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Türkiye’nin yedi büyük alternatif İnternet servis sağlayıcısı (ISS), hız, güvenlik ve kalite için kendi 
fiber optik altyapısını oluşturup güçlerini birleştirdi. Borusan Telekom, Doğan Telekom, Global 
İletişim, Grid Telekom, Koç.net, Superonline ve TurkNet bir araya gelerek, Türkiye Network 
Altyapı Platformu’nu (TNAP) kurdu. Omurga kapasitesi 200 GB olan 100 km’lik bu fiber optik 
altyapı sayesinde işletmeciler, birbirlerinin ağlarında barındırdıkları web siteleri ile hizmetlere 
doğrudan ve hızlı erişim sağlayabilecekler. 

Yurtiçi İnternet trafik yükünün paylaşımına çözüm bulmak kurulan TNAP ile, İnternet trafiğinin 
hızı, güvenlik ve kalitesi artıracak, Türkiye’deki İnternet içeriğinin yüzde 90’ına hızla erişilebilecek. 
Yedekli bir yapıya sahip olan TNAP, birden çok bağlantıyı akıllı kullanan İnternet omurgasında 
ortaya çıkması muhtemel kesinti, yavaşlık, çökme gibi durumların önüne geçilmesi ve maliyeti 
yüksek bant genişliğinden tasarruf edilmesini de sağlayacak. Olası arıza durumları, daha 
kullanıcılara yansımadan ortadan kaldırılacak.
Tüm ISS’lerin katılımına açık olan protokole göre tüm üyeler birbirine en az 2 noktadan bağlanmak 

zorunda. Yeni üye katılımı, gruba üye olanların yarısından fazlasının onayı ile gerçekleşecek.  
TNAP sistemi, yedekli ve yüksek kapasiteli fiber optik bağlantılardan oluşuyor. Kurucu üyelerin 
her biri sisteme en az 10 Gbps portlar ile bağlanacak, yeni katılımcılar ise 1 Gbps veya 10 Gbps 
port üzerinden en az iki noktada sisteme dâhil olacaklar. Katılımcı tarafın bağlantısı altyapı 
imkânlarına göre teknik kurul tarafından belirlenecek. TNAP altyapısının operasyonu ISS’lerin 
temsilcilerinden oluşan teknik kurul tarafından yapılacak. Çalışmalar,  idari ve stratejik konular 
7 şirketin genel müdürlerinin olduğu “İcra Kurulu”, altyapıyla ilgili teknik ve operasyonel konular 
ise şirketlerin teknik yöneticilerinin olduğu “Teknik Denetleme Kurulu” tarafından yürütülüyor. 
ISS’lerin bir araya gelerek kurduğu bir ticari işbirliği oluşum olan TNAP, STK ya da dernek işlevi 
görmediği gibi bu tarz kurumlarla da herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. 
TNAP ile Türkiye’deki alternatif operatörler, kendi transmisyon altyapılarını kullanarak daha 
hızlı ve güvenilir bir şekilde ve daha rekabetçi bir maliyet avantajıyla içeriklerini ve servislerini 
müşterilerine sunacaklar. Başlangıçta yedi operatörle kurulan TNAP’a, diğer ISS ve mobil 
operatörlerin de katılımı bekleniyor. 
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Yedi büyük ISS, İnternet trafiğini kendi kurdukları fiber omurga üzerinden kaliteli ve güvenli şekilde 
taşımak için oluşturdukları platformda bir araya geldi.
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