşım ücretleri uygulanması, bunun için düzenleyici 

kurumun referans fiyatlar oluşturması gerekmektedir.

• Nüfus Yoğunluğu Düşük Yerlerde Altyapı Yatırımlarının Teşviki: Genişbant 

altyapısının götürülmesinin işletmeciler açısından kârlı olmadığı bölgelere 

yatırım yapılması evrensel hizmet gelirleri ile teşvik edilmesi. Türkiye, Ulusal 

Genişbant Planında bu uygulama önerilerine yer vererek uygulamalı ve böylece 

mevcut fiber altyapısındaki pratikten gelen tekelleşme, yine pratikte altyapıların 

(şebekelerin) paylaşılamaması, sıfırdan yatırımlar konusundaki engeller, izin ve 

mevzuat karmaşası, yüksek geçiş ücretleri, fiber kablo yatırımlarındaki 

yavaşlama, omurga altyapıdan hanelere geçiş yapılmasında yaşanan sıkıntılar 

gibi sorunları aşabilmelidir.  Aksi takdirde Türkiye iki önemli sonuçla 

karşılaşacaktır; Bunlardan ilki, Ulusal Genişbant Planlarında stratejik hedefler 

koyarak uygulayan ülkeler ile arasındaki fiber ayak izi (fiber altyapısı ve altyapıyı 

oluşturan fiber kablo uzunluğu) açılacaktır. Diğer bir sonuç da genişbandın 

ekonomik ve sosyal gelişme üzerindeki potansiyeli kullanılamamış olacaktır. 
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Global Pazar Analizi
DÜNYA’DA GENİŞBANT ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER

Yirmi birinci yüzyılın en önemli gelişme dinamiğini bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

ilerlemeler oluşturmaktadır. Genişbant ise günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri 

içinde en belirleyici ve önemli teknoloji alanı ve uygulamaları olarak öne 

çıkmaktadır. Genişbant alanındaki teknolojik ilerlemelerin yarattığı olanaklar ile 

genişbant hizmetleri ve uygulamaları da hızla genişlemektedir. Kamu kesimi 

kamusal, şirketler ticari, bireyler ise kişisel faaliyetlerini artan oranda genişbant 

erişimi ve platformları ile yapar hale gelmektedir. Genişbant penetrasyonu hızla 

büyümektedir.  

Genişbant teknolojisindeki ilerlemeler ile hızlı genişleyen arz ve talep bu alandaki 

altyapıyı özellikle de fiber yatırımlarını, genişbant alanındaki düzenlemeleri ve 

rekabetçi bir piyasa oluşturulması konularını öncelikli hale getirmektedir.

Günümüzde genişbant teknolojisi ve yarattığı uygulamaların ulaştığı seviye ve 

sağladığı ekonomik katkılar onu sadece bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 

kalmaktan çıkarmıştır. Genişbant, ülkelerin ekonomik büyümesi, yeni istihdam 

yaratılması, etkinlik ve verimlilik artışı ile altyapı yatırımlarında tasarruf sağlanması 

gibi konulardaki katkıları nedeniyle giderek “stratejik bir alan” haline gelmektedir.

Artan sayıda ülke genişbandı bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir alt unsuru olmaktan 

öte stratejik bir “rekabet” ve “gelişme” unsuru olarak görmeye başlamıştır. Bu 

yaklaşımı benimseyen ülkeler genişbant ile ilgili ulusal stratejiler ve planlar 

hazırlamakta, uzun vadeli politikalarını belirlemekte ve uygulamaktadır. Ulusal 

strateji ve planların vizyonunu çoğunlukla genişbant alanında sağlanacak 

ilerlemeler ile diğer ülkeler karşısında stratejik avantajlar elde etmek 

oluşturmaktadır.
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ITU (International Telecommunication Union) genişbant 

hızını 1,5 veya 2,0 Megabit olarak tanımlarken, ABD Federal 

Muhabere Komisyonuna göre bir internet bağlantısını

"genişbant" olarak adlandırmak için, bu bağlantının en az 25 

megabit indirme hızı, 3 megabit gönderme hızı sunması

gereklidir. 

Genişbant Uygulamaları: İnternet üzerinde yalnızca 

basit ve temel uygulamalara erişmek isteyen bir kullanıcı için 

darbant internet erişimi yeterlidir. Fakat eğer kullanıcı bu 

temel uygulamaların dışına çıkmak ister ise bant genişliğinin 

arttırılması gerekmektedir. Değişik görevler için tasarlanmış 

genişbant internet uygulamaları, hedef kitlesini birçok farklı 

endüstri kolu ve bireysel tüketicilerin oluşturduğu büyük bir 

alanı kapsamaktadır.

Genişbant Tanımı

Genişbant genel hatları ile dijital ortamda 

yüksek kaliteli ses ve video gibi daha çok 

veri aktarımına ihtiyaç duyan 

uygulamalarda kullanılan yüksek hızlı ve 

kesintisiz erişim olarak 

tanımlanabilmektedir. 

Dünya’da farklı kuruluşlarca kabul gören 

farklı anlamları bulunsa da işaret ettiği 

nokta, günümüz şartlarında ortalama bir 

internet kullanıcısının ihtiyacı haline gelen 

yüksek hızlı erişimin sağlanmasıdır. Bu hız 

farklı kuruluşlarca farklı biçimde 

tanımlanmıştır. 
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Günümüzde ortalama bir internet kullanıcısının mutlaka kullandığı ve e-ticaret gibi 

giderek artan yeni internet eğilimlerinin yer aldığı genişbant uygulamalarına 

örnekler şunlardır; İnteraktif oyunlar, Tüketici hizmetleri, Eğitim, Video bazlı tıbbi 

hizmetler, Erişim hizmetleri, WAN, İntranet, Eğlence, Interaktif multimedia

hizmetleri, VoDSL, Kamu hizmetleri, Sağlık, E-ticaret, Tele görüntüleme, VPN, 

VoIP.

Genişbant hizmetlerinin sunulması için kullanılan altyapı ise artan oranda fiber 

kablo altyapısını kullanmaktadır. Teknolojik gelişmeler fiber altyapı alanında 

gelişmekte ve yoğunlaşmaktadır. Bu itibarla genişbant uygulamalarının gelişmesi 

için daha geniş fiber altyapı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Genişbant İnternet Teknolojileri: Genişbant internet teknolojileri günümüzde 

kablolu ve kablosuz genişbant olarak iki başlık altında incelenmektedir. 

Kablolu Genişbant Erişim Platformları

Bakır ağ üzerinden sunulan hizmetler: ADSL genişbant erişimini kapsamaktadır.

Kablo platformu: Kablo TV hizmeti üzerinden sağlanan çift yönlü internet 

erişimini temsil etmektedir. Ülkemizde çok fazla tercih edilmemektedir.

Fiber optik: Fiber optik teknolojisi, veriyi taşıyan elektrik sinyallerini ışığa 

dönüştürerek mevcut ışığı yaklaşık bir insan saçı çapındaki transparan cam fiber 

kablolar üzerinden göndermektedir. Fiber optik teknolojisi günümüzde DSL ve 

kablolu erişimi hızını aşarak rakipsiz bir bağlantı hızı sunmaktadır.
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Elektrik hatlarından iletişim: Bu sistemde veri, elektrik hatları üzerinden 

gönderilmektedir. Mevcut elektrik ağı göz önüne alındığında maliyeti düşük bir 

hizmet sunulacağı düşünülse de hızlı ve güvenilir internet erişimi sunulması için 

yüksek yatırım gerektirmektedir. Henüz yaygın bir kullanım örneği yoktur.

Kablosuz Genişbant Erişim Platformları

Sabit telsiz erişimi: Kullanıcıların veri alıp gönderme işlemlerinde bakır veya fiber 

ağlar yerine telsiz teknolojilerinin kullanılmasını amaçlamaktadır. 

Uydu: Dünyanın yörüngesindeki uydular telefon ve televizyon hizmeti için gerekli 

bağlantıları sağlar iken aynı zamanda genişbant internet hizmeti de 

sunabilmektedirler.  

Üçüncü ve dördüncü nesil teknolojiler: 1G, 2G ve 3G olarak karşımıza çıkan 

kablosuz internet erişimi yavaş adımlarla yerini 4.5G teknolojisine bırakmaya 

hazırlanmaktadır. Günümüzde yaygınca kullanılan 3G ağları, öncül teknolojilerine 

göre daha yüksek hızda veri aktarımı ve daha yüksek düzeyde güvenlik 

sağlamaktadır.

WIMAX: Bu teknoloji, sabit, taşınabilir ve mobil erişimleri destekleyen bir kablosuz 

genişbant erişim platformudur ve sıklıkla metropol alanlarda tercih edilmektedir. 

Wi-Fi: “Wireless Fidelity (Kablosuz güvenilirlik/doğruluk)” kelimelerinin 

kısaltılmasıdır. Wi-Fi teknolojisi ev ya da işteki bilgisayarlardan gönderilen verileri 

radyo bağlantıları ile servis sağlayıcının merkezine ulaştırmaktadır. 
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DÜNYADA GENİŞBANT KULLANIMI VE YAYGINLIĞI

Küresel Ölçekte İnternet Kullanımı 

Bugün günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet, yaratıcılığın 

ve özgür iletişimin ana kaynağı haline gelmiştir. İnternet bireylerin, firmaların ve 

kamu kurumlarının kendi görüşlerini, üretimlerini ve hizmetlerini dünyanın en uzak 

köşesindeki insanlarla bile paylaşmalarına imkan sağlamıştır.  Böylece neredeyse 

sonsuz sayıda işlemin internet üzerinden yapılabilmesi ve ekonomik değer 

yaratabilmesi sağlanmaktadır. Daha çok kişi ve firmanın bu olanakları 

kullanmasıyla internet yenilikçiliğin merkezi olmuş, ekonomik ve sosyal hayatın en 

temel öğesi haline gelmiştir. 

İnternet tabanlı çözümlerin yayılmasıyla internet artık sadece bilgisayarlar 

üzerinden ulaşılan bir ortam değil, günlük hayatın içinde yer alan birçok cihazın 

birbirleriyle etkileşim haline geçtiği sanal bir dünyaya dönüşmüştür. 

Bu nedenlerle gelişmiş ve özellikle 

gelişen ülkelerde internet kullanımı 

hızlı büyümesini sürdürmektedir. 

Kişisel internet aboneleri sayısı 

gelişmiş ülkelerde 2015 yılında 1 

milyara, penetrasyon %82,2’ye; 

gelişen ülkelerde ise kişisel 

internet abone sayısı 2,1 milyar 

kişiye, penetrasyonu ise %35,3’e 

ulaşmıştır. 
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KAYNAK: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION 

UNION (2015)

DÜNYA’DA KİŞİSEL İNTERNET ABONELERİ SAYISI VE 

PENETRASYONU 

GELİŞMİŞ ÜLKELER GELİŞEN ÜLKELER DÜNYA

YILLAR MİLYON % MİLYON % MİLYON %

2007 719 59 645 11,9 1.365 20,6

2008 753 61,3 808 14,6 1.561 23,1

2009 776 62,9 974 17,4 1.751 25,6

2010 832 67,1 1.201 21,2 2.032 29,4

2011 876 70,5 1.395 24,3 2.271 32,5

2012 912 73,1 1.598 27,4 2.510 35,5

2013 947 75,7 1.763 29,9 2.710 37,9

2014 981 78,3 1.942 32,4 2.923 40,4

2015 1.035 82,2 2,139 35,3 3.174 43,4
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Küresel ölçekte internet erişimi kadar internete bağlantı hızı da önemli bir 

göstergedir. Ortalama daha hızlı bir internet bağlantısı internet hizmetlerinden 

daha kaliteli ve verimli yararlanılmasını sağlamaktadır. Fiber altyapıya dayalı 

olarak genişbant internet erişimi sağlayan ülkelerde internet bağlantı hızı daha 

yüksek gerçekleşmektedir. 

Genişbant Altyapısı ve Kullanımı: İnternet ülkelerin ekonomisine olduğu kadar 

aynı zamanda eğitime, sağlığa, çevreye ve istihdama da doğrudan ve güçlü 

katkılar sağlamaktadır. Günlük hayatımızın bu kadar vazgeçilmezi haline gelen 

internetin sağlam bir altyapıyla desteklenmesi gerekmektedir. Bu itibarla 

yüzyılımızın en temel altyapılarından biri internet altyapısı olacaktır.  

Bugün internet altyapısının en önemli unsuru genişbant altyapısıdır. Dünyada 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. 
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KAYNAK: AKAMAI STATE OF INTERNET REPORT (2015) 
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Sabit altyapıda pek çok ülke ve 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 – 4,5G) ve 5. Nesil (5G) çözümleri sunmaya başlamışlardır.  

Küresel ölçekte internet genişbant altyapısının kapsamını ve kalitesini artırabilmek 

için devletler ve operatörler arasında önemli bir rekabet ve kıyasıya bir yarış 

yaşanır hale gelinmiştir. Bu yarışın en önemli alanı da fiber altyapı yatırımları 

olmaya başlamıştır. 

Bu çerçevede günümüzde sabit ve mobil genişbant hizmet talebi ve sunumu hızla 

artmaktadır. Dünya genelinde 2007 yılında 268 milyon mobil genişbant abonesi 

bulunurken 2015 yılında bu sayı 3,4 milyar aboneye yükselmiştir. Penetrasyon ise 

2007 yılında % 4 kişi iken 2015 yılında %32 olarak gerçekleşmiştir. Mobil 

genişbant abone sayısı ve penetrasyonu tüm bölgelerde ve ülke gruplarında 

artmaktadır. Sabit genişbant aboneliği de artış eğilimindedir. 2007 yılında 346 

milyon olan abone sayısı 2015 yılında 794 milyon kişiye yükselmiştir. Gelişen 

ülkelerde abone sayısı gelişmiş ülkelerdeki abone sayısını geçmiştir. Penetrasyon 

olarak ise gelişme daha yavaştır. 

İnternet ve genişbant hizmetleri küresel telekom pazarındaki büyümenin de en 

önemli dinamiği konumundadır. Küresel telekom pazarında ses hizmeti pazarının 

küçüleceği, buna karşın veri pazarının oldukça hızlı büyüyeceği öngörülmektedir. 

Veri pazarını büyüten de genişbant altyapısı ve olanakları olacaktır. Genişbant 

altyapısı ve olanaklarında sürükleyici ise fiber altyapı yatırımlarıdır. Fiber altyapısı 

rekabette belirleyici unsurdur. Bu nedenle genişbant gelişimi ile ilgili olarak özellikle 

genişbant fiber kullanım oranları önemli bir gösterge olarak izlenmektedir
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KAYNAK: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION 

UNION (2015)

DÜNYA’DA SABİT GENİŞBANT ABONE SAYISI VE 

PENETRASYONU

DÜNYA’DA MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYISI VE 

PENETRASYONU

GELİŞMİŞ 

ÜLKELER
GELİŞEN ÜLKELER DÜNYA

YILLAR MİLYON % MİLYON % MİLYON %

2007 225 18,5 43 0,8 268 4

2008 336 27,5 86 1,6 422 6,3

2009 450 36,6 165 3 615 9

2010 554 44,7 253 4,5 807 11,5

2011 707 56,8 475 8,3 1.182 16,7

2012 828 66,4 726 12,4 1.554 21,7

2013 926 74 1.027 17,4 1.953 27,3

2014 1026 81,8 1.667 27,9 2.693 37,2

2015 1.090 86,7 2,368 39,1 3.459 47,2

GELİŞMİŞ 

ÜLKELER

GELİŞEN 

ÜLKELER
DÜNYA

YILLAR MİLYON % MİLYON % MİLYON %

2007 219 18 127 2,3 346 5,2

2008 250 20,4 161 2,9 411 6,1

2009 271 22 197 3,5 468 6,9

2010 291 23,5 236 4,2 526 7,6

2011 306 24,6 282 4,9 588 8,4

2012 321 25,7 315 5,4 635 9

2013 344 27,5 365 6,2 710 9,9

2014 355 28,3 394 6,6 748 10,3

2015 365 29 429 7,1 794 10,8
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OECD ülkelerinde genişbant bağlantılarında fiber oranı 2014 Aralık itibariyle 

ortalama % 17’dir. Japonya, Güney Kore, İsveç gibi fiber altyapısı ve teknolojisini 

stratejik unsur olarak gören ve ulusal planlarında buna yönelik hedefler koyan 

ülkelerde genişbant bağlantılarında fiber oranı çok yüksektir.

Türkiye’de 2014 Aralık itibariyle genişbant bağlantılarında fiber oranı yüzde 16 

olarak ölçülmüştür. 

OECD ülkelerinde sabit genişbant abonelerinin bağlantı teknolojileri içinde DSL 

teknolojisi % 47,6 ile ilk sırayı almaktadır. Kablo teknolojisi %32,3 pay alırken, 

FİBER teknolojisi %17,1 paya ulaşmış olup, payını artırmaktadır. 
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KAYNAK: OECD GENİŞBANT PORTALI (Aralık 2014)
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OECD ülkelerinde sabit ve mobil genişbant rakamları aşağıda yer almaktadır

27

SABİT GENİŞBANT ABONE SAYISI MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYISI

ÜLKELER ABONE ÜLKELER ABONE

İzlanda 119.917 İzlanda 284.193

Lüksemburg 187.600 Lüksemburg 470.000

Estonya 371.009 Slovenya 968.383

Slovenya 551.062 Estonya 1.502.044

Slovakya 1.191.216 Slovakya 3.246.305

İrlanda 1.258.758 Macaristan 3.380.935

Yeni Zelanda 1.421.621 İrlanda 3.787.863

Finlandiya 1.758.500 İsrail 4.090.000

Norveç 1.985.997 Yeni Zelanda 4.440.948

İsrail 2.077.000 Norveç 4.520.385

Danimarka 2.331.830 Yunanistan 4.559.958

Avusturya 2.351.905 Portekiz 4.755.599

Şili 2.489.717 Avusturya 5.729.200

Macaristan 2.580.537 Belçika 6.440.133

Portekiz 2.830.930 Danimarka 6.518.062

Çek Cumhuriyeti 2.979.400 İsviçre 6.780.000

Yunanistan 3.156.071 Çek Cumhuriyeti 6.848.200

İsveç 3.281.000 Finlandiya 7.537.800

İsviçre 3.990.200 Şili 8.885.792

Belçika 4.011.201 İsveç 11.204.000

Avusturalya 6.536.000 Hollanda 11.635.000

Hollanda 6.851.000 Kanada 19.279.414

Polonya 6.922.890 Polonya 21.278.710

Türkiye 8.866.361 Avusturalya 27.028.000

Kanada 12.569.087 Türkiye 32.360.661

İspanya 12.834.049 İspanya 36.267.330

Meksika 12.838.093 Fransa 42.810.000

İtalya 14.373.844 İtalya 43.104.410

Kore 19.198.934 Meksika 50.913.677

Birleşik Krallık 23.729.800 Almanya 52.575.423

Fransa 25.969.000 Kore 53.751.479

Almanya 29.572.818 Birleşik Krallık 54.718.423

Japonya 36.261.653 Japonya 157.812.151

Amerika Birleşik Devletleri 100.192.000 Amerika Birleşik Devletleri 331.373.000

OECD 357.641.000 OECD 1.030.857.478

KAYNAK: OECD GENİŞBANT PORTALI (Aralık 2014)
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DÜNYADA GENİŞBANT GÜNDEMİ

Dünya Üzerindeki Genişbandın Yaygınlığını Etkileyen Eğilimler

a) Kullanıcı Eğilimleri

• Mobil Veri Kullanımında Genişleme: Küresel telekom pazarında kullanıcı 

kesiminin mobil veri aktarım kullanımı ve talebi sabit veri aktarımına göre daha 

hızlı büyümektedir. Günlük kullanıcı süresi mobil cihazlarda ve veri aktarımı 

yapılan ağlarda artarken, konuşma süreleri azalmaktadır. Mobil ve sabit 

cihazlarda ses iletişimi konusunda 2010-14 yıllarında belirgin bir değişim 

yaşanmıştır. Sabit telefonla konuşmada %18 azalma olurken, mobil telefon 

görüşme süreleri de % 6 azalmıştır (Kalkınma Bakanlığı; Bilgi Toplumu Stratejisi 

ve Eylem Planları Taslağı). Buna karşın mobil cihazlardan müzik yayını dinleme, 

uygulama ve video indirme, e-posta alışverişi ve sosyal ağlara bağlanma gibi 

internet deneyimlerindeki kullanım sürelerinde artış görülmüştür. Bu değişim 

sonucunda veri aktarımına harcanan günlük süre içinde ses iletişimi dışındaki 

eylemler % 50 paya ulaşmıştır. Bir başka deyişle kullanıcılar mobil cihazlarını 

konuşma amaçlı olarak kullanmaktan çok diğer hizmetlere erişme amacıyla 

kullanır hale gelmişlerdir. 

