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A B 2 7 ’ d e  e n  p a h a l ı  İ n t e r n e t  n e r e d e ?
TEPEV’in yayımladığı OECD ülkelerindeki İnternet erişim ücretleri raporuna göre 

Türkiye en pahalı ülkelerden biri. T
ürkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 
OECD Genişbant İstatistikleri’ni derleyip bir rapor 
halinde yayımladı. Veri hızı bazındaki ücretlerin 
kriter olarak alındığı OECD ülkelerindeki İnternet 

erişim ücretleri raporu ile TEPEV, 2.39 dolarlık en düşük 
ve 76.11 dolarlık en yüksek megabit/saniye’lik fiyatlarıyla, 
Türkiye’nin İnternet’in en pahalı olduğu ülkelerden biri 
olduğunu açıkladı. 
“Türkiye’de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne 
Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir 
Değerlendirme” başlıklı rapor TEPAV Araştırmacıları Ü. 
Barış Urhan ve İrem Kızılca tarafından yazıldı. Raporda, 
2009 yılı verilerine göre Türkiye’de nüfusun yüzde 62’sinin 
hayatlarında hiç İnternet kullanmadığının belirlendiği 
ifade edildi. Bu oran Avrupa Birliği 27 (AB27) ülkeleri ile 
kıyaslandığında, Romanya ve Türkiye’nin başı çektiği 
görüldü. Hiç İnternet’e girmemiş nüfusun büyüklüğüne 
karşılık, son dört yıl içerisinde evden İnternet’e erişim 
sahipliği açısından ise iyileşme oldu. 2007’de hanelerin 
yüzde 80’i evden İnternet’e erişemezken, bu oran 2010’da 
yüzde 57’lere kadar düştü.Evden İnternet erişimine sahip 
olmayan hanelerin nedenlerine bakıldığında ise İnternet 
bağlantı ücretlerinin yüksekliğinden şikâyet edenlerin 
oranının 2007 – 2010 döneminde yüzde 50’den fazla arttığı 
görüldü. 
OECD Genişbant İstatistikleri’ne göre 2.39 dolarlık en 
düşük ve 76.11 dolarlık en yüksek Megabit/saniye’lik 
fiyatlarıyla Türkiye, İnternet’in OECD ölçeğinde en pahalı 
olduğu ülkelerden biri oldu.İnternet bağlantı ücretlerine 
daha yakından bakıldığında farklı bağlantı hızlarına göre 
Türkiye’nin yine OECD ülkelerinin birçoğundan daha 
pahalı bir servise sahip olduğunu görüldü. Özellikle yüksek 
hızlarda ortalama bağlantı maliyeti 621 doları bulan 
Türkiye’nin, en yakın takipçisi Lüksemburg’da ise benzer 
bir bağlantının ortalama fiyatı sadece 112 dolar civarında. 
İnternet’i kullanan bireylerin kullanım amaçları AB-27 
ülkeleri ile kıyaslandığında ortaya ilginç sonuçlar çıktı:
2008 – 2010 döneminde Türkiye’deki kullanıcılarının 
İnternet’i kullanım amaçlarında ilk 3 sırayı “e-posta 
göndermek ve almak, sohbet odalarına girmek ve 
İnternet’ten gazete dergi okumak” aldı. Bu durum, AB-
27’de ise “e-posta göndermek ve almak, mal ve hizmetler 
hakkında bilgi almak ve sağlıkla ilgili bilgi aramak” olarak 
sıralandı. 
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