• Büyüyen OTT Pazarı: İçerik dağıtımını internet üzerinden yaparak son 

kullanıcıya ulaşan hizmet sağlayıcıları (OTT) hem yaygın kullanılan hizmetleri 

sunmakta hem de veri trafiğinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Değişen 

telekomünikasyon pazar yapısının etkisiyle de serbest (herhangi bir 

yetkilendirme ve yükümlülüğe tabi olmadan) hizmet veren OTT’ler düşük 

maliyetlerden yararlandıklarından aldıkları pay giderek artmaktadır. Hızla 

yükseliş gösteren OTT pazarı, genişbant altyapı yatırımlarından yararlanarak 

ticari faaliyet gösteren yeni sektörel oyuncular devreye sokmaktadır. 
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Örneğin Netflix, ABD’deki kablolu televizyon pazarının yapısını değiştirecek kadar 

etkili olacağını göstermiştir. Netflix, kablolu televizyonun 1950’lerden başlayarak 

aşama aşama 25 milyon adetlik abone sayısına sadece on yıl içinde ulaşmış ve 

özellikle son iki yılda abone sayısında kablolu televizyonu geride bırakmıştır. 

Netflix ve benzeri içerik sağlayıcıların da etkisiyle ABD’deki sabit hat data 

kullanımında videonun payı, 2014’te % 61’e çıkmıştır. Skype ve WhatsApp gibi 

geniş talep gören ve küresel yaygınlığa ulaşmış OTT uygulamaları da pazardaki 

önemli olgulardan biridir. Tüm bu sebeplerden ötürü verinin sahipliği, verinin gizliliği 

ve işlenmesi konularında Telekom işletmecilerinin uymakla yükümlü oldukları 

düzenlemelere OTT firmalarının da uyması gerektiği değerlendirilmektedir. 

• M2M Uygulamaların Hayata Girişi: Kullanıcı eğilimleriyle ilgili diğer bir gelişme 

de günlük hayatın bir parçası olan ve bugüne kadar internetle 

özdeşleştirmediğimiz birçok cihazın internet erişimi işlevine de sahip olmaya 

başlamasıdır. Bu şekilde makinelerin birbirleriyle veya insanlarla iletişim 

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

çeşitli araçlar ve akıllı şirket yönetimleriyle otomotiv sanayinde kullanılan 

makineden makineye (M2M - Machine-to-machine) uygulamalar önümüzdeki 

süreçte önemli bir artış potansiyeli taşımaktadır. M2M hizmetlerinden alınan 

Telsiz Ruhsatname Ücretinin kaldırılması halinde, yeni nesil hizmetlerin 

yaygınlaşmasının kolaylaşacağı düşünülmektedir. 

• Kamunun Talep Yaratma Eğilimleri: Ülkelerde kamu kesimleri genişbant 

teknolojilerinin kullanımı ve yaygınlaşması amacıyla altyapı yatırımları ve 

düzenlemelerin dışında talep yönünde de katkı sağlamakta ve kullanım alanını 

genişletmektedir. 
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Kamu kesimleri e-devlet uygulamaları ile eğitim, sağlık, vergi, adalet gibi temel 

hizmetlerini elektronik ortama taşımaktadır. Bireylerin kullanım yaygınlığını 

artırmak için öğrencilere akıllı araçların dağıtımından, vergi istisnalarına ve eğitim 

programlarına kadar geniş uygulamalara gitmektedirler.

b) Teknoloji Eğilimleri

• Yeni Nesil Fiber Altyapı Şebekelerinde Hızlı Yaygınlaşma: Artan veri 

trafiğinin ihtiyaç duyduğu şebeke altyapısı da sürekli gelişmekte, yeni nesil 

şebekeler dünya çapında hızla yayılmaktadır. Fiber altyapısı ile hane veya 

binaya kadar uzanan fiber optik kablo şebekeleri (FTTx) teknolojisi kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. Dünya çapında fiber optik kabloyla hane (FTTH) ve binaya 

(FTTB) kadar servis verilen ülkelerde 140 milyondan fazla abone bulunmaktadır. 

Dünya üzerindeki ticari fiber altyapısı olan ülkeler ve halen 110 milyondan fazla 

abone küresel 4G ve 4.5G'ye bağlı LTE teknolojisinde hizmet almaktadır. 
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Yaygın kablo altyapısı olan yerlerde fiber 

hızlarına erişemese de kablonun uygun 

maliyetlerle yüksek hızlı servis sunarak 

önemli bir altyapı alternatifi olabildiği de 

görülmektedir. Özellikle düşük nüfus 

yoğunluklu bölgelerde LTE cazip genişbant 

altyapı alternatiflerinden biri olarak öne 

çıkmaktadır.

Dünya üzerindeki 

ticari fiber altyapısı 

olan ülkeler ve halen 

110 milyondan fazla 

abone küresel 4G ve 

4.5G'ye bağlı LTE 

teknolojisinde hizmet 

almaktadır. 
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Yeni Teknolojiler ve Cihaz Formlarında Değişim 

Yeni teknolojiler cihaz formlarını değiştirmekte, cihazlar arası yakınsama 

görülmekte ve cihaz başına veri kullanımının önümüzdeki 5 yıl içinde 4-5 kat 

artması beklenmektedir. Bu yeni nesil yüksek veri tüketen cihazların etkin 

kullanımını sağlayabilmek adına altyapı şebekelerinin de yeni nesil teknolojilerle 

desteklenmesi gündeme gelmektedir.

İnternete bağlanabilen kullanıcı cihazlarının sayısı hızla arttıkça farklı formlar 

arasındaki belirleyici çizgiler de kaybolmaktadır. Tüketici kesiminin birçoğunun 

yakın zamanda internete bağlı birden fazla cihazı olacaktır. Bu tüketici eğilimlerine 

göre 2012’de dünyada 3,3 milyar adet olan internete bağlanabilen akıllı cihaz 

sayısının 2015’te 5,7 milyar adet olması beklenmektedir. Bu cihazlar arasında en 

çok kullanılan ürün akıllı telefonken, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet 

ve ağa bağlı televizyonlar da satış adetlerini arttıracaktır. 
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Cihaz basına düşen veri kullanımı 

teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hızla 

artmaktadır. Ekran teknolojisindeki gelişim 

sayesinde küçük cihazlar bile veri yoğun 

uygulamaları çalıştırabilmekte ve yüksek 

çözünürlüklü HD video izlemeyi mümkün 

kılmaktadır. Bu nedenle de birçok mobil 

cihaz bilgisayarların veri hacimlerine 

yaklaşmış durumdadır. Cihaz teknolojisindeki 

gelişim veri trafiği artışının da sürmesini 

sağlamaktadır.

2012’de dünyada 3,3 

milyar adet olan 

internete 

bağlanabilen akıllı 

cihaz sayısının 

2015’te 5,7 milyar 

adet olması 

beklenmektedir. 
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Genişbant Altyapısı ve Sektörde Rekabet Eğilimleri  

Genişbant Altyapısında Gelişmeler; Fiber Altyapı ve LTE Öne Çıkıyor: 

İnternet kullanım oranlarındaki artış, video içerik oranının yükselmesi, yeni 

teknolojilere göre değişen ihtiyaçlar ve yakınsamanın da etkisiyle artan veri trafiği, 

daha yüksek bant genişliği ihtiyacını ve talebini arttırmaktadır. Hem kullanıcı 

sayısının artması hem de internetin her alanda var olması dünya genelinde veri 

trafiğini artırmıştır. 2012-2017 döneminde dünya genelindeki veri trafiğinin yaklaşık 

üç kat artması beklenmektedir. Diğer yandan dünya genelinde internet veri 

trafiğinin içerisindeki mobil internet veri trafiğinin payı giderek artmaktadır. 2012-

2017 döneminde mobil internet veri trafiğinin 13 kat artması beklenmektedir. Bu 

durum yüksek hız ve kalite sağlayan yeni nesil erişim şebekelerinin gerekliliğini 

ortaya çıkarmıştır. Mevcut genişbant şebekelerinde kullanılan bakır kablo altyapısı 

yerini IP tabanlı yeni nesil erişim şebekelerine bırakmaktadır. Yeni nesil erişim 

şebekelerinde sabit altyapıda fiber teknoloji, mobil altyapıda ise LTE öne çıkan ve 

yaygınlığı artan teknolojiler olarak görülmektedir. 

Artan bant genişliği ihtiyacını karşılamak için fiber altyapıya geçiş OECD 

ülkelerinde bariz bir eğilim olarak ortaya çıkmıştır. Yüksek maliyetine rağmen 

sağladığı hız ve kalite avantajlarından dolayı fiber teknoloji sabit genişbant 

hizmetleri içerisindeki payını giderek artırmaktadır. OECD ülkelerinde genişbant 

bağlantılarında fiber teknolojisi kullanım oranı 2008 yılında % 6,5 iken 2014 yılında 

% 17’ye yükselmiştir. Özellikle Uzakdoğu ülkeleri, Ulusal Genişbant Stratejileri 

doğrultusunda belirledikleri hedeflere ulaşabilmek için fiber altyapıya ağırlık 

vermiştir. Tüm genişbant bağlantıları içerisindeki fiber bağlantı oranlarına göre 

2013 yılı itibarıyla Japonya % 70, Güney Kore ise % 68 ile bu alanda dünya lideri 

konumundadır. 
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Mobil veri trafiğindeki büyük artış mobil pazarda da yeni nesil erişim şebekelerine 

olan ihtiyacı gündeme getirmiş ve 4N haberleşme teknolojilerinden LTE’yi öne 

çıkarmıştır. Dünya genelinde LTE abonesi 2015 yılı itibariyle 1,4 milyara ulaşmıştır  

Özellikle artan akıllı cihaz sahipliğinin bu sonuçta etkisi bulunmaktadır. Dünya 

genelinde akıllı telefon sahipliği oranı 2015 yılında % 38’e yükselmiştir. Ülke 

bazında akıllı telefon kullanımı şu şekildedir:
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Dünyanın pek çok ülkesinde düzenleyici kurumlar veya 

devletler doğrudan ya da mevzuat düzenlemeleri yoluyla 

yeni nesil şebeke yatırımlarına destek vermektedirler. 

Doğrudan devlet desteğiyle altyapının yapıldığı (Avustralya, 

Katar, Singapur ve Brezilya vb.) ülkeler olduğu gibi, kısmi 

yatırım desteğinin olduğu (Güney Kore, Fransa ve Malezya 

vb.) ülkeler de bulunmaktadır. Tüm dünyada özellikle fiziksel 

altyapıya gün geçtikçe artmakta ve teknolojinin getirdiği 

yeniliklerle önümüzdeki 10 yılın altyapı ihtiyacını tahmin 

etmek güçleşmektedir. Ülkeleri tek bir altyapıya mahkum 

etmek, birkaç yıl sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları 

karşılanamamasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle 

altyapıda da rekabetin tesis edilmesi ve alternatif altyapıların 

kurulmasını teşvik etmek için Ülkemizin gerekli politikalara 

ihtiyacı vardır.

Kamu Altyapıda Fiili veya Düzenleyici Olarak 

Rol Alıyor     

Elektronik haberleşme sektöründe sunulan 

hizmetlerin yüksek maliyetinden kaynaklanan 

sorunların aşılması, tüketicilerin erişim 

maliyetlerinin düşürülmesi ve sektörün büyümesi 

için kalıcı ve etkin rekabet ortamının 

sağlanmasında altyapı ihtiyaçlarının 

karşılanması önem kazanmaktadır.  

Yeni nesil erişim şebeke altyapı 

maliyetlerinin yüksek olması ve yatırımı 

yapan işletmeci açısından yatırımın geri 

dönüşünün uzun yıllar alması, bu altyapılara 

yönelik devlet desteğini ve düzenleyici 

kurumların aktif katkısına olan ihtiyacı 

gündeme getirmektedir. 
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Yatırım Gerekliliği ve Şebeke Tarafsızlığı Tartışması

İhtiyaç olan yatırımın büyüklüğü geleneksel telekom şirketlerini finansal olarak 

zorladıkça, bu şirketler, altyapı maliyetlerinin oluşmasında etkin olduklarını 

varsaydıkları diğer oyuncuları da yatırım maliyetlerine katkıda bulunmaya 

çağırmaktadırlar. Bu durum, şebeke tarafsızlığı tartışmalarını doğurmaktadır. 

Aynı süreçte hızla artan bant genişliği gereksinimine bağlı ekonomik gerekçelerin 

etkisiyle çıkan şebeke tarafsızlığı tartışmaları da giderek artan bir önem 

kazanmaktadır. İçerik sağlayıcıların, kullanıcılardan gelen artan veri kullanım 

talebiyle, şebekeler üzerinde yoğun trafik kullanımını tetiklemesi, altyapı 

işletmecilerinin artan talebin karşılığında daha fazla yatırım yapma ihtiyacı 

oluşması ancak bu yatırımın maliyetinin piyasa baskısı veya düzenleyici kontrolleri 

nedeniyle tüketiciye fiyat artısı olarak yansıtılamaması, şebeke tarafsızlığı 

tartışmalarının kaynağındaki ekonomik nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İşletmecilerin yasalara uygun şebeke trafiğinde sebepsiz ayrımcılık yapamaması, 

sebepsiz yavaşlatma ve engellemeye gidememesi, OTT ve içerik oyuncularına 

erişim için ek ücret uygulanmaması ve işletmecilerin, şebeke yönetimi 

uygulamalarını ve ticari şartları açıklaması gerekliliği gibi ilkeler ekonomik 

argümanlarla çatışmalar yaşanmasına neden olmayı sürdürmektedir.

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

iletişim ve SMS pazarındaki gelir kaynaklarının tehdit altına sokan eğilimler de 

düşünüldüğünde altyapı iyileştirmeleri konusunda yatırımcılar açısından caydırıcı 

bir etken daha ortaya çıkmaktadır
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Şebeke tarafsızlığı tartışması AB ve ABD’de farklı gelişmektedir. ABD’de 

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

tarafsızlığı tartışmaları devam etmektedir. Altyapı erişimine yönelik 

düzenlemelerde ABD’de kablo ve sabit oyuncuları arasında fiili düopol piyasası 

olması ve toptan satış erişimi düzenlemesi olmamasına bağlı tesis yatırımı 

görülmektedir. AB’de ise maliyet bazlı toptan satış rejimleri ve düzenleyici kurumlar 

tarafından zorunlu kılınan rekabet teşvikinin de etkisiyle düşük yoğunlukta tesis 

bazlı yatırımlar görülmektedir.

STRATEJİK UNSUR HALİNE GELEN GENİŞBANT VE EKONOMİK KATKILARI

Genişbant teknolojileri ve uygulamaları bilgi ve iletişim teknolojilerinin en hızlı 

genişleyen alanı olmasının ötesinde ekonomiye sağladığı katkıları ile ülkeler için 

stratejik bir rekabet unsuru ve yatırım alanı haline dönüşmüştür.

Genişbant, ekonomik büyümeye, toplam faktör (emek ve sermaye) verimliliğine, 

istihdama, tüketiciler için ilave tasarrufa, firmaların etkinliğine ve altyapı 

yatırımlarında tasarruflara sağladığı katkılar ile ekonomide stratejik bir unsur 

olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Genişbant altyapı yatırımları ve kullanım 

yaygınlığı arttıkça ekonomiye sağlanan ilave katkılar aşağıda kısaca 

değerlendirilmektedir.

Ekonomik Büyümeye Katkı

Yapılan çeşitli uluslararası araştırma çalışmalarına dayanan verilere göre 

genişbant kullanım yaygınlığının artması ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır. 

OECD ülkeleri için yapılan çalışmaya (Czernich, University of Muncih) göre 

genişbant penetrasyonu %10 arttığında kişi başı gelir % 0,9-1,5 arasında ilave 

artmaktadır. 
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22 OECD ülkesi için yapılan bir araştırmaya göre (Kountrounpis, Imperial College) 

genişbant kullanımında %10 artış ekonomik büyümeye 0,25 puan ilave katkı 

yapmaktadır. Dünya Bankası’nın gelişmiş ülkeler için yaptığı çalışmaya göre 

(Qinag, World Bank) genişbant penetrasyonunda % 10 artış ekonomik büyümeye 

ilave 1,21 puan katkı yapmaktadır. Dünya Bankası’nın gelişen ülkeler için yaptığı 

çalışmaya (Qinag, World Bank) göre ise % 10 penetrasyon artışı büyümeye 1,38 

puan ilave katkı sağlamaktadır. Brezilya için yapılan çalışmaya göre (IPEA-IBGE) 

genişbant penetrasyonunda %10 genişleme büyümeye 0,1 puan katkı 

sağlamaktadır. Hindistan ve Malezya için yapılan çalışmalarda (ITV) genişbant 

penetrasyonlarında % 10 artış sırası ile ekonomik büyümeye 0,31 puan ve 0,77 

puan katkı sağlamaktadır.

Verimlilik Artışına Katkı

Verimlilik artış emek ve sermaye verimliliklerini içeren toplam faktör verimliliği artışı 

olarak değerlendirilmektedir. Genişbant penetrasyonundaki artış ülkelerin toplam 

faktör verimliliğini de artırmaktadır. OECD (Waverman) çalışmasına göre 15 

OECD gelişmiş ülkesi için genişbant penetrasyonunda %10 artış verimlilikte ilave 

1,3 puan artış yaratmaktadır. Genişbant penetrasyonundaki artış özellikle emek 

verimliliğini artırmaktadır. Gelişen ülkeler için verimlilik artışı katkısının daha 

yüksek olacağı öngörülmektedir  (Waverman).

İlave İstihdam Katkısı

Genişbant üç yoldan önemli ilave istihdam yaratmaktadır. İlki altyapı yatırımlarında 

çalışanlar, ikincisi servis sağlayıcı firmalarda çalışanlar, üçüncüsü ise diğer 

firmalarda konu ile ilgili departmanların oluşması. Brooking Institute (Crandall) 

ABD için yapılan çalışmada genişbant erişimini % 60’dan % 95’e ulaştırmak için 

yapılması gereken 63,6 milyar Dolar yatırım ilave 1,2 milyon istihdam (10 yılda) 

yaratabilecektir. “Digital Britain Plan”a göre İngiltere’de 7,5 milyar Dolar’lık yatırım 

211 bin ilave istihdam yaratacaktır.
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Firma Etkinliklerine Katkı

Genişbant kullanımı ile birlikte firmaların etkinliklerinde de önemli artışlar 

olmaktadır. Yapılan çalışmalar ihracatçı firmaların satışlarında yıllık % 6, hizmet 

sektörü firmalarının satışlarında % 7,5-10 arası artış tespit etmektedir. (Clarke, 

World Bank), Yine benzer şekilde çalışmalar genişbant altyapısı ile firmalarda 

organizasyon kademelerinin azaldığını, iş sürelerinin kısaldığını, kişiye dayalı 

hataların en aza indiğini göstermektedir.

Altyapı Yatırımlarında Tasarruf Katkısı

Genişbant yatırımları ile ulaşılan olanaklar sonucu hayata geçirilen akıllı 

uygulamalar karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılıklarında, enerji 

üretiminde-iletiminde-dağıtımında, yerel yönetimlerin hizmetlerinde (akıllı kentler), 

çevre-atık yönetiminde ve benzeri birçok alanda önemli etkinlik ve verimlilik 

artışları sağlamaktadır. Böylece genişbant yatırımları ve olanakları genişledikçe 

klasik altyapı yatırımlarına olan ihtiyaç da azalmaktadır. Mc Kinsey Global Institute

kurumunun hazırladığı “Infrastructure Productivity: How to Save 1 Trillion $ a Year” 

raporunda bu konuya ilişkin öngörüler yer almaktadır. Rapora göre 2013-2030 

yılları arasında dünyada 57 trilyon Dolar altyapı yatırımı ihtiyacı bulunmaktadır. 

Telekom yatırımları hariç ihtiyaç 48 trilyon Dolar’dır. Yatırımlara ilişkin olarak 

yapılacak uygulama iyileştirmeleri ile her yıl 1 trilyon Dolar tasarruf edilmesi ve 48 

trilyon Dolar yerine 30 trilyon harcanması mümkündür. Bunun için yatırım projeleri 

arasında optimizasyon, yatırım süreçlerinin optimizasyonu (kısaltılması) ve 

yatırımların planlaması ve yürütülmesinde optimizasyon öngörülmektedir. Bahsi 

geçen optimizasyonlar yapılırken genişbant olanaklarının sunduğu ikame, verimlilik 

ve etkinlikten önemli ölçüde yararlanılmaktadır. Akıllı uygulamalar ile yatırım 

projelerinin ölçekleri ve sayıları küçülmekte, planlama ve yürütmede etkinlik 

sağlanmakta ve yatırımların süreleri kısalmaktadır. Böylece altyapı yatırımlarında 

her yıl 1 trilyon Dolar tasarruf öngörülmektedir.
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Girişimcilik ve İnovasyon Katkısı

Genişbant kullanımındaki artış girişimcilik eğilimini kuvvetlendirmekte, inovasyon 

kapasitesine de katkı sağlamaktadır. International Telecommunication Union 

kurumunun 2012 yılında yaptığı araştırma çalışmasına göre Hindistan, Malezya ve 

Endonezya’da genişbant penetrasyonundaki her 10 puanlık artış yeni girişim 

sayısına sırası ile % 21, 12 ve 8 katkı sağlamaktadır. Internet üzerinden 

gerçekleştirilen işler odaklı girişimcilik artmaktadır. Bu girişimlerin önemli bir 

bölümü inovatif, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üzerine kurulmaktadır. Bu nedenle 

genişbant kullanımındaki artış inovasyon kapasitesini de desteklemekte ve inovatif

buluşları özendirmektedir.

Genişbant Penetrasyonu İle Kişi Başı Milli Gelir İlişkisi

Genişbant penetrasyonu ile kişi başı gelir arasında doğrusal bir ilişki 

bulunmaktadır. Ülkelerde genişbant kullanımı ve yaygınlığı arttıkça kişi başı gelirin 

daha yüksek oluştuğu görülmektedir.   Türkiye bu ilişkide OECD ülkeleri içinde en 

alt sırada yer almaktadır.
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KAYNAK: MC KINSEY GLOBAL INSTITUE (2015)

SABİR GENİŞBANT 

PENETRASYONU

SATIN ALMA GÜCÜNE GÖRE KİŞİ 

BAŞINA MİLLİ GELİR ($)

İSVİÇRE 44,9 54.128

HOLLANDA 40,4 43.416

DANİMARKA 40 42.777

FRANSA 37,6 37.069

KORE 37,5 29.396

NORVEÇ 37 65.515

IZLANDA 35,8 39.902

İNGİLTERE 35,2 36.215

ALMANYA 34,8 42.549

BELÇİKA 34,4 40.666

KANADA 33,5 41.773

LUKSEMBURG 32,5 90.457

İSVEÇ 32,4 43.497

FİNLANDİYA 30,8 38.256

YENİ ZELANDA 30,2 32.117

ABD 29,8 51.689

JAPONYA 28,1 35.317

İSPANYA 26,3 32.614

YUNANİSTAN 26,2 25.475

AVUSTURYA 26,1 44.176

AVUSTRALYA 26 43.060

ESTONYA 25,5 24.767

İSRAİL 25,1 32.774

SLOVENYA 25,1 28.312

İRLANDA 24,4 42.941

PORTEKİZ 24,1 25.843

MACARİSTAN 23,1 22.886

İTALYA 22,3 33.618

CEK CUMH. 17,4 27.367

POLONYA 15,6 23.228

SLOVAK CUMH. 15,6 26.120

ŞİLİ 12,9 21.990

MEKSİKA 11,4 16.953

TURKİYE 11,2 17.967

OECD ORTALAMASI 27 36.427

SABİT GENİŞBANT PENETRASYONU İLE KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 

İLİŞKİSİ 



Türkiye Pazarı Analizi
Türkiye, bilgi ve iletişim sektöründe 1980’li yılların ortasından itibaren yeni 

teknolojilerin pazara hızla uyarlanması odaklı bir gelişme göstermektedir.

Tüketicilerin yeni teknolojileri hızla benimsemesi ile ortaya çıkan talep de 

sektördeki bu gelişme eğilimini desteklemektedir. Günümüzde ise, bilgi ve iletişim 

sektöründe genişbant ve fiber teknolojileri yeni nesil teknolojiler olarak sektörde 

sürükleyici olmaktadır. Genişbandın sadece iletişim sektörü için değil ekonomiye 

sağladığı katkılar da düşünüldüğünde genişbant ve fiber teknolojisi Türkiye için de 

büyük önem taşımaktadır. Sektör dinamikleri içinde genişbant hizmetler ve 

uygulamalarda yine hızlı bir gelişme yaşanmaktadır. Bununla birlikte sektörde 

özellikle altyapı yatırımları başta olmak üzere bazı kısıtlar da görülmektedir.

Diğer ülkelerin genişbandı stratejik bir unsur olarak görmeleri ve bu nedenle Ulusal 

Genişbant Planları hazırlamaları karşısında Türkiye’nin de genişbant için bir ulusal 

plan hazırlaması kaçınılmaz görülmektedir.

Kamunun bu konuda oldukça yakın bir ilgisi olduğu da görülmektedir. Kamunun 

Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi gibi belgelerinde 

genişbanda ilişkin önemli hedefler konulmakta ve politika ilkeleri ve öncelikleri 

belirlenmektedir. Bu sürecin bir Ulusal Genişbant Planı ile yönetilmesi ihtiyacı 

kamu belgelerinin öncelikleri içinde de yer almaktadır.

TÜRKİYE’DE GENİŞBANT KULLANIMI ALTYAPI VE SEKTÖREL REKABET 

Türkiye’de elektronik haberleşme sektöründeki serbestleşme süreci, mobil 

yetkilendirmelerin yapıldığı 90’lı yıllarda başlamıştır ve sektör rekabete açılmıştır. 

2005 yılında yerleşik işletmeci Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin % 55 hissesinin 

özelleştirilmesiyle sektör üzerindeki devlet tekeli ortadan kalkmıştır. 
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Türkiye’nin genişbant teknolojileri ile tanışması 

bakır altyapı üzerinden sunulan DSL 

teknolojileri ile olmuştur. Türkiye’de ülke 

genelinde genişbant altyapı yaygınlığı DSL 

teknolojileri ile sağlanmıştır. 2006 yılında 2,8 

milyon olan DSL abone sayısı 2015 3. çeyrek 

itibarıyla 6,9 milyona ulaşmıştır. Bununla 

birlikte DSL teknolojileri sabit genişbant internet 

hizmetleri içerisinde 2006 yılında % 98’lik paya 

sahipken 2015 2. çeyrek itibarıyla % 75,6 

seviyesine gerilemiştir. Bu oran OECD 

genelinde 2006 yılında % 62 iken 2014 yılı 

itibarıyla % 47,6’ya gerilemiş olup giderek 

düşmektedir. 

2006 yılında 2,8 milyon 

olan DSL abone sayısı 

2015’de 6,9 milyona 

ulaşmıştır. DSL 

teknolojileri sabit 

genişbant internet 

hizmetleri içerisinde 

2006’da % 98’lik paya 

sahipken 2015’de % 75,6 

seviyesine gerilemiştir.



Sabit Genişbant Alanında Yeterli Rekabet Koşulları Oluşmamış ve Rekabet 

Henüz Sağlanamamıştır

Sabit genişbant hizmetleri için 2004 yılında Yeniden Satış, 2007 yılında Veri Akış 

Erişimi (VAE) ve 2009 yılında ise Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA) 

yöntemleri benimsenerek rekabetin artırılması amaçlanmıştır. Ancak 2004 yılından 

günümüze kadar geçen süre içerisinde alternatif sabit genişbant işletmecilerinin 

pazar payları AB ortalamasının oldukça altında kalmış ve istenilen düzeyde 

rekabet yapısı oluşmamıştır. 

Etkin rekabeti desteklemesi ve kullanıcılara farklı internet paketleri sunarak 

sektörde alternatif işletmecilerin de önünü açmasını sağlayan YAPA modeli 

Türkiye’de gelişememiştir. Bu modelin yerine daha çok VAE yöntemi 

uygulanmaktadır. Eylül 2014 itibarıyla yalnızca 2.548 YAPA abonesi mevcutken 

VAE yöntemiyle 862 bin DSL abonesine hizmet sunulmaktadır. YAPA’nın

gelişememesinde düzenlemelerin etkin biçimde uygulanmaması etkili olmuştur. 

Dijital Gündem Scoreboard verilerine göre AB ülkelerinde piyasaya yeni giren 

işletmecilerin toplam pazar payı % 60’a yaklaşmıştır. Piyasaya yeni giren 

işletmecilerin yaklaşık % 70’i YAPA yöntemi ile hizmet sunmaktadır. Bu veriler 

piyasada rekabetin geliştirilmesi için YAPA’nın ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. 

Türkiye’de ise YAPA modeli etkin çalışmamaktadır. Türkiye’de alternatif 

işletmecilerin YAPA modeline geçiş yapamamasının önemli nedenleri şunlardır; 

• YAPA modelinin sunulmaya başlandığında numara tahsis ve numara taşıma 

uygulamalarının olmaması işletmecileri paylaşımlı erişime zorlamıştır. 

Türkiye’nin aksine AB’de başarı gösteren paylaşımlı değil tam erişim yöntemidir.

• THK’dan (Toptan Hat Kiralama) YAPA’ya geçişlerin çok zor olması
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• Bir alt basamak olan VAE modeli ile THK fiyatlarına kıyasla YAPA fiyatlarının 

çok yüksek olması

• Ortak yerleşim sürecinin yavaşlatılması ve yeni teknoloji kullanan cihazların 

yerleşimine izin verilmemesi,

• Backhaul için santrale fiber girişlerinin zorlaştırılması.

Fiber Teknoloji Gelişmektedir, Ancak Payı Yeterince Hızlı Artmamaktadır

Fiber teknolojinin sabit genişbant internet hizmetleri içerisinde kullanımı 

gelişmektedir. 2010 yılında 154 bin abonesi bulunan fiber internet altyapısı 2015 2. 

çeyrek itibarıyla 1,6 milyon aboneye ve % 17,2 hane halkı kapsama oranına 

ulaşmıştır. 2014 yılı itibarıyla sabit genişbant içerisinde fiber internet penetrasyonu 

açısından %16’lık oranla Türkiye, Japonya, Güney Kore ve İsveç gibi ülkelere göre 

geride olmasına rağmen, OECD’ye üye 32 ülke içerisinde 12. sırada yer almıştır

Fiber Altyapı Yatırımlarında Tesis Paylaşımının Bir Yükümlülük Olması, Fiber 

Yatırımların Yapılmasındaki En Büyük Engeldir

Tesis paylaşımının teknik ve idari koşullarına dair düzenlemeler ihtiyaçlara cevap 

vermemektedir. Ülkede fiber internet yaygınlaşması ve tüketicilere hizmetlerin 

götürülmesi ve sektördeki rekabeti etkin hale getirilmesi için tesis paylaşımının 

talep eden işletmeci açısından hak olarak tanımlanacak uygun düzenlemeler 

yapılması gerekmektedir. İhtiyacı olan işletmeci dilerse tesis paylaşımına dilerse 

kendi altyapısını kurma hakkına sahip olmalıdır. Bu düzenlememelerin yapılması 

ile ülkede fiber internet yaygınlığının arttırılması ve tüketicilere fiber internet 

hizmeti sunulması açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır.
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Geçiş Hakkı Yönetmeliği’nde yapılacak elektronik 

haberleşme altyapı geçişlerinde uygulanması öngörülen 

tarife yer almasına rağmen söz konusu tarife yerel 

yönetimler tarafından dikkate alınmadığı gibi,  bu tarife 

UDHB’ye bağlı olan kurumlar tarafından dahi 

tanınmamaktadır. Bu nedenle mevzuattaki uygulama 

birliğinin sağlanması adına UDHB’nin bu anlamda bir 

denetim mekanizmasının olması önem arz etmektedir.

Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yıllara göre 

kazı izni verilen fiber optik metrajlarının değerlendirilmesi 

halinde sıkıntı daha iyi görülmektedir. Fiber optik metrajları 

yıllar itibariyle gerilemektedir.  2008 yılında İstanbul’da 678 

kilometre fiber şebeke döşenmiş iken bu uzunluk 2014 

yılında sadece 17 kilometre olarak kaydedilmiştir. 

Fiber Altyapı Yatırımlarında Yerel 

Yönetimlerin Kısıtlayıcı Uygulamaları 

Gelişmeyi Sınırlamaktadır 

Elektronik haberleşme altyapısını tesis etmek 

için kazı ve inşaat çalışması yapmak zorunda 

olan işletmeciler ile yerel yönetimler arasında 

geçiş hakkına ilişkin sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Yerel yönetimlerin belirlediği geçiş hakkı ücret 

ve prosedürlerindeki farklılıklar uygulamada 

zaman ve maliyet sorunlarına yol açmaktadır. 

2012 yılı sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı tarafından geçiş 

hakkına ilişkin düzenleme yürürlüğe konulmuş 

olmakla birlikte yerel yönetimlerle altyapı 

işletmecileri arasındaki sıkıntıların ortadan 

kaldırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 



Fiber Altyapısı Yavaş İlerlemektedir

Genişbant hizmetleri ve uygulamaları için fiber altyapısı ve altyapıyı oluşturan fiber 

kablo uzunluğu  (fiber ayak izi) önemlidir. Türkiye’de 27 Ağustos 2015 tarihi

itibarıyla bildirim kapsamında yetkilendirilmiş 167 ve kullanım hakkı kapsamında

yetkilendirilmiş 9 adet altyapı işletmecisi bulunmaktadır. 2015 yılı ikinci çeyreği

itibarıyla, alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 54.730 km’dir. Türk

Telekom’un ise 202.098 km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 124.186 

km’si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.

Mobil Abone Sayısı Artmaktadır  

2010 yılında 83,8 olan mobil abone penetrasyonu 2015 yılı Eylül ayı sonu itibarı ile

%94,3’a yükselmiştir. Toplamda 73.235.783 mobil abone bulunmaktadır. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yürütmekte olduğu projeler ile 

elektronik haberleşme ve mobil altyapısı olmayan yerleşim yerlerine altyapı 

kurulması için yüklenici firmalar ile maliyeti evrensel hizmet gelirlerinden 

karşılanmak üzere sözleşmeler yapılmıştır. 

Mobil Genişbant Kullanımı ve Abone Sayısında Artış Sektörü 

Sürüklemektedir; Yeni Spektrum İhtiyacı Artmaktadır 

BTK’nın Kasım 2008’de yaptığı 3G mobil haberleşme sistemi ihalesiyle Temmuz 

2009’dan itibaren mobil genişbant hizmeti verilmeye başlanmıştır. Mevcut 

durumda 2G ve 3G lisansı alarak hizmet veren üç mobil işletmeci arasındaki 

rekabet 2008 yılındaki numara taşınabilirliği ile daha da artmıştır.  
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Ayrıca mobil veri trafiğindeki artış, mobil hizmetler için daha fazla spektrum 

kaynağı ihtiyacını doğurmuştur. Haziran 2015 itibarıyla 61 milyon 3G abonesi 

bulunmaktadır. Yeni nesil erişim şebekelerinden LTE’ye henüz geçilememiş 

olmakla beraber 4.5G ihalesi gerçekleştirilmiş ve 800 Mhz, 2600 MHz gibi yeni 

spektrum bandları da dahil olmak üzere frekans bantlarında tahsisler 

gerçekleştirilmiştir.4N’ye geçiş için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Bu 

kapsamda, sayısal yayıncılığa geçiş amacıyla boşaltılan 790-862 MHz bandı 

BTK’ya devredilmiştir. Ek olarak Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU-T) 

tarafından dört yılda bir düzenlenen Dünya Radyo İletişim Konferansı 2015  

(WRC-15) kapsamında da alınan kararlar çerçevesinde Mobil İletişime tahsis 

edilen 700 MHz bandının (694-791 MHz) ülkemizde de Mobil İşletmecilere tahsis 

edilmesi beklenmektedir.

Genişbant Teknolojilerine Erişim Maliyeti OECD Ortalamasının Üzerindedir 

Genişbant teknolojilerinin hız, kalite, yaygınlık ve çeşitlilik bakımından bölgelere 

göre farklılık düzeyi, sektör üzerindeki önemli orandaki vergi yükü ve bu 

bölgelerde tam anlamıyla bir rekabet ortamının yakalanamamış olmasından dolayı 

bu teknolojilere erişim maliyeti, OECD ülkelerine oranla yüksek seviyelerdedir. 

2014 yılında yayınlanan Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik

Değerlendirmeler Raporu’nda da bahsedildiği üzere Türkiye’de telekomünikasyon

sektörü büyüklüğü 16 milyar Dolar, ödenen yıllık verginin ise 14 milyar Dolar

olmasından dolayı sektörün büyümesi konusunda problem yaşanmaktadır. Sektör

üzerindeki maliyet yükü azaltılmadığı ve alternatif işletmecilerin önünün açılarak

rekabet artırılmadığı sürece telekomünikasyon sektörünün büyümesi

zorlaşmaktadır. 
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Sabit Haberleşme Hizmeti Sunan İşletmeciler Arasında Altyapı Paylaşımı 

Yeterince Gelişememiştir  

Sabit haberleşme hizmeti sunan işletmeciler arasında altyapı paylaşımı yeterince 

gelişmemiştir. Pek çok sebeple birlikte özellikle yeniden altyapı oluşturmanın 

maliyetini neredeyse paylaşarak kullanmaktan daha uygun ve operasyonel olarak 

daha verimli olması da önemli bir etkendir. Bu durum işletmecilerin maliyetlerinin 

yükselmesine, çevrenin olumsuz etkilenmesine ve kaynak israfına neden olmakta, 

sonuç olarak genişbant erişim maliyetlerini yükselterek kullanım oranlarına etki 

etmektedir. Sektörde altyapı paylaşımının sağlanması amacıyla 2013 yılında BTK 

tarafından düzenleme yapılmış ve sabit elektronik haberleşme altyapısı kurmaya 

ve işletmeye yetkili tüm işletmeciler tesis paylaşımı yükümlülüğüne tabi kılınmıştır. 

Tüm dünyada özellikle fiziksel altyapıya gün geçtikçe artmakta ve teknolojinin 

getirdiği yeniliklerle önümüzdeki 10 yılın altyapı ihtiyacını tahmin etmek 

güçleşmektedir. Ülkeleri tek bir altyapıya mahkum etmek, birkaç yıl sonra ortaya 

çıkacak ihtiyaçları karşılanamamasına sebebiyet verecektir. 

Genişbant İnternet Hizmetleri İçerisinde Kablo İnternet Altyapısı Alternatif 

Bir Şebeke Konumundadır; Ancak Gelir Paylaşım Modeli İyi Çalışmamaktadır

Genişbant internet hizmetleri içerisinde kablo internet altyapısı alternatif bir şebeke 

konumundadır. Bununla birlikte BTK ve Rekabet Kurumu tarafından 2001 yılında 

kablo TV altyapısının diğer işletmecilerin kullanımına açılmasına yönelik kurul 

kararları alınmasına rağmen gelir paylaşımı modelinden dolayı istenilen sonuç 

alınamamıştır. Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin özelleştirilmesi ile beraber 2005 

yılında kablo TV altyapısı TÜRKSAT A.Ş.’ye devredilmiştir. 
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Şubat 2005’te Kablo Platform Hizmetine ilişkin olarak BTK tarafından yapılan 

düzenleme 2007 yılında Danıştay kararı ile iptal edilmiştir. Kablo TV altyapısına 

ilişkin uygulanan gelir paylaşımı modelinden ve bu piyasanın rekabete 

açılamamasından kaynaklı sorunlar kablo TV altyapısının potansiyelinden 

yeterince yararlanılamamasına sebep olmuştur. Tüm dünyada özellikle fiziksel 

altyapıya gün geçtikçe artmakta ve teknolojinin getirdiği yeniliklerle önümüzdeki 10 

yılın altyapı ihtiyacını tahmin etmek güçleşmektedir. Ülkeleri tek bir altyapıya 

mahkum etmek, birkaç yıl sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılanamamasına 

sebebiyet verecektir. Bu nedenle altyapıda da rekabetin tesisi edilmesi ve alternatif 

altyapıların kurulmasını teşvik etmek için Ülkemizin gerekli politikalara ihtiyacı 

vardır.

GENİŞBANT KULLANIMINDAKİ ARTIŞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE 

POTANSİYEL KATKILARI   

Genişbant kullanımının ülkelerin sadece bilgi ve iletişim sektörlerine değil aynı 

zamanda ekonomik gelişmelerine de katkı sağladığı çalışmanın birinci bölümünde 

ortaya konulmuştu. Bu itibarla ülkeler genişbandı stratejik görmekte ve ulusal 

stratejiler ve planlar hazırlamaktadırlar.

Türkiye’de de bilgi ve iletişim ile Genişbant alanına yapılacak olan yatırımların 

başta ekonomik büyüme olmak üzere ekonomik gelişmeye katkı sağlayacağını 

ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır.

TÜBİSAD Çalışmasına Göre Kişi Başı Gelirde % 1,6-1,8 Artış 

TÜBİSAD tarafından 2012 yılında yaptırılan çalışmada, BİT yatırımlarının 

GSYH’deki payında % 1’lik artışın kişi başı geliri %1,6-1,8 civarında artırdığı 

ortaya konulmaktadır.  
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YASED Çalışmasına Göre 12,2 Milyar Dolar İlave Büyüme 

2012 yılında YASED tarafından hazırlatılan çalışmada BİT sektörü büyüklüğünün 

GSYH içindeki payının gelişmiş ülkeler ortalamasına gelebilmesi için 2011 yılı 

itibarıyla 15,2 milyar dolar daha büyük olması gerektiği ifade edilmektedir. 

Sektörün bu büyüklüğe ulaşması halinde BİT’in sağladığı verimlilik artışı nedeniyle 

ekonominin genelinde 12,2 milyar Dolar düzeyinde ek büyüme sağlanacağı 

hesaplanmıştır.  

CISCO Çalışmasına Göre Büyüme 2,3 Puan Hızlanabilir

“İpek Yolundan Genişbanda” isimli Cisco çalışması ile genişbant teknolojileri 

temelli politikaların makro-ekonomik ve sosyal etkileri ortaya konulmuştur. 

Gerçekleştirilen analize göre; ortalama yıllık ekonomik büyümenin %5, giriş seviye 

genişbant ücretinin 20 Dolar/ay ve genel fiyat enflasyonunun %5,3 seviyesinde 

olacağı varsayımları ile 2009 yılında %31 olan Türkiye’de genişbant hane 

yaygınlaşma oranının 2023 yılında %81’de doyuma ulaşacağı öngörülmektedir. 

Yapılan bu varsayımlara dayandırılan analiz sonuçlarına göre 2023 yılına kadar 

ortalama % 5 olarak gerçekleşmesi öngörülen Türkiye’nin GSYİH büyümesi % 

7,3’e kadar çıkarılabilecektir. Genişbandın sağlayacağı ekonomik büyüme 

neticesinde oluşacak genişbant ekosistemi yılda 180.000-380.000 arasında yeni 

istihdam olanağı oluşturabilecektir. 

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Kapsamında Hazırlanan 

“Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu”na Göre Yapılacak 1 

TL’lik Yatırım 2,2-3,6 TL’lik GSYH Artışı Sağlayabilecektir

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi kapsamında hazırlanan 

çalışmalardan biri Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporudur. 
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Raporun amacı Türkiye’nin mevcut durumu, küresel eğilimler ve ülkeye özel 

durumların ortaya çıkardığı fırsatların belirlenmesi ve bunlarla ilgili senaryoların 

oluşturularak makroekonomik etkilerinin hesaplanmasıdır. Raporda Oxford 

Ekonomik Modelinden istifade edilmiştir. Raporda 5 senaryo öngörülmüştür: 

1- Türkiye’nin bölgesel veri merkezi olması ve bulut bilişimin yaygınlaştırılması

2- Türkiye’nin geniş çaplı yeni nesil genişbant yatırımları yapması 

3- Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesinin yerli BİT 

sektörünün gelişimine destek vermesi 

4- Türkiye’nin bölgesel e-ticaret merkezi olması 

5- Öncelikli yazılım alanları etrafında kümelenme sağlanması (savunma, sağlık, 

mobil uygulamalar/oyun) 

Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, birim yatırım başına sağlanacak GSYH 

artışı itibarıyla en yüksek getirinin bölgesel e-ticaret merkezi olma ve öncelikli 

yazılım alanları etrafında kümelenme senaryoları ile birlikte sağlanacağı 

görülmektedir. FATİH Projesinin ise eğitime yapılan uzun dönemli bir yatırım 

olması dolayısıyla, önümüzdeki 10 yılda ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı 

olacağı değerlendirilmektedir. 

.  
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5 senaryo dâhilinde, 2013 yılı fiyatlarıyla 10 yıllık 

süre zarfında (2014-2023) yapılacak 24 Milyar 

TL’lik yatırımın 52-86 milyar TL’lik GSYH artışı 

getireceği hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu 

senaryolar dâhilinde yapılacak 1 TL’lik yatırım 

2,2-3,6 TL’lik GSYH artışı sağlayabilecektir. 

2010 yılı itibarıyla 183 bin kişi olan BİT sektörü 

istihdamının, sadece öngörülen 5 senaryonun 

yürütülmesi durumunda dahi, % 27’lik artış ile 

233 bin kişiye ulaşabileceği öngörülmektedir. 

.

10 yıllık süre zarfında 

(2014-2023) yapılacak 

24 Milyar TL’lik 

yatırımın 52-86 milyar 

TL’lik GSYH artışı 

getireceği 

hesaplanmıştır. 



KAMUNUN GENİŞBANT HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 

Türkiye’de kamu, genişbant konusuna uzun vadeli planları, strateji belgeleri ve 

uygulama programları içerisinde önemli ölçüde yer vermeye başlamıştır.  

10. Beş Yıllık Kalkınma Planında Genişbant 

2013 yılında yayınlanan 10. Beş Yıllık Kalkınma Planında Genişbant hedefleri ve 

politikaları konusu “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” başlığı altına yer almaktadır. 

İletişim teknolojileri altyapısı, uygun kalite ve fiyatlarla hizmet sunumuna imkân 

verecek şekilde geliştirilecek; başta fiber altyapı olmak üzere, yüksek hızlı internet 

erişim imkânı sunan sabit ve mobil yeni nesil erişim şebekelerinin 

yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Elektronik haberleşme sektöründe düzenlemelerin etkinliği artırılacak, sektördeki 

rekabet ve işbirliğinin gelişmesi temin edilecektir. Türkiye’nin uluslararası bir veri 

iletim merkezi haline gelmesi sağlanacaktır. Yüksek katma değerli internet 

girişimlerinin ortaya çıkması ve gelişimi desteklenecektir.  İnternet ekonomisinin 

gelişimi için gerekli teknik, hukuki ve idari altyapılar geliştirilecektir. Yerli internet 

girişimlerinin başta bölge ülkeleri olmak üzere yurtdışına açılmaları sağlanacaktır. 
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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA GELİŞMELER VE 

HEDEFLER
2013 2018

GENİŞBANT ABONE YOĞUNLUĞU % 45 70

GENİŞBANT ERİŞİM MALİYETİ/KİŞİ BAŞI GSYH % 1,8 1

İNTERNET KULLANAN BİREYLERİN ORANI 50 75

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARI MİLYAR DOLAR 11,6 23

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İHRACATI MİLYAR DOLAR 0,8 2

E-TİCARET İŞLEM HACMİ MİLYAR TL 40 170

INTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI % 20 70

KAYNAK: KAKINMA BAKANLIĞI 10.BYKP (2013)



62.Hükümet Programında Genişbant  

Ağustos 2014 tarihinde göreve başlayan yeni hükümetin programında genişbanda 

aşağıdaki gibi yer verilmektedir; 

“Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Hükümetimiz bu teknolojilerin etkin 

biçimde kullanılmasını ekonomik ve sosyal kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak 

görmektedir”. 

“Ülkemizde 2014 yılı birinci çeyreği itibarıyla toplam fiber kablo uzunluğu 234.000 

kilometreye ulaşmıştır. Sabit genişbant erişimin artırılması amacıyla fiber altyapı 

yatırımlarına devam edeceğiz. Elektronik haberleşme sektöründeki düzenlemelerin 

etkinliğini artırarak Türkiye’nin uluslararası bir veri iletim merkezi haline gelmesini 

sağlayacağız. 2015 yılı sonunda toplam 45 milyon genişbant aboneye ulaşmayı 

hedeflemekteyiz. Ayrıca 2015 yılı içerisinde dördüncü nesil (4N) mobil elektronik 

haberleşme hizmetlerinin yetkilendirmesine yönelik çalışmaları yürüteceğiz”. 

2014-2018 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında Genişbant  

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı büyüme ve istihdam odağında 

ve sekiz ana eksende hazırlanmıştır. Bu çerçevede, 2014-2018 Bilgi Toplumu 

Stratejisi ve Eylem Planı eksenleri aşağıdaki şekildedir: 

1) Bilgi Teknolojileri Sektörü 

2) Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet 

3) Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam 

4) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu 

5) Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güveni 

6) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler 

7) İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret 

8) Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik 
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2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, bu yapısıyla, Onuncu Kalkınma 

Planı’nda tanımlanan bilgi toplumu politikaları ve hedeflerinin detaylandırıldığı; bu 

politikaların hayata geçirilmesine yönelik strateji ve eylemlerin belirlendiği bir 

politika aracı olarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak, 2014-2018 Bilgi Toplumu 

Stratejisi ve Eylem Planı ile Onuncu Kalkınma Planı’nın 2023 hedeflerinin 

gerçekleştirilmesine yönelik kurgusuna, büyüme ve istihdam odağında, bilgi 

toplumu politikaları ile sağlanacak katkı resmedilmektedir. 

Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet Strateji Önerileri 

Genişbant teknolojilere erişimde alternatif seçeneklerin oluşması, sektörün güçlü 

bir yapıya kavuşması için altyapıya dayalı rekabetin artırılması, genişbant kullanım 

yaygınlığının artırılması, hızlı ve kaliteli genişbant erişimine tüm kesimlerin uygun 

maliyetle ulaşması ve rekabette sürekliliğin sağlanması temel amaçtır. 2018 

yılında ülkemizde hanelerin en az yarısında en düşük 70 Mbps, hanelerin tümünde 

en düşük 20 Mbps hızında internet bağlantısı sağlanacaktır. Bilgi Toplumu 

Stratejisi ile uyumlu Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlanacaktır. Bu Stratejide 2018 

yılı için belirlenen genişbant hedeflerinin nasıl hayata geçirileceği 

detaylandırılacaktır. 
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HEDEFLER 2012 2018

BT PAZARININ GSYH İÇERİSİNDEKİ 
PAYI (%)

1,2 1,76

(9,63 MİLYAR DOLAR) (23 MİLYAR DOLAR)

BT SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE YAZILIM 
VE HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN PAYI 

(%)

21 35

(2,05 MİLYAR DOLAR) (8,05 MİLYAR DOLAR)

BT SEKTÖRÜ İHRACATI MİLYAR 
DOLAR

0,5 2

BİT SEKTÖRÜ KATMA DEĞERİNİN 
ÖZEL SEKTÖR TOPLAM KATMA 

DEĞERİNE ORANI (%)
4,63 5,7

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ HEDEFLERİ

KALKINMA BAKANLIĞI, TÜİK (2014)



Altyapı çeşitliliği, hız, kalite, sosyo-ekonomik durum, etkin rekabet ortamı ve 

kullanım oranları açısından farklılık gösteren yerlerde fiber erişim altyapısını 

yaygınlaştırmak ve sayısal bölünmeyi azaltmak için bölgesel bazlı yatırım 

modelleri benimsenecektir. 

Yeni nesil erişim altyapılarındaki yaygınlığı artırmak amacıyla işletmeciler arasında 

altyapı paylaşımına yönelik destek ve düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

Yeni nesil erişim şebekelerinde yaygınlığı artırmak üzere işletmeciler tarafından 

üstlenilen yatırım kısmi devlet yardımlarıyla desteklenecektir. Genişbant 

altyapısının götürülmesinin işletmeciler açısından kârlı olmadığı bölgelere yatırım 

yapılması evrensel hizmet gelirleri ile teşvik edilecektir. Söz konusu gelirlerin 

amacına uygun ve etkin kullanımı temin edilecektir. 

Elektronik haberleşme altyapısı kurmak isteyen işletmecilerin yerel yönetimlerle 

yaşadıkları geçiş hakkı sorunlarının ortadan kaldırılması sağlanacak, bu alandaki 

düzenleme etkin biçimde uygulanacaktır. 
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Fiber erişim altyapısı maliyetlerinin düşmesi ve yatırımların artmasına katkı 

sağlamak üzere bina içi iletişim altyapısına ait standartlar belirlenecek ve bunların 

uygulanması sağlanacaktır. Sektörde altyapıya dayalı rekabetin artması ve 

sunulan hizmetlerin çeşitlenmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda, mevcut kablo TV 

altyapısı özelleştirilerek alternatif bir şebeke haline gelmesi ve altyapı yaygınlığının 

artması temin edilecektir. 

Mobil iletişim hizmetleri üzerindeki vergi yükü, genişbant erişim talebini artırmak 

için hafifletilecektir. Elektronik haberleşme sektöründe uygulanmakta olan 

düzenleyici çerçeve gözden geçirilecek, ilgili tarafların katılımıyla ortaya konacak 

yeni düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

Elektronik haberleşme sektörüne ait düzenlemelerde, sektörde oluşturacağı etkileri 

daha iyi değerlendirmek için, düzenleme öncesi ve sonrası etki değerlendirmesi 

çalışmaları yapılacak; bu amaçla katılımcı mekanizmalar geliştirilecektir. 

2N ve 3N teknolojisine geçişte edinilen deneyimlerden hareketle 4N teknolojisinin 

ülkeye ve sektöre getireceği katma değerin maksimum olması için gerekli hukuki, 

idari ve teknik çalışmalar tamamlanacak ve 4N yetkilendirme süreci gecikmeksizin 

başlatılacaktır. Yeni nesil erişim şebekelerine ait haberleşme ekipmanlarının 

yurtiçinde üretilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır. Bu kapsamda, yerli 

üretime dönük teşvikler verilecektir. 

Türkiye’nin uluslararası bir veri iletim merkezi olmasına yönelik tedbirler 

alınacaktır. Bu kapsamda, internet değişim noktalarının oluşturulmasına yönelik 

ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları tamamlanacak; bu alana uluslararası yatırımı 

çekmek için vergi muafiyeti, yer tahsisi ve enerji desteği gibi teşvikler verilecektir. 
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Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet İçin Eylem Planları

• Kablo TV ve İnternet Altyapısının Özelleştirilmesi: Sektörde altyapıya 

dayalı rekabetin artması ve sunulan hizmetlerin çeşitlenmesi sağlanacaktır. 

• Bölgesel Bazda Yatırım Yaklaşımı: Altyapı çeşitliliği, hız, kalite, sosyo-

ekonomik durum, etkin rekabet ortamı ve kullanım oranları açısından farklılık 

gösteren yerlerde fiber erişim altyapısını yaygınlaştırmak ve sayısal bölünmeyi 

azaltmak için bölgesel bazlı yatırım modelleri benimsenecektir. Ülkemizin ciddi 

bir yatırım atağına ihtiyacı olduğundan en önemli konunun yatırım olduğu 

değerlendirilmiştir. 

• Fiber Erişim Destekleme Programı Oluşturulması: Yeni nesil erişim 

şebekelerinde yaygınlığı artırmak üzere işletmeciler tarafından üstlenilen 

yatırım kısmi devlet yardımlarıyla desteklenecektir. Genişbant altyapısının 

götürülmesinin işletmeciler açısından kârlı olmadığı bölgelere yatırım yapılması 

evrensel hizmet gelirleri ile teşvik edilecektir. Söz konusu gelirlerin amacına 

uygun ve etkin kullanımı temin edilecektir. 

• Düzenleyici Çerçevenin Gözden Geçirilmesi: Elektronik haberleşme 

sektöründe uygulanmakta olan düzenleyici çerçeve gözden geçirilecek, ilgili 

tarafların katılımıyla ortaya konacak yeni düzenlemeler hayata geçirilecektir.

• Öncül Düzenleyici Etki Analizinin Benimsenmesi: Elektronik haberleşme 

sektörüne ait düzenlemelerde, sektörde oluşturacağı etkileri daha iyi 

değerlendirmek için, düzenleme öncesi ve sonrası etki değerlendirmesi 

çalışmaları yapılacak; bu amaçla katılımcı mekanizmalar geliştirilecektir. 
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HEDEFLER 2012 2018

GENİŞBANT ABONE YOĞUNLUĞU (%) 26,5 70

FİBET INTERNET ABONE SAYISI (BİN) 645 4.000

LTE ABONE SAYISI (MİLYON) - 20

GENİŞBANT ERİŞİM MALİYETLERİNİN KİŞİ BAŞI MİLLİ 

GELİRE ORANI (%)
1,9 1

GENİŞBANT ALTYAPISI VE SEKTÖREL REKABET HEDEFLERİ

KAYNAK: BTK, KALKINMA BAKANLIĞI (2015) 



• Ulusal Genişbant Stratejisinin Hazırlanması: Bilgi Toplumu Stratejisi ile 

uyumlu Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlanacaktır. Bu Stratejide 2018 yılı için 

belirlenen genişbant hedeflerinin nasıl hayata geçirileceği detaylandırılacaktır. 

• Spektrum Kaynaklarının Tahsis Edilmesi: Spektrum politikası, kaynakların 

verimli kullanımı ilkesi ve teknolojinin gelişimi dikkate alınarak, IMT ihalesi 

kapsamında geniş bir spektrumda ve teknoloji bağımsız olarak uygulanmıştır. 

Önümüzdeki dönemde artan veri talebine göre, teknolojinin gelişimi ve 

uluslararası uygulamalar dikkate alınarak spektrumun yeni kısımlarının mobil 

iletişime tahsisi söz konusu olacaktır.

• 4.5G Mobil Genişbant İnternete Geçilmesi: 2G ve 3G teknolojisine geçişte 

edinilen deneyimlerden hareketle 4.5G teknolojisinin ülkeye ve sektöre 

getireceği katma değerin maksimum olması için gerekli hukuki, idari ve teknik 

çalışmalar tamamlanacak ve 4.5G yetkilendirme süreci gecikmeksizin 

başlatılacaktır.

• Yerli 4.5G Elektronik Haberleşme Ekipmanlarının Teşvik Edilmesi: Yeni 

nesil erişim şebekelerine ait haberleşme ekipmanlarının yurtiçinde üretilmesine 

yönelik gerekli adımlar atılacaktır. Bu kapsamda, yerli üretime dönük teşvikler 

verilecektir. 

• Bina İçi İnternet Altyapısı Kurulumunun Zorunlu Hale Getirilmesi: Fiber 

erişim altyapısı maliyetlerinin düşmesi ve yatırımların artmasına katkı sağlamak 

üzere bina içi iletişim altyapısına ait standartlar belirlenecek ve bunların 

uygulanması sağlanacaktır. 

• İnternet Değişim Noktası Kurulumunun Desteklenmesi: Türkiye’nin 

uluslararası bir veri iletim merkezi olmasına yönelik adımlar atılacaktır. Bu 

kapsamda, internet değişim noktalarının oluşturulmasına yönelik ihtiyaç duyulan 

mevzuat çalışmaları tamamlanacak; bu alana uluslararası yatırımı çekmek için 

vergi muafiyeti, yer tahsisi ve enerji desteği gibi teşvikler verilecektir. 

58 Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı 



Vaka Analizleri
ULUSAL GENİŞBANT PLANLARI VE POLİTİKALARI

Çalışmanın birinci bölümünde ortaya konulduğu üzere genişbant ülkeler için 

stratejik bir unsur haline gelmiştir. Genişbant uygulamaları sadece bilgi ve iletişim 

sektörünün bir teknoloji ve hizmet alanı olmaktan çıkmış, ülkelerin ekonomik 

gelişme hedeflerine ulaşılmasında ve küresel ölçekte rekabet gücüne sahip 

olunmasında önemli unsurlardan biri olmuştur. Bu aşamada ülkelerin genişbant ile 

ilgili olarak bir iletişim hizmeti altyapısı ve uygulaması olmasının ötesinde uzun 

vadeli gelişme hedefleri ile ilişkilerini ortaya koyan stratejiler ve planlar hazırlaması 

ve politikalar uygulaması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik 

olarak çok sayıda ülke uzun vadeli Ulusal Genişbant Stratejileri belirlemekte, uzun 

vadeli Ulusal Genişbant Planları hazırlamakta ve uygulamaktadır.

Planlar, stratejik hedefler ile birlikte bu hedeflere ulaşılması için gerekli altyapı 

yatırımlarına, düzenlemelere, hizmetlere, teşviklere, muafiyetlere ve benzeri 

konulara yer vermektedir. Ulusal Genişbant Stratejileri ve Planları her ülkenin 

kendi koşullarına göre farklı özellikler taşımaktadır. Bununla birlikte ortak yönleri 

de bulunmaktadır. Ulusal Genişbant Planlarında en çok görülen ortak nokta, bu 

planları hazırlayan ve uygulayan ülkelerin genişbandı ekonomik gelişme ve 

rekabet gücü için önemli görmeleri ve öncelik vermeleridir.

ULUSAL GENİŞBANT PLANLARI İÇİN GENEL YAKLAŞIMLAR  

Ulusal Genişbant Planları İçin International Telecommunication Union’un 

Genel İlke Önerileri: Ülkeler, Ulusal Genişbant Planlarını kendi koşullarına, 

önceliklerine ve olanaklarına göre hazırlamakta ve uygulamaktadır. Bu nedenle 

ulusal planlar birbirlerinden farklılıklar gösterebilmektedir.

59 Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı 



Bununla birlikte çatı uluslararası iletişim örgütü olan ITU Ulusal Genişbant Planları 

için tavsiye niteliğinde temel ilke önerileri geliştirmiş bulunmaktadır. 

a) Genişbant ulaştığı gelişme seviyesi ile Hükümetler, düzenleme kurumları ve 

sektör firmaları için daha kapsamlı sorumluluklar getirmektedir. Bu nedenle 

genişbant uygulamalarını tamamen iktisadi prensiplere dayanarak sağlama 

düşüncesi gözden geçirilmelidir.

b) Rekabet ve pazara dayalı genişbant düzenlemeleri esas olmakla birlikte 

düzenleyiciler piyasa aksaklıklarını gidermek için önlemler almalı, aldıkları 

önlemler ile pazar dinamikleri arasındaki dengeyi de gözetmelidirler.

c) Diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlanılmalı, ancak her ülke kendi 

karakteristik özelliklerine göre plan hazırlamalıdır.

d) Genişbant altyapı eksiklerinin giderilmesi için kamu ve özel kaynakların tüm alt 

ve üstyapı yatırımları arasında nasıl dağıtılacağı ve önceliklendirileceği 

belirlenmelidir.

e) Genişbant altyapısının yayılımı için insan kapasitesinin geliştirilmesi de planda 

yer almalıdır.

f) Planlarda, uygulama araçlarına, eylem planlarına, finansman olanaklarına 

özellikle yer verilmelidir.

Avrupa Birliği’nde Dijital Gündem ve Genişbant Politikaları  

Avrupa İçin Dijital Gündem: “Avrupa İçin Dijital Gündem” girişimi AB’nin 2020 

stratejisinin amiral gemisidir. Söz konusu girişim ile; yüksek hızda internet ve 

genişbant uygulamasının yaygınlaşması, haneler ve şirketlerin dijital ortak pazarın 

faydalarından yararlanması, bilginin ise online olarak paylaşılması 

hedeflenmektedir. Dijital Gündem ile AB’nin ekonomik olarak büyümesini ve dijital 

dünyanın sunduğu fırsatlar ve sağladığı faydaların toplumun tüm kesimlerine 

yaygınlaştırılmasını hedeflenmektedir. 
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Yapılan araştırmalara göre; Avrupa’nın son 15 yılda yaşanan büyümenin yarısı 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün sunduğu kolaylıkların kullanılması yoluyla 

sağlanmış olup bu eğilimin hızlanarak artacağı öngörülmektedir.  Bu kapsamda; 

gündemde eyleme geçirilmesi için 7 tane öncelik alanı belirlenmiştir. Bunlar; 

1. Dijital tek pazarın oluşturulması, 

2. BİT ürün ve hizmetlerinin daha fazla işbirliği içinde kullanımı için genel 

çerçevenin çizilmesi ve standartların geliştirilmesi, 

3. İnternet güvenliğinin artırılması, 

4. Daha hızlı internet erişiminin ve genişbandın yaygınlaştırılması,

5. BİT Sektöründe Araştırma ve Geliştirmenin teşvik edilmesi, 

6. Dijital kullanım yeteneğinin ve dijital içeriğin geliştirilmesi, 

7. İklim değişikliği ve yaşlanan nüfus gibi sosyal ve çevresel meselelerle baş 

edilmesinde BİT’in etkin ve kapsamlı bir şekilde uygulanması,

AB genelinde Dijital Tek Pazar’ın tam olarak hayata geçirilmesi sürdürülebilir 

ekonomik büyümenin yanında sosyal kalkınma açısından da kilit bir unsur olarak 

görülmektedir. Bu çerçevede ortaya konulan somut hedefler aşağıda verilmektedir;

• 2015’te nüfusun % 20’sinin sınır ötesi online alışveriş yapması, 

• 2015’te nüfusun toplam alışverişin % 50’sini online yapması, 

• 2015’te düzenli internet kullanımının %75’e çıkarılması, 

• 2015 yılında hali hazırda %30 olan hiç internet kullanmama oranının %15’e 

indirilmesi, 

• 2015’te nüfusun % 50’sinin kamu hizmetlerini online alacak duruma gelmesi ve 

kamu alımlarının tamamına online erişim sağlanması, 

2020 yılına kadar dijital tek pazarda istenilen seviyede ilerleme kaydedilmesi 

halinde bunun AB ekonomisinin büyümesine 4 puan katkı yapacağı ve Birlik 

genelinde kişi başına düşen gelirin 1.000 Euro artacağı tahmin edilmektedir. 
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Herkes için İnternet, Hızlı İnternet ve Genişbant Erişimi: Dijital Gündem’in en 

önemli öncelikleri arasında yer alan tüm AB vatandaşları için hızlı internet ve 

genişbant erişimi kapsamında 2020 yılında nüfusun tamamının asgari 30 Mbps 

genişbant hızına erişmesi ve tüm hanelerin yarısının da asgari 100 Mbps 

genişbant hızına erişmesi hedeflenmektedir. 

2013 için tüm hane halklarının temel genişbant erişime ulaşması planlanmış, hızlı 

ve ultra hızlı genişbandın yaygınlaştırılması için çalışmalar hızlandırılarak bu 

konudaki süreçler temel ulusal politikaların bir parçası haline getirilmiştir. 

Komisyon 2014 ile 2020 yılları arasında Avrupa çapında ulaşım, enerji ve sayısal 

şebekelerin hızla geliştirilmesi için 50 milyar Euro’luk bir plan hayata geçirmiştir. Bu 

bütçenin 9,2 milyar Euro’su sadece genişbant erişimine ayrılmıştır. 9,2 milyar 

Euro’nun en az 7 milyar Euro’su yüksek hızlı genişbant altyapısına, kalan 2,2 

milyar Euro’su da kamu yararına kullanılacaktır. Bu kullanımın içinde e-devlet, e-

sağlık, e-ihale ve yasadışı içerikle mücadele bulunmaktadır. 
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Genişbant için yeni nesil şebekelerin kullanılması hususunda hala sorunlar 

mevcuttur ve Komisyonun bu konuda yeni tavsiyeleri vardır. Bu tavsiyelere uygun 

olarak fiber piyasası da birçok ülkede pazar tanımlamaları içerisinde yer almaya 

başlamıştır. Çok sayıda düzenleyici kurum fiber şebekeleri dışındaki şebekeler için 

tam anlamıyla paylaşıma açılmayı zorunlu tutmuştur. Ancak etkin piyasa gücüne 

sahip işletmecilerin perakende pazarda hizmet vermesini 6 ay engelleyen etkin 

piyasa gücü düzenlemeleri fiber için de yürürlüktedir. 

Fiber konusunda birkaç düzenleyici kurumun fiyat tabanlı erişim çalışmaları vardır. 

Fiber için Danimarka, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde özel fiyat kontrol 

önlemleri uygulanmaktadır. Komisyon yeni nesil şebekelerin hayata geçirilmesinde 

karşılaşılan maliyetlerin % 80’inin bayındırlıkla ilgili olduğunu düşündüğü için 

düzenleyici çerçeveyi ve güncellemelerini geçiş hakkı konusunu mümkün 

olduğunca kolaylaştıracak şekilde hazırlamıştır. 

Dijital Gündem 2020 hedeflerine bağlı olarak AB spektrum kullanılabilirliğini 

artırarak LTE yatırımlarını desteklemektedir.  AB spektrum politikasını 2012 yılında 

kabul edilen radyo spektrumu programı oluşturmaktadır. Bu politika programı AB 

genelinde spektrum kullanımını düzenlemeyi ve yeterli spektrum ile hızlı genişbant 

sağlanmasını amaçlamaktadır. AB’nin bu konudaki düzenleme takviminde AB’deki 

400MHz-6GHz aralığındaki spektrum kullanımının listelenmesi ile mobil genişbant 

için uygun olan 1200MHz spektrumun belirlenmesi sağlanmış olup 2015 yılında 

800 MHz bandının dağıtılması tamamlanacaktır. Dijital Gündem 2020 hedefleri 

nedeniyle kablosuz genişbant için yeterli spektrumun sağlanması birçok ülkenin 

ulusal planı içerisinde de yer almaktadır. Bant genişlikleri ile ilgili spektrum 

düzenlemeleri ve yetkilendirmeler başlamış olup; Almanya, İspanya, Fransa, 

İtalya, Portekiz ve İsveç yetkilendirmesini tamamlamıştır, birliğin diğer ülkelerinin 

tamamının 2015 sonuna kadar yetkilendirmeleri tamamlayacaklardır.    
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ÜLKELERİN GENİŞBANT PLANLARI VE STRATEJİK HEDEFLERİ 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) genişbandın benimsenmesi 

konusunda 2012'de yayımladığı “Genişbandın Durumu: Herkese Ulaşan Bir 

Sayısal Kapsama Sağlamak” başlıklı raporda belirtildiği gibi Ulusal Genişbant 

Politikaları tüm ülkeler için öncelik haline gelmiştir. Bu çerçevede 2014 yılında 

dünya üzerinde 140 ülkenin hali hazırda yürürlükte olan bir genişbant gelişim planı 

mevcuttur. 13 ülke ise stratejik bir plan oluşturmuştur.    

Genişbant stratejik planı hazırlayarak uygulamaya başlayan ülkelerin genişbant 

konusunda uzun vadeli stratejik hedefleri olduğu görülmektedir. Uzun vadeli 

stratejik hedefler çoğunlukla genişbantta belirli bir yılda ulaşılacak indirme ve 

yükleme hızlarını, kapsamına alınacak nüfus, kişi, hane halkı kurum sayısı ile 

penetrasyonu ve yapılacak fiber altyapı yatırımlarından oluşmaktadır.
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ÜLKELER
HEDEF 

YIL
HIZ AÇIKLAMA

ABD 2020

100 Mbps 

(İndirme) En az 100 milyon nüfus için 

hedeflenmektedir50 Mbps 

(Yükleme)

AB 2020 100 Mbps
Hanelerin en az % 50’si için

hedeflenmektedir

AVUSTRALYA 2016 100 Mbps
2020 itibariyle % 93’lük kapsama oranı

hedeflenmektedir

GÜNEY KORE 2020 10 Gbps Tüm haneler için hedeflenmektedir

BREZİLYA 2014 5 Mbps

30 bin 803 km uzatma içeren altyapıyla 

2014’de 40 milyon hane halkı ve 4283 

belediye kapsanması hedeflenmektedir. 

KATAR - 100 Mbps

Hanelerin % 95’inin, işyerleri ve resmi

dairelerin ise % 100’ünün kapsanması

hedeflenmektedir

MALEZYA 2020 50Mbps
Orta sınıfın %50’sine genişbant internet 

erişimi sağlanması

SEÇİLİ ÜLKELERDE GENİŞBANT HEFEDEFLERİ

Kaynak: 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 



ULUSAL GENİŞBANT PLANLARININ ORTAK ÖNCELİKLERİ VE 

UYGULAMALARI

Ülkeler Ulusal Genişbant Planlarını kendi karakteristik özelliklerine göre 

hazırlamakta ve uygulamaktadır. Bununla birlikte hazırlanan planlarda öne çıkan 

ortak öncelikler ve uygulamalar bulunmaktadır.  Bu bölümde ulusal planlarda yer 

alan ortak önceliklere ve uygulamalara yer verilmektedir.  

Fiber Altyapı Yatırım Modelleri Ve Teşviki 

Yeni nesil genişbant yatırımları farklı ülkelerde farklı modellerle yapılmaktadır. 

Düzenleyici kurumun düzenleme muafiyet desteği olup olmaması temel ayrım 

olarak ortaya çıkmaktadır (Düzenleme muafiyeti; altyapı yatırımlarını yapacak olan 

kamu dışındaki özel sektör firmalarına altyapı paylaşımı ve benzeri konularda 

muafiyetler tanınması ile vergi istisnası ve ARGE desteği gibi benzeri unsurlar 

sunulmasıdır). Yeni nesil genişbant yatırımlarında öne çıkan modeller söyle 

gruplanmaktadır:

• Devletin doğrudan yatırımla altyapı sahibi olduğu ve düzenleme muafiyeti 

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

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

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

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

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

• Rekabetçi piyasanın yatırımı tetiklediği ve düzenleme muafiyeti uygulaması olan 

ülkeler (örneğin, ABD, Portekiz)

• Rekabetçi piyasanın yatırımı tetiklediği ve düzenleme muafiyeti uygulaması 

olmayan ülkeler (örneğin, Polonya, Slovakya)
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İlk gruptaki ülkelerde servis sağlayıcılarına uygun şartlarda hizmet verecek tarafsız 

bir kamu kurumunun düzenleyici rol üstlenmesi benimsenmiştir. İkinci gruptaki 

Malezya’da kamu yerleşik işletmeciye doğrudan destek verirken, Güney Kore’de 

bu desteğin yoğunlukla Ar-GE bazında olduğu görülmektedir. AB’nin bölgesel 

seviyede kısmi yatırım/finansman desteği öngören tavrı da birlik üyelerine yönelik 

bir politika desteği olup belediye ve diğer yerel yönetimlerin aktif katkısı 

öngörülmektedir. Fransa da AB direktifleriyle uyumlu olarak nüfus yoğunluğu 

düşük bölgelerde kamu desteğini uygun görmektedir. Son iki gruptaki dört ülkeden 

üçünde kablolu işletmecilerin etkin rekabet gücü olduğu görülmektedir. Küresel bir 

bakışla, kamunun genişbant altyapı yatırımlarıyla ilişkisinde dört temel davranış 

biçimi ortaya çıkmaktadır:

• Doğrudan yatırımla altyapı sahipliği: Devletin doğrudan yatırımla %100’üne 

sahip olduğu ulusal genişbant altyapı şirketi kurması durumunda, bu şirket 

servis sağlayıcılara uygun şartlarda toptan erişim hizmeti vermektedir. Devlet bu 

modelde işin yapımını özel sektöre ihale edebilmektedir. Örneğin Avustralya, 

tahmini 43 milyar Avustralya Doları (~42 milyar ABD Doları) yatırım planlamıştır. 

Katar yaklaşık 360 milyon, Singapur da yaklaşık 800 milyon ABD Dolarlık 

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

yatırımı yapmıştır; fakat giriştiği doğrudan altyapı yatırımını sadece omurga 

şebeke yapısıyla sınırlı tutmuştur.

• Ulusal seviyede yatırım/finansman desteği: Devletin altyapı yatırımcılarına 

belli bir miktarda maddi teşvik veya ucuz fonlama sağlamasıdır ve fonlama 

desteği düzenleme muafiyetiyle desteklenebilmektedir. Örneğin Malezya, 

Telekom Malaysia’ya altyapı yatırımının % 20’si oranında devlet desteği 

(maksimum 900 milyon Dolar) yapmış ve şirkete düzenleme muafiyeti 

tanımıştır. Güney Kore de sektör oyuncularına ucuz fonlama fırsatı ve iki büyük 

proje için 2,3 milyar Dolarlık AR-GE yatırım desteğinde bulunmuş, ayrıca yeni 

fiber yatırımları için paylaşım muafiyeti tanımıştır.
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• Bölgesel seviyede kısmi yatırım/ finansman desteği: Devletin bölgesel 

bazda, özellikle düşük nüfus yoğunluklu bölgelere odaklanan fonlama desteği 

sağlaması durumunda yerel yönetimler ve/veya belediyelerin aktif olarak yatırım 

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

destek olarak 2 milyar Euro’luk bir fon ayırmıştır. İsveç’te belediyelere BIT ve 

genişbant programları için devlet desteği verilmiştir. Hollanda’da Amsterdam’ın 

fiber ağı yerel belediye desteğiyle kurulmuştur. AB ise birlik üyelerinin genişbant 

yatırımlarına 1 milyar Euro’luk fon sağlamıştır.

• Rekabetçi piyasanın yatırımı tetiklemesi: Kablo veya alternatif işletmecilerin 

altyapı yatırımı yaparak sabit hat yerleşik işletmecisiyle rekabet başlatması 

altyapı yatırımlarını tetiklemektedir. Bu tarz piyasalarda, düzenleyici kurum ülke 

genelinde veya altyapı rekabetinin olduğu yerlerde düzenleme muafiyeti 

uygulayabilmektedir. Örneğin kablo altyapısının% 90’dan fazla kapsama alanına 

sahip olduğu ve aktif DOCSIS 3.0 yatırımı bulunan ABD’de fiber paylaşımı şartı 

bulunmamaktadır. Portekiz’deki kablo sistemi nüfusun % 80-85’ini kapsarken 

aktif olarak DOCSIS 3.0 yatırımı da yapılmaktadır ve düzenleyici kurum kablo 

olan alanlarda fiberin paylaşıma açılma zorunluluğunu kaldırmıştır. 

Polonya’daki kablo sistemi özellikle büyük şehirlerde yaygın kapsama alanına 

sahiptir ve Varşova’da yerleşik işletmecinin sayısal TV yayınlarına yönelik etkin 

piyasa gücüne sahip olmaması üzerine, yakın zaman önce başkent Varşova için 

paylaşım muafiyeti uygulaması düzenlenmiştir; fakat düzenleme Avrupa 

Komisyonu tarafından reddedilmiştir. Benzer şekilde düzenleme muafiyeti 

uygulaması olmaksızın rekabetçi piyasanın yatırımı üstlendiği bir diğer ülke 

Slovakya’dır. Bu ülkedeki mobil işletmecinin güçlü fiber yatırımları 

bulunmaktadır ve altyapı bazlı yarış başlamıştır. Herhangi bir düzenleme 

muafiyeti ise yoktur.
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İncelenen ülke örneklerinin bir kısmında düzenleyici kuruluşların düzenleme 

muafiyeti uygulamasını tercih ettiği görülmüştür. İncelenen ülkelere bakıldığında 

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

veya fibere yatırım yapmaya hevesli güçlü alternatif yatırımcıların olduğu 

durumlarda yerleşik işletmecinin yatırım iştahını korumak veya artırmak adına 

düzenleyici kurumlar tarafından tercih edilmektedir. 

Bununla beraber özellikle Avrupa Komisyonu düzenleme muafiyeti uygulamasının 

piyasalarda etkin rekabetin tesisinin önünde engel oluşturacağına yönelik bir 

yaklaşım belirlemiştir. Komisyon yatırım iştihanı artırmanın yolunun bu tarz 

muafiyetlerden değil ama destekleyici başka düzenlemelerden geçtiğini 

savunmaktadır (örneğin geçiş hakkı düzenlemeleri, inşaat maliyetlerinin 

düşürülmesi). 
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YENİ NESİL 

GENİŞBANT FİBER 

YATIRIM 

MODELLERİ

DÜZENLEYİCİ KURUMUN MUAFİYETİ

DÜZENLEME 

MUAFİYETİ 

UYGULAMASI YOK

DÜZENLEME MUAFİYETİ 

UYGULAMASI VAR

DEVLETİN 

DOĞRUDAN 

YATIRIMLA 

ALTYAPI SAHİPLİĞİ

AVUSTRALYA, 

KATAR, SİNGAPUR, 

BREZİLYA

SERVİS SAĞLAYICILARINA 

UYGUN ŞARTLARDA HZİMET 

VERECEK TARAFSIZ BİR 

KAMU KURUMUNUN 

KURULMASI

DEVLETİN ULUSAL 

SEVİYEDE KISMİ 

YATIRIM 

FİNANSMAN 

DESTEĞİ

GÜNEY KORE, MALEZYA

MALEZYA’DA YERLEŞİK 

İŞLETMECİYE DOĞRUDAN 

DESTEK, GÜNEY KORE’NİN 

YOĞUNLUKLU ARGE 

DESTEĞİ

DEVLETİN 

BÖLGESEL 

SEVİYEDE KISMİ 

YATIRIM 

FİNANSMAN 

DESTEĞİ

FRANSA, İSVEÇ, 

HOLLANDA, AB 

(POLİTİKA 

DESTEĞİ)

BELEDİYELERİN VE YEREL 

HÜKÜMETLERİN AKTİF 

KATKISI, FRANSA’DA DÜŞÜK 

NÜFUS YOĞUNLUĞU OLAN 

BÖLGELERDE DESTEK (AB 

DİREKTİFİ İLE UYUMLU)

REKABETÇİ 

PİYASANIN 

YATIRIMI 

TETİKLEMESİ

SLOVAKYA, 

POLONYA
ABD, PORTEKİZ

ABD, PORTEKİZ, 

POLONYA’DA GÜÇLÜ KABLO 

REKABETİ, SLOVAKYA’DA 

MOBİL İŞLETMECİNİN GÜÇLÜ 

FİBER YATIRIMLARI

YENİ NESİL GENİŞBANT FİBER YATIRIM MODELLERİ 
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Fiber Genişbandı Destekleyen Düzenlemelerin Oluşturulması: AB genişbandı 

destekleyen düzenlemeleri oluştururken, düzenleme çerçevesini fiber ağların 

yaygınlaştırılması için Telekom işletmecilerine daha fazla teşvik sağlayacak şekilde 

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

düzenlemeleri arasında önemli farklılık vardır. 2004’teki fibere açık erişim ve 

düzenleyici tatil olmaması ilkelerine, mümkün olan yerlerde altyapıdaki kanallara 

erişim yetkisi, hane içi kablolama yetkisi, fiber/alt yerel ağ ayrıştırma yetkisi, çoklu 

fiber yayılımının hızlandırılması ve yeni bölgelerde tesis paylaşımı eklenmiştir. 

Yeni düzenlemeyle AB’de kırsal ve kar getirmeyen alanlarda devlet desteğiyle fiber 

şebekeler kurulmasına izin verilmiş durumdadır. Düzenleyici ve geliştirici 

uygulamalarının mobil pazardaki bir örneği de ABD’deki etkin spektrum politikası 

yönetimidir. Uzun vadeli bakış açısı ve tam şeffaflık gerektiren, yayıncılıkta frekans 

kapasitesi yaratma ve tahsisine benzeyen spektrum yönetimi için Ulusal Genişbant 

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

spektrumu ve yüzlerce MHz lisanssız ve paylaşılmış spektrum ihaleye 

çıkarılmıştır. 

Fiber Genişbant Hizmetlerine Talep Arttırıcı Girişimler: Genişbandın yaygın 

kullanımını teşvik etmek için ülkelerin benimsemiş olduğu birçok farklı uygulama 

bulunmaktadır. Internet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik eğitim 

programlarından, internet erişimine sahip nüfusu arttırmaya yönelik teşvik 

uygulamalarına kadar uzanan bu etkinlikler, ülkeden ülkeye kimi zaman benzerlik 

göstermekte, kimi zaman ise farklı duyarlılıklara öncelik vermektedir. 

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

BT yetkinliği kazandırıcı eğitim programları yürütülmektedir.. 
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• Brezilya, ABD, Avustralya ve Malezya’da PC ve internet bağlantısı sunan, eğitim 

programları da düzenleyen, kâr amacı gütmeyen iletişim merkezleri kurulmuştur

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

bilgisayarların uygun fonlama planlarıyla, düşük ücret karşılığı veya karşılıksız 

olarak ihtiyaç duyanlara ve çoğunlukla da öğrencilere ulaştırmayı sağlayan 

dağıtım programları düzenlenmiştir.

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

internet erişimi sağlanmıştır.

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

veya düşük maliyetli hizmet veren internet altyapısı kurulmuştur.

• Basta Güney Kore ve Singapur olmak üzere pek çok ülkede e-devlet 

uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla kullanım teşvik edilmiştir.

• Polonya ve Brezilya’da internet ve cihaz fiyatlarında vergi avantajları 

sunulmuştur. 

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

kurulmuştur.

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

getirilmesi zorunlu kılınmış veya sertifikasyonla teşvik edilmiştir.

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

yayınlanması zorunlu kılınmıştır.

Evrensel Genişbant Hizmetinin Maliyetinin Karşılanması İçin Eğilimler  

Sayısal uçurumun büyümesinin engellenmesi bakımından büyük önemi olan 

“evrensel hizmet” kavramı ile telekomünikasyon sektörünün AB’de uyması gereken 

koşullar belirlenmiş, böylelikle herkesin, her yerde yüksek standartta temel 

hizmetlerden, makul fiyatla yararlanmaları garanti altına alınmaya çalışılmıştır. 
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Öte yandan sayısal uçurum olgusu ile birebir ilintili olan evrensel hizmetin 

sağlanması, özellikle de bu hizmetin maliyetinin karşılanması hususu hala hem 

Dünya’da, hem de AB’de tartışılmaktadır ve ulusal çabaların ötesinde evrensel ya 

da kıtasal çözüm halen geliştirilebilmiş değildir. 

Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetlere toplumun tüm kesimlerinin 

erişebilmelerinin sağlanmasının üç boyutu bulunmaktadır;  

1. Mevcudiyet: Evrensel hizmet kapsamındaki telekomünikasyon hizmetlerinin 

ülkenin her yerinde sunulmasının sağlanması. 

2. Erişilebilirlik: Tüm vatandaşların, yaşadıkları yer, cinsiyet, bedensel engel ve 

diğer kişisel özelliklerden bağımsız olarak bu hizmetleri kullanabilir olması. 

3. Makul fiyat: Evrensel hizmet kapsamındaki telekomünikasyon hizmetlerinin 

karşılanabilir fiyatlarla sunulması.  

Evrensel erişim bugün interneti ve hatta genişbandı da içerecek şekilde yeniden 

yapılandırılmakta ve ayrıca sayısal içerme konusundaki hususlara da 

odaklanmaktadır. 1980’lerden günümüze geldiğimizde bilgi ve iletişim altyapısının 

kamu tarafından sağlanması ve maliyetinin kamu tarafından karşılanması 

yaklaşımından özel sektörün katkı sağlaması yaklaşımına doğru bir kayma vardır. 

Günümüze gelindiğinde şebeke oluşturma ve maliyet karşılama konusundaki 

genel kanı değişmezken olası açıkların özel finansal kaynaklarla karşılanması 

hususu gelişmektedir. Ancak yeni nesil şebekelerin daha fazla maliyet içermesi ve 

2009 yılı finansal krizi nedeniyle yaşanan likidite sıkıntısı nedeniyle kamu 

kaynakları kullanımına doğru artan bir geri dönüş olmuştur. Konu hakkında üç 

temel model göze çarpmaktadır. Bunlar öz kaynak yatırımı, kamu-özel sektör 

ortaklığı ve finansal teşvik modelleridir. 
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Yaklaşımların karışımı ve en iyi nerede kullanılacakları yıllar içerisinde oluşan 

deneyimlerle şekillenmiş olup diğerleri karşısında kamu-özel sektör ortaklığı ve 

evrensel hizmet fonu öne çıkmaktadır.  

Sonuç olarak, evrensel hizmetin maliyetini karşılama konusunda doğru tek bir 

model yoktur. Aksine farklı durumlar, farklı yaklaşımlar oluşturmaktadır. 

Yeni Nesil Fiber Şebeke Yatırımlarında Yüksek Maliyetler ve Düzenleyici 

Katkısı: Yeni nesil fiber şebekelerin kurulumundaki yüksek yatırım maliyeti, 

düzenleme yetkisine sahip makamların altyapının yaygınlaşması için doğrudan 

veya dolaylı katkı sağlamasını gündeme getirmiştir. Bu yüksek yatırım maliyetleri 

hakkında fikir sahibi olabilmek için yapılan bir hesaba göre toplam 316 milyon 

nüfuslu on AB ülkesinin hanelerinin yaklaşık % 90’ının mevcut genişbant 

altyapısının güncellenme maliyeti 200-250 milyar Euro olacaktır. Bu hesapta FTTH 

penetrasyonunun yaklaşık % 90 olduğu kabul edilmiştir.

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

spektrumu maliyeti ile işletmecilerin LTE güncellemesinin toplam yatırım miktarı 

50-70 milyar Euro olacaktır. Avrupa özelinde bu sayılar ihtiyaç duyulan yatırımın 

büyüklüğünü ortaya koymaktadır. 

Birikmiş yüksek yatırımın gerçekleşmesinin önünü açmak amacıyla, AB yakın 

zamanda mevcut düzenlemelerde, genişbant uygulamalarına ilişkin ek tedbirlerle 

bazı değişiklikler yapmıştır. Yeni nesil şebeke fiyat denemeleri için esneklik 

getirilmiş, yatırım getirisi sağlayan ve pazarlardaki rekabet ortamını göz önüne 

alan eşit fiyatlandırma planlarıyla, AB ülkelerinin tamamında uyum oluşturulması 

istenmiştir. 
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SEÇİLMİŞ ÜLKELERİN ULUSAL GENİŞBANT PLANLARI

DANİMARKA

FRANSA
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KÜRESEL KONUMU Genişbant yaygınlığı açısından dünya lideri ülkelerden biri

ULUSAL STRATEJİ PLAN 2001 Danimarka Ulusal Genişbant Planı

HAZIRLAYAN UYGULAYAN Kamu

STRATEJİK HEDEF Danimarka’yı IT-Genişbant alanında dünya liderliğine taşımak

STRATEJİK AMAÇ
Danimarka halkının refahı için hızlı, ucuz ve güvenli internetin desteklenmesi ve ileri 

götürülmesi 

ODAK NOKTALARI

Kamu kaynaklarını kullanmaksızın piyasa temelli pazar

Yüksek rekabet ve güvenliği sağlamaya yönelik şeffaf ve tarafsız düzenlemeler

Tüketici adına pazar gelişmelerinin ve oyuncuların denetimi ve gözetimi

GENEL/FİBER ALTYAPI

Pazar altyapı ihtiyaçlarını kendi karşılar

Fiber altyapının kurulması için bölgesel ve yöresel yönetimler insiyatif kullanır/yatırım 

yapabilir

Kamu doğrudan altyapı yatırımı yapmaz

Kamu-özel ortaklıları; kamu altyapısının özel sektör paylaşımına/ kullanımına

açılması

KAMUNUN TALEP 

DESTEKLERİ
Kamu’nun IT hizmetlerine yönelik yatırımlarını artırması

KÜRESEL KONUMU
Ortalama genişbant hızları ve genişbant yaygınlığı açısından dünya lideri ülkelerde

biri

ULUSAL STRATEJİ PLAN
2008 Yeni Ulusal Genişbant Stratejisi

2008 Dijital Ekonomik Bakanlığı’nın kuruluşu 

HAZIRLAYAN UYGULAYAN Kamu

STRATEJİK HEDEF Özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve sektördeki rekabetin artırılması

STRATEJİK AMAÇ Genişbant hizmetlere evrensel erişimin sağlanması

ODAK NOKTALARI

Yerel ağın paylaşımı için düzenleme yapılmıştır

France Telekom şebekesine diğer oyuncuların erişiminin önü açılmıştır

Genişbant ücretlerinde gerileme,  genişbant yaygınlık oranlarında hızlı artış

Sabit ve mobil pazarda hızlı yenilikçi gelişmeler

Özel sektörün giremediği pazarlarda eksiklikleri gidermek için yerel yönetimler 

şebeke kurulumu-hizmeti sunumu desteği vermektedir. 

GENEL/FİBER ALTYAPI

Kamu doğrudan yatırım yapmamaktadır

Kamu fiber altyapı yatırımlarında /kurulumunda kredi desteği vermektedir

Yerel yönetimler altyapı yatırımı yapmaktadır

Kamu, özel sektör fiber altyapı yatırımlarına uygun koşullar ile kredi desteği

vermektedir.   

KAMUNUN TALEP 

DESTEKLERİ

Fiber altyapı yatırımları için yerel yönetimler ve özel sektöre uygun koşullarda 25-40 

milyar Euro arasında kredi programı oluşturmuştur.

Gri bölgelerde France Telekom gibi sadece yasal yükümlü işletmeciler genişbant 

erişimi sağlamakta olup kamu müdahaleleri ve rekabet koşullarına ilişkin esneklikler

gösterilmektedir. 



JAPONYA

GÜNEY KORE
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KÜRESEL KONUMU Genişbant teknolojisinde hız konusunda ve ücretler açısından dünyada lider

ULUSAL STRATEJİ PLAN

2000/2006 Temel IT ve Genişbant Stratejisi

2001 E-Japonya Stratejisi

2004 U-Japonya Stratejisi

HAZIRLAYAN UYGULAYAN
Hükümet ve Düzenleyici Kurum

2001’de IT Strateji Merkezi kurulmuş olup stratejiyi uygulamaktadır

STRATEJİK HEDEF
Fiber altyapıyı geliştirerek genişbant olanaklarının arttırılması ile IT alanında 

yeniden küresel rekabet gücü kazanılması

STRATEJİK AMAÇ
Bireysel, kurumsal, kamusal tüm kullanıcıların internete en hızlı, en ucuz, en yaygın 

ve en kaliteli erişimi

ODAK NOKTALARI

Yerel ağın paylaşımı için düzenleme yapılmıştır.

NTT şebekesine diğer oyuncuların erişiminin önü açılmıştır.

Fiber altyapısı odaklı gelişme öne çıkarılmıştır.

Fiber kablo ve enerji şirketleri dolaylı olarak desteklenmiştir.

GENEL/FİBER ALTYAPI

Kamu altyapı yatırımı yapmamaktadır

Piyasa oyuncuları altyapı yatırımlarını yapmaktadır

Kamu altyapı yatırımları için düşük faizli krediler ve vergi indirimleri sağlamaktadır.

KÜRESEL KONUMU Genişbant fiber yaygınlığı ve hızında dünya lideri

ULUSAL STRATEJİ PLAN 1998 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Planı

HAZIRLAYAN UYGULAYAN
Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı (NIA)

Kore Bilgi Altyapısı Kurumu (KII)

STRATEJİK HEDEF Bilgi toplumu yaratmak, Bilgi ekonomisine geçmek

STRATEJİK AMAÇ Küresel ölçekte bilgi ve teknoloji üretmek ve rekabet gücüne sahip olmak

ODAK NOKTALARI

Özelleştirmeler ve serbestleşme ile rekabetçi piyasa mekanizması ve koşulları 

oluşturmak, mobil genişbant pazarında etkin rekabet

Genişbant pazarına girişleri özendirmek; kredi olanakları, kamu destekli teknoloji 

eğitim programları, düzenlemeler

DSL ve fiber kablo genişbant hizmetlerinde tam yaygınlaşma

Kablolu, Kablosuz, RFID şebekelerini yakınsayarak her yerden, her zaman, tüm 

sabit ve mobil cihazlar üzerinden erişilebilir sistemler haline getirilmesi  

GENEL/FİBER ALTYAPI

Kamu altyapı yatırımları yapmamaktadır.

Özel sektör hizmet sağlayıcı firmalar altyapı-şebeke yatırımlarını yapmaktadır. 

Kamu talep yönünü desteklemektedir

Kamu, özel sektör altyapı yatırımları ve kurulumlarının desteklenmesi amacıyla 

yatırım fonları kurmuştur.

KAMUNUN TALEP 

DESTEKLERİ

Bireysel genişbant kullanımı eğitimleri, sertifika programları, kullanıcı vergi 

indirimleri

Genişbant haberleşme sistemleri kullanan şirketlere vergi indirimleri ve muafiyetleri



İSVEÇ

BREZİLYA
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KÜRESEL KONUMU Fiber/LAN bağlantılarının yaygınlığında dünya üçüncüsü

ULUSAL STRATEJİ PLAN 2001 Ulusal Genişbant Stratejisi

HAZIRLAYAN UYGULAYAN KAMU-HÜKÜMET

STRATEJİK HEDEF
Genişbant yaygınlığını ve erişimin %100’’e ulaştırmak, hane başına internet erişim

hızını 2 Mbps ve üzerine çıkarmak

STRATEJİK AMAÇ

Genişbant, vatandaşların ve şirketlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmalı, 

gelişmesine yardımcı olmalı, kaliteli yaşam sürmesini sağlamalı, sürdürülebilir

büyümeyi desteklemeli, vatandaşlar tüm ülke genelinde interaktif kamu e-

hizmetlerine erişebilmeli

ODAK NOKTALARI

Yerel ağın paylaşımı için düzenle yapılmıştır (2001) 

Telia Sonera şebekesine diğer oyuncuların erişiminin önü açılmıştır

Telia Sonera şebeke ve perakende internet hizmet bölümleri ayrılmıştır.

Bakır ve fiber altyapıda açık erişim yükümlülüğü uygulanmaktadır. 

Bakır, kablo, fiber, kablosuz platformda etkin rekabet ortamı kurulmuştur.

Kamu ve özel sektörün birlikte içinde bulunduğu belediye şebekeleri kurulmuştur

(Dünya lideri)

Geniş alanlara ve nüfusun az olduğu bölgelere genişbant hizmetlerini ulaştırmak 

için kamu-özel girişim modelleri geliştirilmiştir.

GENEL/FİBER ALTYAPI

Kamu merkezi hükümet kaynakları ile altyapı yatırımları yapmaktadır; ulusal projeler

Belediyeler doğrudan ve destekleri ile altyapı yatırımları yapmaktadır; yerel fonlar 

Kamu-özel işbirlikleri ile altyapı yatırımları yapılmaktadır; bölgesel fonlar

Hükümet fiber altyapı kurulum fonlarını yönetmek için BİT komisyonu kurmuştur. 

KÜRESEL KONUMU Mobil genişbant altyapısı ve yaygınlığı en hızlı büyüyen ülkelerden biri

ULUSAL STRATEJİ PLAN 2010 Ulusal Genişbant Planı

HAZIRLAYAN UYGULAYAN TELEBRAS

STRATEJİK HEDEF Genişbant altyapısını yaygınlaştırmak ve erişimi genişletmek

ODAK NOKTALARI

Kamuya ait olan ve özelleştirme sonrası aktif hizmeti sona eren telekomünikasyon

şirketi TELEBRAS; pazardaki rekabeti ve hizmet kalitesini artırmak, altyapıyı

yapmak, ulusal genişbant omurga altyapısını güçlendirmek için 2010 yılında

yeniden yapılandırılmıştır. 

TELEBRAS, penetrasyonun veya rekabetin düşük olduğu yerlere odaklanarak, 

düşük toptan fiyatlarla kapasite toptancısı işlevini üstlenmiştir.

Perakende hizmetlerin sunumunu servis sağlayıcı firmalar yapmaktadır.

GENEL/FİBER ALTYAPI

TELEBRAS, kamu kaynakları ile ulusal genişbant omurga altyapısını kurmaktadır.

Hanelere kadar ulaşan yerel ağların kurulmasına ilişkin yatırımları rekabetçi 

piyasadaki hizmet sağlayıcı firmalar yapmaktadır. 

Özel sektör yatırımları vergi teşvikleri ile desteklenmektedir. 

KAMUNUN TALEP 

DESTEKLERİ

Ücretsiz internet bağlantısı sağlanan Tele-merkezler kurulmaktadır.

Her öğrenciye dizüstü bilgisayar sağlanmakta ve okullarda genişbant eğitimi

verilmektedir.

Servis sağlayıcı firmaların ağlarını referans fiyatlarla paylaşmaktadır.



MALEZYA
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KÜRESEL KONUMU Genişbant altyapısı gelişmekte olan ülkelerden biridir.

ULUSAL STRATEJİ PLAN
2004 Ulusal Genişbant Planı

2009 Yüksek Hızda Genişbant Planı

HAZIRLAYAN UYGULAYAN
Hükümet

Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu

STRATEJİK HEDEF 2020 ekonomik hedeflerine ulaşmak için genişbant altyapısının geliştirilmesi.

STRATEJİK AMAÇ Orta sınıfın % 50’sinin genişbant internet erişimini sağlanması

ODAK NOKTALARI

En büyük işletmeci TELECOM Malaysia çoğunluk payına sahip olduğu pazardaki 

diğer servis sağlayıcılara kendi kapasitesini kiralamaktadır.

TELECOM Malaysia 2005 yılından itibaren 4 ayrı yöntem ile şebeke 

paylaşmaktadır.

Tam erişim, hat paylaşımı, veri akış erişimi ve alt-yerel ağın paylaşımı

GENEL/FİBER ALTYAPI

2009’da yürürlüğe giren yüksek hızda genişbant planı kapsamında Hükümet ile 

Telecom Malaysia ülke genelinde genişbant ağ yatırımları yapmaktadırlar (kamu-

özel sektör ortaklığı kurularak).

Telecom Malaysia bu ağ üzerinden diğer işletmelere ticari olarak anlaşmak kaydıyla 

erişim hizmeti vermekle yükümlüdür. 

İlk aşamada sadece veri akış erişimi yapılmakta olup diğer 3 paylaşım için Telecom 

Malaysia’ya 7 yıllık muafiyet verilmiştir.

KAMUNUN TALEP 

DESTEKLERİ

Yetkinleştirici eğitim, e-devlet uygulamaları, e-sağlık uygulamaları,  Malaysia 

Notebook projesi.



SEÇİLMİŞ ÜLKELERİN ULUSAL GENİŞBANT PLANLARI İÇİN 

DEĞERLENDİRME  

• İncelenen ülke örneklerinde uygulama sonuçları sektörel ve ekonomik olarak 

aşağıda değerlendirilmektedir. Uygulama sonuçlarında ülkelerin çeşitli sektör 

göstergelerinde dünya liderliklerine ulaştıkları, ekonomik olarak ise bilgi ve 

teknoloji temelli ekonomiye geçişin hızlandığı daha istikrarlı ve hızlı ekonomik 

büyümelerin sağlandığı görülmektedir.

• Örnekler içinde kamunun doğrudan altyapı yatırımları yaptığı, yerel yönetimler 

aracılığı ile altyapı yatırımları yaptığı, özel sektör altyapı yatırımlarını teşvik 

ettiği ve özel sektörün rekabet ortamında altyapı yatırımlarını yaptığı örnekler 

bulunmaktadır. 

• Genişbant teknolojilere erişimde alternatif seçeneklerin oluşması, sektörün 

güçlü bir yapıya kavuşması için altyapıya dayalı rekabetin artırılması, genişbant 

kullanım yaygınlığının artırılması, hızlı ve kaliteli genişbant erişimine tüm 

kesimlerin uygun maliyetle ulaşması ve rekabette sürekliliğin sağlanması temel 

amaçtır. 
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ÜLKELER ODAK NOKTALARI ALTYAPI/FIBER YATIRIMLARI SONUÇLAR

DANİMARKA

Kamu kaynaklarını kullanmaksızın 

piyasa temelli pazar
Kamu doğrudan altyapı yatırımı yapmaz

Genişbant yaygınlığı açısından dünya

lideri ülkelerden biri.

Yüksek rekabet ve güvenliği 

sağlamaya yönelik şeffaf ve tarafsız 

düzenlemeler

Fiber altyapının kurulması için bölgesel 

ve yöresel yönetimler insiyatif 

kullanır/yatırım yapabilir
Ekonomik Büyümede İstikrar ve Avrupa 

Ortalamasının Üzerinde Büyüme, 

Avrupa’da en düşük işsizlik. Tüketici adına pazar gelişmelerinin ve 

oyuncuların denetimi ve gözetimi

Pazar altyapı ihtiyaçlarını kendi karşılar

Kamu-özel ortaklıları; kamu altyapısının 

özel sektör paylaşımına açılması

FRANSA

Yerel ağın paylaşımı için düzenleme 

yapılmıştır
Kamu doğrudan yatırım yapmamaktadır

Ortalama genişbant hızları ve genişbant 

yaygınlığı açısından dünya lideri 

ülkelerden biri.

France Telekom şebekesine diğer 

oyuncuların erişiminin önü açılmıştır

Kamu fiber altyapı yatırımlarında 

/kurulumunda kredi desteği vermektedir

Ekonomik büyümede hızlandırıcı ve 

ilave istihdam olanakları.
Özel sektörün giremediği pazarlarda 

eksiklikleri gidermek için yerel 

yönetimler şebeke kurulumu-hizmeti 

sunumu desteği vermektedir.

Yerel yönetimler altyapı yatırımı 

yapmaktadır

Kamu, özel sektör fiber altyapı

yatırımlarına uygun koşullar ile kredi

desteği vermektedir.   

JAPONYA

Yerel ağın paylaşımı için düzenleme 

yapılmıştır.
Kamu altyapı yatırımı yapmamaktadır

Genişbant teknolojisinde hız konusunda 

ve ücretler açısından dünyada lider.

NTT şebekesine diğer oyuncuların 

erişiminin önü açılmıştır.

Piyasa oyuncuları altyapı yatırımlarını 

yapmaktadır
Küresel teknoloji rekabetinde Japonya 

için yeni gelişme alanı.
Fiber altyapısı odaklı gelişme öne 

çıkarılmıştır. 

Kamu altyapı yatırımları için düşük faizli 

krediler ve vergi indirimleri 

sağlamaktadır.

GÜNEY KORE

Özelleştirmeler ve serbestleşme ile 

rekabetçi piyasa mekanizması ve 

koşulları oluşturmak, mobil genişbant 

pazarında etkin rekabet

Kamu altyapı yatırımları yapmamaktadır.
Genişbant fiber yaygınlığı ve hızında

dünya lideridir. 

Genişbant pazarına girişleri 

özendirmek; kredi olanakları, kamu 

destekli teknoloji eğitim programları, 

düzenlemeler

Özel sektör hizmet sağlayıcı firmalar 

altyapı-şebeke yatırımlarını yapmaktadır. 

Dünyanın teknoloji ve inovasyon temeli 

en rekabetçi ülkelerinden biri haline 

gelindi.  
DSL ve fiber kablo genişbant 

hizmetlerinde tam yaygınlaşma.

Kamu talep yönünü desteklemektedir

Kamu, özel sektör altyapı yatırımları ve 

kurulumlarının desteklenmesi amacıyla 

yatırım fonları kurmuştur.

İSVEÇ

Yerel ağın paylaşımı için düzenle 

yapılmıştır (2001) 

Kamu merkezi hükümet kaynakları ile

altyapı yatırımları yapmaktadır; ulusal

projeler

Fiber/LAN bağlantılarının yaygınlığında 

dünya üçüncüsüdür.

Telia Sonera şebekesine diğer 

oyuncuların erişiminin önü açılmıştır

Belediyeler doğrudan ve destekleri ile 

altyapı yatırımları yapmaktadır; yerel 

fonlar 

Ekonomik Büyümede İstikrar ve Avrupa 

Ortalamasının Üzerinde Büyüme, 

Avrupa’da en düşük işsizlik.

Telia Sonera şebeke ve perakende 

internet hizmet bölümleri ayrılmıştır.

Kamu-özel işbirlikleri ile altyapı 

yatırımları yapılmaktadır; bölgesel fonlar

Kamu ve özel sektörün birlikte içinde 

bulunduğu belediye şebekeleri 

kurulmuştur (dünya lideri)
Hükümet fiber altyapı kurulum fonlarını 

yönetmek için BİT komisyonu kurmuştur.
Nüfusun az olduğu bölgelere

genişbant hizmetleri için kamu-özel

girişim modelleri geliştirilmiştir.



GENİŞBANT ŞEHİR STRATEJİLERİ; STOCKHOLM VE AMSTERDAM 

UYGULAMALARI 

AB ülkelerinden iki başkent genişbant yayılımıyla ilgili önemli iki örneği 

oluşturmaktadır. İsveç’in başkenti Stockholm ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam, 

altyapı çalışmalarını kent ölçeğinde stratejilerle gerçekleştirmiştir. 

İsveç Stockholm: Stokcholm’da fiber yayılımı, şehrin hedefleriyle uyumu 

nedeniyle yerel kaynaklarla desteklenmiştir. Fibere yatırım yapma isteğinin 

sebepleri olarak ekonomik büyümenin desteklenmesi ve bölgedeki IT gelişiminin 

tetiklenmesine yönelik etkisi gösterilmiştir. Herkese açık, rekabeti destekleyen bir 

şebeke kurulması ve işletilmesi talep edildiğinden tüm bireyler ve işletmeler 

tarafından kullanılabilir olan fiber teknolojisi tercih edilmiştir. Kentin dahili 

şebekesinin birbirine bağlanması ve yalnızca bir kere büyük çaplı altyapı çalışması 

gerektiriyor olması da tercihte etkili olmuştur. 

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

şartlarla kiralanması ilk olarak 1994’te kent yönetiminin girişimi olarak 

başladığından, kentin dahili ağlarla işletilme alışkanlığı ve altyapısı bulunmaktadır. 

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

finanse edebilen bağımsız bir oluşum olan ve 17 kamu kurumunu (lojman, okul, 

tesis, su kaynağı vb) yönetme konusunda deneyimli Stokholm Yatırım Holdingi 

(Stockholms Stadshus AB), geniş çaplı bir fiber projesini hayata geçirmiştir. Yerel 

yönetim ya da enerji şirketlerinden alınan kanallar kullanılarak merkezi şebeke ve 

paylaşılan ağlara 1998-2008 arası 430 milyon, 2009-12 arası 215 milyon Dolar’lık 

kaynak aktarılmıştır.  
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2012 itibariyle düşük fiyatlı hızlı internet konusunda dünya ikincisi konumuna 

yükselen Stokholm’de oldukça başarılı bir kapsama alanı ve kullanım düzeyine 

erişilmiştir. Şehrin % 90’ını oluşturan 400,000 hane kapsama altındadır. 

Neredeyse tüm apartmanlarda 1Gbit/sn’lik internet bağlantısı mevcuttur. Şebeke 

500’den fazla şirket ve 100’den fazla aracı şirket tarafından kullanılmaktadır. 

Gelirler 1999-2011 arasında 21 milyon Dolar seviyesinden 105 milyon Dolara 

çıkmıştır. 

Hollanda Amsterdam: Diğer kent örneği olan Amsterdam’daki fiber ağı şirketi 

Glasvezelnet Amsterdam (GNA), yerel yönetim, konut kurumu ING Real Estate ve 

özel yatırımcı Reggefiber’in ortaklığıyla 2006’da kurulmuştur. ING Real Estate 

kendi payını Reggefiber’e satmış, 2008’de de Reggefiber, Hollanda’nın yerleşik 

işletmecisi KPN ile ortak bir girişim yaparak GNA’daki payını % 70’e yükseltmiştir. 

Reggefiber toptan hizmet organizasyonunu 2011’de KPN’ye satarak kurulum ve ağ 

operasyonlarına odaklanmıştır. 

İlk yatırım finansmanı 30 milyon Euro olarak gerçekleşmiş, harcamaların % 80’i 

inşaat islerine, %10’u fiber altyapısına yapılmıştır. Şebekenin yatırımı geri ödeme 

süresi 25 yıl olarak tahmin edilmektedir. Hane basına düşen birim maliyet 500-800 

Euro’dur. Yatırımın hayata geçmesi kamu desteği ve kamu-özel ortaklığı 

kurallarıyla ilgili düzenleme belirsizlikleri yüzünden gecikmiş ve ancak 2007’de AB 

tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. KPN su an ağın en büyük sahibi ve 

şebekedeki internet sağlayıcılardan biridir. 

Uygulanan işletme modeli, düzenlenmiş toptan fiyatlandırmayla eşit şartlara sahip, 

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

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

sonrasında 2006-2009 arasında 40.000 hane kapsama alanı içine alınmıştır. 

Amsterdam’ın tamamı anlamına gelen 762.000 hanenin 2015 yılında kapsama 

alanına girmesi beklenmektedir. 

Amsterdam modelinin yerel yönetimlerle işbirliği içinde Hollanda’nın diğer 

kentlerine de yayılması planlanmıştır
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Türkiye İçin Önerilen 

Genişbant Yol Haritası 
• Genişbant konusundaki uluslararası gelişmeler ve örnekler ile Türkiye’de 

gelinen aşamada Ulusal Genişbant Planı hazırlanması ihtiyacı bulunmaktadır.

• Bu konudaki ihtiyacın karşılanmasına yönelik kamunun belgelerinde bir Ulusal 

Genişbant Planı hazırlanması hedefinin bulunması da sevindiricidir.

• Türkiye genişbandı mutlaka stratejik bir unsur olarak değerlendirmeli, bilgi ve 

iletişim sektörünün gelişme hedefleri ötesinde genişbandı 2023 yılı hedeflerine 

ulaşılmasında kritik bir kaldıraç olarak kullanmalıdır.

• Genişbandın özellikle ekonomik büyüme, istihdam, faktör verimliliği ve firma 

etkinliklerine ilişkin katkılarının kullanılması büyük önem taşımaktadır. 

Genişbant hedeflerine ulaşılamaması halinde bu katkıların da sınırlı kalacağı 

açıktır. Genişbant Ulusal Planı genişbant hedeflerine ulaşılması konusundaki 

düzenlemeler ve uygulamalar için önemli bir yol haritası oluşturacaktır.
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• Böyle bir Ulusal Genişbant Planı geniş 

bir katılımcılık ile sektörün tüm 

taraflarının görüş ve önerileri alınarak 

hazırlanmalı ve yine tüm tarafların 

içinde yer alacağı bir komisyon 

tarafından uygulamaları izlenmelidir. 

Ulusal Genişbant Planı yine uluslararası 

alandaki örneklerinde görüldüğü üzere 

öncelikli alanlara yoğunlaşmalı ve bu 

alanlardaki uygulama tercihlerini açıkça 

ortaya koymalıdır.

•

Türkiye genişbandı 

mutlaka stratejik bir unsur 

olarak değerlendirmeli, 

bilgi ve iletişim sektörünün 

gelişme hedefleri ötesinde 

genişbandı 2023 yılı 

hedeflerine ulaşılmasında 

kritik bir kaldıraç olarak 

kullanmalıdır.



ULUSAL GENİŞBANT PLANI İÇİN STRATEJİK HEDEF VE FİBER ALTAPI 

ÖNERİLERİ

Ulusal Genişbant Planının temel amaçları;

• Ülke çapında genişbant altyapısının oluşturulması

• Teknolojik gelişmelere sürekli cevap verebilmek adına altyapı bazlı rekabetin 

teşvik edilmesi

• Ülke çapında fiber erişimin sağlanması 

• Evrensel erişimi sağlamak üzere bağlantı kapasitesi ve hızının genişletilmesi

• Rekabet ve pazara dayalı sektörel gelişmenin sağlanması

• İnternet hizmetleri ile uygulamaların kabulü yoluyla talep yaratılması 

olmalıdır.

Ulusal Genişbant Planı iki ana bölümden oluşmalıdır. İlk bölüm teknik konulardaki 

çalışmaları kapsamalıdır. İkinci bölüm ise genişbant hizmetlerinin içeriği ve 

etkilerini kapsamalıdır. 

Genişbant hizmetlerin içeriği ve etkileri bölümünde; artan hizmet çeşitliliği ve 

erişimin kolaylaşması karşısında denetim mekanizmasının kurulması, suça teşvik 

ve suçun önlenmesi gibi konularda başta sosyal medya olmak üzere internet 

üzerinde sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması, 

sanal suçlar, kamu bilincinin arttırılması, sorumlu kuruluşların tespiti ile görev ve 

yetkileri gibi konulara  yer verilmelidir. Teknik konuların yer alacağı birinci bölüm 

ise; altyapı ihtiyaçları ve altyapının nasıl karşılanacağı, kamu kaynaklarının nasıl 

kullanılacağı ve yönlendirileceği, özel sektörü özendirici teşvik modelleri, yerel 

yönetimlerin altyapı yatırımlarını gerçekleştirme modelleri, genişbant erişiminin 

yaygınlaştırılması, genişbant erişim hızının yükseltilmesi, ARGE çalışmaları ve 

teknoloji okur-yazarlığının arttırıldığı programların uygulanması konularını 

kapsamalıdır. Çalışmanın bu bölümünde teknik konulara ilişkin öneriler 

sunulmaktadır;
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Stratejik Hedefler

 2023 yılına kadar ülkenin her noktasında 30 Mbit’den başlayarak 100 Mbit 

erişim hızının kullanıma sunulması.

 2023 yılına kadar 300.000 km omurga ve 150.000 km erişim olmak üzere 

450.000 km fiber altyapıya ulaşılması. 

 Mevcut bakır kabloya dayalı genişbant erişimi olanağı sağlayan altyapı içinde 

ömrünü tamamlayanların fiber kablo ile değiştirilmesi.

Uygulama Önerileri 

• Şebeke/Tesis Paylaşımına Olanak Sağlanması, Fiber Altyapılarının 

Paylaşımı: İşletmecilerin altyapılarını diğer işletmeciler ile paylaşmak amacıyla 

getirilen “Tesis Paylaşımı” düzenlemeleri  ve geçişine olanak tanıyan “Geçiş 

Hakları Yönetmeliği” ve “ Usul ve Esasları” çıkarılmış olmasına rağmen mevcut 

düzenlemeler pratikte yeterli olmamaktadır. Şebekesini paylaşacak olan işletme 

talep edilen hattı karşılayamaması halinde paylaşım talep eden işletmeci yatırım 

hakkına sahip olmalıdır. Tesis paylaşımının teknik ve idari koşullarına dair 

düzenlemeler ihtiyaçlara cevap vermemektedir. Ülkede fiber internet 

yaygınlaşması ve tüketicilere hizmetlerin götürülmesi ve sektördeki rekabeti 

etkin hale getirilmesi için tesis paylaşımının talep eden işletmeci açısından hak 

olarak tanımlanacak uygun düzenlemeler yapılması gerekmektedir. İhtiyacı olan 

işletmeci dilerse tesis paylaşımına dilerse kendi altyapısını kurma hakkına sahip 

olmalıdır. Bu düzenlememelerin yapılması ile ülkede fiber internet yaygınlığının 

arttırılması ve tüketicilere fiber internet hizmeti sunulması açısından olumlu 

sonuçlar doğuracaktır.
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• Mevcut Altyapının Kullanılması ve Ulusal Genişbant Planına Dahil 

Edilmesi: Burada amaç en alt (pasif) seviyede mevcut bütün kaynakları 

kullanarak mümkün olan en kısa sürede genişbant internetin 

yaygınlaştırılmasıdır 

• Altyapı Yaygınlığının Teşviki için Mali Yükümlülüklerin Hafifletilmesi ve 

Mevcut Mevzuatın Güncellenmesi: Yeni nesil sabit ve mobil teknolojilerin 

tüketicilere ulaştırılma sürecinin mümkün olduğunca hızlandırılması için gerekli 

altyapının kurulması ve işletilmesine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması büyük 

önem arz etmektedir. İşletmeci yatırımlarının vergilendirilmesi anlamına gelen, 

kapasite ve bant genişliği ile orantılı olarak gittikçe artan bir biçimde 

(eksponansiyel) hesaplandığından işletmecilerin daha fazla yatırım yapmalarını 

zorlaştıran ve dolaylı olarak engelleyen altyapı telsiz ücretlerine ve arka plan 

radyolink ücretlerine ilişkin mali yükümlülüğün bu kapsamda yeniden 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

• Kamu Özel Sektör Ortaklıkları (PPP Public Private Partnership):  Kablo 

altyapısı ve yerleşik işletmecinin altyapısının ulusal şebeke planına dahil 

edilerek diğer işletmecilere de kiralama imkanı sunacağı modelin 

gerçekleştirilmesi için (farklı nitelikteki ve farklı sahiplikteki şebekeleri tek bir çatı 

altında toplayabilmek için) kullanılacak ortaklık modeli kamu özel sektör 

işbirlikleri modeli olmalıdır . Söz konusu işbirliği modelleri için mevcutta 

yürüklükte olan tesis paylaşımı ve geçiş hakkı mevzuatında birtakım 

muafiyetlerin tanınması gerekmektedir. Bu muafiyetlerin başında  tesis 

paylaşımının bir yükümlülükten ziyade bir hak olarak tanınması sağlanmalıdır. 

Bunun yanında, yapılacak olan işbirlikleri kapsamında tesis edilecek altyapıların 

UDHB kullanım onayından da muaf tutularak yapılması ülkemizin 2023 hedefleri 

kapsamında önemli bir merhale olacaktır
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• Özel İşletmecilerin Fiber Altyapı Yatırımları ve Bakanlık Tarafından Özel 

Geçiş İzni Belgesi Sağlanması: Özel işletmeciler, mevcut fiber altyapının 

paylaşımı haklarına sahip olmalarının dışında uygun gördükleri hatlarda fiber 

altyapı yatırımları yapmalıdır. Ancak burada yerel yönetimler ve özel 

mülkiyetlerden kaynaklanan engellerin ortadan kaldırılması için Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı proje odaklı bir özel izin belgesi düzenlemeli 

ve bu belgeye bağlı olarak altyapı yapılmalıdır. Tek merkezden verilecek bu 

belge ile bürokratik engeller azaltılacaktır. Söz konusu yatırımların tesis 

paylaşımı ve geçiş hakkı mevzuatından muaf tutularak tesis edilmesi alternatif 

işletmeciler için önemli bir gelişme olmasının yanı sıra ülkenin kalkınma 

hedefleri açısından önemli birer adım olacaktır.

• Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sisteminin Yürürlüğe Girmesi:  

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi- EHABS’ın halen yürürlüğe 

girmemesi; tesis paylaşımının önündeki temel engellerden biridir. Bir işletmeci 

hedeflediği altyapıyı oluşturmadan önce altyapı harita sistemini göremediği için, 

yerleşik işletmeciye danışarak, etüt sonuçlarını beklemekte ve sonuca göre 

hareket etmek durumundadır. Bu durum sebebiyle, bir proje gerçekleşmeden 

önce oldukça fazla yazışma yapılmakta ve süreç gittikçe uzamaktadır. Bu 

nedenle, kapsamlı bir EHABS sistemi hazırlığının tamamlanarak; FTTH, FTTB, 

FTTC, santral erişim ve kablo türleri için abonenin alabileceği tüm servisleri 

gösteren bir dijital haritanın bir an önce yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde, kapsamlı ve düzenli işleyen bir EHABS sistemi olmadan altyapı 

paylaşımına dair sıkıntılar devam edecektir. EHABS’ın hala devreye alınmaması 

özellikle sektördeki alternatif işletmeciler için önemli sorunlar yaratmaktadır. Bu 

sorunların giderilmesi için EHABS’ın bir an önce uygulamaya alınması 

gerekmektedir.

86 Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı 



• Özel İşletmecilerin Yeni Fiber Altyapı Yatırımlarının Teşvik Edilmesi: Özel 

işletmecilerin yeni fiber altyapı yatırımları iki araç ile teşvik edilmelidir;

a. Uzun vadeli düşük faizli kamu kaynaklı yatırım kredileri,

b. Yatırım harcamalarının yarısının yatırım indirimi olarak kullanılması ve kurumlar 

vergisi matrahından düşülmesi.

• Fiber Altyapısı Kuracak İşletmeciler için Tesis Paylaşımının Zorunlu 

Olmaktan Çıkartılması: Kısaca “Geçiş Hakkı Yönetmeliği” olarak adlandırılan 

Mayıs 2013’te yürürlüğe giren ve Ağustos 2014’te güncellenen UBAK “Sabit Ve 

Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve 

Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 

Uygulanması Hakkında Usul Ve Esaslar” ile BTK’nın 17.06.2014 tarihli 

2014/DK-ETD/324 no’lu “Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber 

Teklifi” kararı gereği; mevcut yönetmelik ile işletmeciler öncelikli olarak 

kiralamaya yönlendirilmekte ve ancak ulusal altyapının bulunmadığı veya uygun 

olmadığı durumlarda işletmeci kazı yapma izni alabilmektedir. Alternatif 

işletmecilerin mevcut kapasiteyi kullanma zorunluluğundan kaynaklı olarak, 

tesis paylaşımı uygulamasının pratikte bazı sıkıntılara yol açtığı gözlenmektedir. 

Fiber altyapısı kurulacak güzergâhın tamamında veya bir kısmında (bütün veya 

parçalı) başka bir işletmeciye ait bir altyapı olsa bile ekonomiklik, hizmet 

kalitesinde farklılaşma veya gelecekte sunmayı planladığı hizmetler nedeniyle 

işletmeci mevcut altyapıyı kullanmayı tercih etmeyebilir. Bu nedenle, mevcut 

kapasitenin kullanılması bir zorunluluk olmaktan çıkarılarak ihtiyaç 

duyulduğunda operatörün tercihine bırakılması gerekmektedir. Müşterilerine 

daha kaliteli ve uygun fiyatlarla hizmet sunabilmeyi hedefleyerek altyapı 

yatırımlarını arttırmayı planlayan alternatif işletmeciler, zorunluluk nedeniyle 

ekonomik açıdan elverişli olmayan paylaşım tekliflerini kabul etmeme hakkına 

sahip olmalıdırlar.
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Bu tür durumlarda işletmecinin kendi şebekesini inşa etmesinin önünü açmak 

için mevcut yönetmelikte ek düzenlemeler yapılması gerekli görülmektedir. Bu 

durumun sağlanması için de mevzuatta yapılacak olan değişiklikler ile tesis 

paylaşımının yükümlülük değil bir hak olarak tanımlanması gerekmektedir.

• Paylaşım Ücretlerinin Düzenlenmesi ve Referans Fiyatlar Oluşturulması: 

Şebeke paylaşımlarında ticari karlılık karinesi kaybedilmeden rekabetçiliği 

engellemeyecek paylaşım ücretleri uygulanması, bunun için düzenleyici 

kurumun referans fiyatlar oluşturması. 

• İşletmecilerin Bir Araya Gelerek Ortak Bir Fiber Altyapı Kurmaları: Sabit 

genişbant altyapısının genişletilmesinin ötesinde, mobil iletişimde 4.5G ve üzeri 

yeni nesil teknolojilerin uygulanabilmesi de artık fiber altyapının genişletilmesine 

bağlı hale gelmiştir. Dolayısıyla fiber altyapının genişletilmesi bir ülke politikası 

haline getirilmeli ve gerekirse mobil/ sabit işletmeciler bir araya gelerek ortak bir 

yol haritası çerçevesinde hareket etmelidirler.

• Nüfus Yoğunluğu Düşük Yerlerde Altyapı Yatırımlarının Teşviki; Genişbant 

Altyapısının Götürülmesinin İşletmeciler Açısından Kârlı Olmadığı 

Bölgelere Yatırım Yapılması Evrensel Hizmet Gelirleri İle Teşvik Edilmesi: 

Nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yerlerde özel işletmecilerin yatırımları teşvik 

edilmelidir. Fiber erişim şebekelerinin kurulmasının ekonomik açıdan uygun 

olmadığı bölgelerde yapılacak yatırımlar bir program çerçevesinde 

desteklenmelidir. Söz konusu program için ihtiyaç duyulacak finansal kaynak 

öncelikli olarak evrensel hizmet gelirlerinden karşılanmalıdır.   

• Bina İçi İletişim Altyapısına Ait Standartların Belirlenmesi ve Uygulanması: 

Fiber erişim altyapısı maliyetlerinin düşmesi ve yatırımların artmasına katkı 

sağlamak üzere bina içi iletişim altyapısına ait standartlar belirlenmeli ve 

uygulanması sağlanmalıdır.  Yeni inşa edilen binalarda bina içi sabit internet 

altyapısının bulunmasına yönelik zorunluluk getirilmelidir. Genişbant internet 

altyapısının binalarda kurulumunu zorunlu kılacak teknik şartname ve 

yönetmelikler hayata geçirilmeli ve uygulamalar denetlenmelidir.  
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• Fiber Altyapı Yatırımlarında Gecikme Genişbandın Potansiyel Katkılarını 

Sınırlayacaktır: Genişbant Ulusal Planı önerilerinde fiber altyapı yatırımları ve 

şebekelerin paylaşımı konusuna ağırlık verilmiştir. Fiber altyapı yatırımları ve 

altyapının paylaşımı genişbant alanındaki gelişmenin en önemli unsurunu 

oluşturmaktadır. Türkiye, mevcut fiber altyapısındaki pratikten gelen tekelleşme, 

yine pratikte altyapıların (şebekelerin) paylaşılamaması, sıfırdan yatırımlar 

konusundaki engeller, izin ve mevzuat karmaşası, yüksek geçiş ücretleri, fiber 

kablo yatırımlarındaki yavaşlama, omurga altyapıdan hanelere geçiş 

yapılmasında yaşanan sıkıntıları aşamaması halinde iki önemli sonuçla 

karşılaşacaktır.

Bunlardan ilki Ulusal Genişbant Planlarında stratejik hedefler koyarak uygulayan 

AB ülkeleri, Güney Kore, Malezya, Brezilya gibi ülkeler ile arasındaki fiber ayak izi 

açılacaktır. Genişbandın sektörel katkıları sınırlı kalacaktır. Diğer bir sonuçta 

genişbandın özellikle ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel görülemeyecektir.  

Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı zayıflamış olup, orta gelir tuzağı 

endişeleri artmaktadır. Bu itibarla Türkiye büyüme dinamiklerini destekleyecek 

genişbant potansiyelini mutlaka kullanabilmelidir. Aksi takdirde 10.BYK Planında 

aşağıda yer alan hedeflere ve yine 2023 yılı hedeflerine ulaşılamayacaktır.
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TEMEL GÖSTERGELER 2013 2018 2014-2018 BÜYÜME %

BÜYÜME % 4,1 5,9 5,5

GSYH CARİ FİYATLARLA MİLYAR TL 1.556,70 2.535,20 10,2

GSYH CARİ FİYATLARLA MİLYAR DOLAR 822 1.285,50 8,6

NÜFUS YIL ORTASI MİLYON KİŞİ 76,1 80,4 1,1

KİŞİ BAŞI GELİR CARİ, DOLAR 10.807 15.996 7,4

SERMAYE STOKU 5,2 6,3 5,7

İSTİHDAM 4,2 3 2,9

TFV -0,5 1,2 1,1

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI % 51,1 53,8 52,61

İŞGÜCÜ MİLYON KİŞİ 28,5 32,2 2,5

İSTİHDAM MİLYON KİŞİ 25,9 29,9 2,9

İSTİHDAM ORANI % 46,4 49,9 48,21

İŞSİZLİK ORANI % 9,2 7,2 8,21

10.BYK PLANI BÜYÜME VE İSTİHDAM HEDEFLERİ 

KAYNAK: KAKINMA BAKANLIĞI 10.BYKP DÖNEM ORTALAMASI



Ulusal Genişbant Planı mutlaka stratejik hedefler içermelidir. Bu aşamada önerilen 

3 stratejik hedef;  2023 yılına kadar ülkenin her noktasında 30 Mbit’den başlayarak 

100 Mbit erişim hızının kullanıma sunulması, 2023 yılına kadar 300.000 km 

omurga ve 150.000 km erişim olmak üzere 450.000 km fiber altyapıya ulaşılması 

ile mevcut bakır kabloya dayalı genişbant erişimi olanağı  sağlayan altyapı içinde 

ömrünü tamamlayanların fiber kablo ile değiştirilmesidir.

İncelenen uluslararası örnekler çerçevesinde Türkiye’nin uygulamasının faydalı 

olacağı düşünülen ve bu çerçevede Ulusal Genişbant Planında da yer verilmesi 

öncelikli olan uygulama önerileri ise şunlardır.   

1. Şebeke/Tesis paylaşımına olanak sağlanması, fiber altyapılarının paylaşımı

2. Altyapıya dayalı rekabetin teşviki kamu özel sektör ortaklıkları (PPP Public 

Private Partnership)  kurulması 

3. Özel işletmecilerin fiber altyapı yatırımları ve bakanlık tarafından özel geçiş izni 

belgesi sağlanması

4. Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sisteminin yürürlüğe girmesi   

5. Özel İşletmecilerin yeni fiber altyapı yatırımlarının teşvik edilmesi

6. Fiber altyapısı kuracak işletmeciler için tesis paylaşımının zorunlu olmaktan 

çıkartılması 

7. Paylaşım ücretlerinin düzenlenmesi ve referans fiyatlar oluşturulması

8. İşletmecilerin bir araya gelerek ortak bir fiber altyapı kurmaları

9. Nüfus yoğunluğu düşük yerlerde altyapı yatırımlarının teşviki; genişbant 

altyapısının götürülmesinin işletmeciler açısından kârlı olmadığı bölgelere 

yatırım yapılması evrensel hizmet gelirleri ile teşvik edilmesi 

10.Bina içi iletişim altyapısına ait standartların belirlenmesi ve uygulanması 
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SONUÇ

Çalışmanın ilk dört bölümünde ortaya konulan tespitler ve değerlendirmeler 

çerçevesinde ulaşılan ana sonuç Türkiye’nin en kısa sürede bir Ulusal Genişbant 

Planı hazırlaması ihtiyacıdır.

Türkiye genişbandı mutlaka stratejik bir unsur olarak değerlendirmeli, bilgi ve 

iletişim sektörünün gelişme hedefleri ötesinde genişbandı 2023 yılı hedeflerine 

ulaşılmasında kritik bir kaldıraç olarak kullanmalıdır. Genişbandın özellikle 

ekonomik büyüme, istihdam, faktör verimliliği ve firma etkinliklerine ilişkin 

katkılarının kullanılması büyük önem taşımaktadır. 

Ulusal Genişbant Planı geniş bir katılımcılık ile sektörün tüm taraflarının görüş ve 

önerileri alınarak hazırlanmalı ve yine tüm tarafların içinde yer alacağı bir 

komisyon tarafından uygulamaları izlenmelidir.

Ulusal Genişbant Planı yine uluslararası alandaki örneklerinde görüldüğü üzere 

öncelikli alanlara yoğunlaşmalı ve bu alanlardaki uygulama tercihlerini açıkça 

ortaya koymalıdır.

Ulusal Genişbant Planının temel amaçları; ülke çapında genişbant altyapısının 

oluşturulması, ülke çağında fiber erişimin sağlanması, evrensel erişimi sağlamak 

üzere bağlantı kapasitesi ve hızının genişletilmesi, altyapıya dayalı rekabet ve 

pazara dayalı sektörel gelişmenin sağlanması ile internet hizmetleri ile 

uygulamaların kabulü yoluyla talep yaratılması olarak belirlenmelidir. 

91 Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı 



Türkiye, Ulusal Genişbant Planında bu uygulama önerilerine yer vererek 

uygulamalı ve böylece mevcut fiber altyapısındaki pratikten gelen tekelleşme, yine 

pratikte altyapıların (şebekelerin) paylaşılamaması, sıfırdan yatırımlar konusundaki 

engeller, izin ve mevzuat karmaşası, yüksek geçiş ücretleri, fiber kablo 

yatırımlarındaki yavaşlama, omurga altyapıdan hanelere geçiş yapılmasında 

yaşanan sıkıntılar gibi sorunları aşabilmelidir.  

Aksi takdirde Türkiye iki önemli sonuçla karşılaşacaktır.

Bunlardan ilki Ulusal Genişbant Planlarında stratejik hedefler koyarak uygulayan 

AB ülkeleri, Güney Kore, Malezya, Brezilya gibi ülkeler ile arasındaki fiber ayak izi 

açılacaktır. Diğer bir sonuç da genişbandın ekonomik ve sosyal gelişme üzerindeki 

potansiyeli kullanılamamış olacaktır.   
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2009 yılında 24 üye ile kurularak faaliyete geçen

ve bünyesinde mobil katma değerli servis

sektörünün temsilcilerini barındıran "Mobil Servis

Sağlayıcı İş Adamları Derneği” (MOBİLSİAD) 

haberleşme, bilişim ve medya sektöründe "mobil

teknoloji platformu” üzerinden katma değerli

servis, ürün, hizmet ve teknoloji üreten ve

geliştiren işletmeciler arasında yakın dayanışma

ve işbirliğini oluşturmak üzere kurulmuştur.

MOBİLSİAD sektörün hizmet kalitesini ve

verimliliğini yükseltmeyi, sektör etik kurallarını

belirlemeyi ve üyeler arasında işler hale 

getirmeyi, sektörün rekabet koşulları içinde

çalışmasına katkı sağlamayı, sektörde yer alan

şirketlerin ortak çıkarları doğrultusunda ulusal ve

uluslararası platformlarda yaşanan sorunların

çözüm yollarını aramayı, ulusal ve uluslararası

pazarlarda sektör algısını güçlendirerek sektör

oyuncularının dünyaya açılmaları ve dış

pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamayı, 

sektörün büyümesi için düzenleyici kamu birimleri

ve operatörlerle ilişkileri geliştirmeyi

amaçlamaktadır. Bu doğrultuda uyarıcı ve yol

gösterici çalışmalarda bulunmakta, sektör

oyuncularını ve son kullanıcıları bilinçlendirmeyi, 

yönlendirmeyi ve liderlik etmeyi hedefleyen bir

sivil toplum kuruluşu (STK) olarak hareket

etmektedir.

www.mobilsiad.org.tr


