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Deloitte: Türkiye’de bu yıl, 
elektronik haberleşme pazarı 

29.3 milyar dolar

2011’de  
Türkiye’de , en 
çok BT pazarının 
büyüyeceği ve 
en çok paranın 
BT pazarında 
olacağına dikkat 
çekilirken 5 yıl 
içinde dünyada 
mobil trafiğin 
66 kat artacağı 
ve gelecekte 
makineler arası 
iletişimin (M2M), 
büyük popülerlik 
kazanacağı 
vurgulandı.

Hazırladığı “Elektronik Haberleşme 
ve Eğilimler 2011 raporuyla Deloitte, 
teknoloji, medya ve telekomünikasyon 

trendleri mercek altına aldı. Türkiye’de , bu yıl en 
çok BT pazarının büyüyeceği ve en çok paranın 
BT pazarında olacağının altı çizilen rapora göre, 
Türkiye elektronik haberleşme pazarının 2011 
yılında yüzde 7,2 büyüyerek 29 milyar 296 milyon 
dolar olması bekleniyor.
Bu yıl en yüksek büyüme ise yaklaşık yüzde 15 
ile bilgi teknolojileri (BT) donanım pazarında 
olacak. Raporda; “Gelişmiş ülkelerdeki 
eğilimin tersine katma değerin önemli ölçüde 
ülkemizde üretildiği hizmetler ve yazılım 
pazarı, hâlâ donanımdan daha az paya sahiptir 
ve bu açık oransal olarak artmaya devam 
etmektedir. EITO tarafından yayınlanan ‘2010 
ICT Market’ raporuna göre, geleneksel Radyo/TV 
yayıncılığı hariç olmak üzere Türkiye elektronik 
haberleşme pazarının toplam büyüklüğü ABD 
doları cinsinden bir önceki yıla göre yüzde 3,2 
artışla 27.3 milyon olarak gerçekleşmiştir ve 
2011 yılında yüzde 7,2 büyüyerek 29.2 milyon 
dolar olması beklenmektedir” ifadelerine yer 
veriliyor.
Sabit-mobil alternatif işletmeciler alanının 
Türkiye’de yatırımcılar açısından yeterince cazip 
görülmediği kaydedilen rapora göre, dünya 
genelinde önümüzdeki 5 yıl içinde mobil trafik 
66 kat artacak, 2015’te mobil trafiğin yüzde 75’i 
veri, yüzde 25’i ses kaynaklı olacak. Sabit tarafta 
ise ses trafiği giderek azalırken veri trafiği her 
yıl yüzde 50 oranında artacak. Mobil haberleşme 
gelirleri içinde sesin payı sürekli azalacak, 
2013’de toplam mobil gelirlerinin  yüzde 26’sı 
veri (İnternet) kaynaklı olacak.

Mobil iletişimde fiyatlar düşüyor
Rapora göre, İnternette dünya çapında 
yaygınlık yüzde 30’lara ulaştı ve yeryüzündeki 
her 3 kişiden biri İnternet kullanıcısı. 
Elektronik haberleşme pazarları tüm dünyada 
liberalleşiyor. Devlet tekelindeki işletmeler 
özelleştirilip alternatif işletmecilerin devreye 
girmesi ile rekabet artıyor, hizmetler çeşitleniyor 
ve fiyatlar hızla düşüyor. Elektronik haberleşme 
dünyasının her alanında bir değişim ve dönüşüm 
süreci gerçekleştiğini söyleyen raporda, “İçerik 
ve katma değerli hizmetler önem kazanmakta; 
geçmişte bir birinden ayrık olan Bilgi 
Teknolojileri, İletişim ve Yayıncılık hizmetleri 

tümleşik hale gelmektedir” deniliyor. 
“Tüketicilerin iletişim ihtiyaçlarını mobil olarak 
karşılama eğilimi” ve “Hem İnternet bağlantı 
hızları hem de yaygınlığı”nın hızla arttığına 
dikkat çekilen raporda gelecekte makineler 
arası iletişimin (machine to machine-M2M) 
büyük popülerlik kazanacağı vurgulanıyor. 
ITU (ICT Statistics Database) tarafından 2010 
yılı sonunda yayınlanan verilere göre; dünya 
üzerinde İnternet bağlantısına sahip hane 
sayısı 500 milyona ulaştı. İnternet kullanıcı 
sayısı ise son beş yılda iki kat artarak 2 
milyara (1,2 milyarı gelişmekte olan ülkelerde 
olmak üzere) çıktı. Rapora göre yeryüzündeki 
insanların yüzde 90’ından fazlası mobil 
şebekelerin kapsama alanına girmiş durumda.

Rapordaki ilginç diğer bazı veriler işe şöyle:
 Dünyada İnternet kullanım oranları gelişmiş 

ülkelerde yüzde 71,gelişmekte olan ülkelerde 
yüzde 21 ve Afrika ülkelerinde yüzde 9,6 iken 
dünya ortalaması yüzde 30.

 Sadece Çin’de 470 milyon İnternet 
kullanıcısı var.

 Gelişmiş ülkelerde mobil penetrasyon 
doyuma ulaşmış durumda (yüzde 115) 
Türkiye’de 2011 2. çeyrek itibariyle yüzde 86,5 
ile 2009 seviyesine geri döndü, Türkiye’deki 
mobil piyasa da doymuş durumda. Gelişmekte 
olan ülkelerde yüzde 68 ve artış eğiliminde.

 Skype’in liderlik edeceği Mobile VoiP 
servisleri, artan wifi erişim olanaklarıyla 
geleneksel mobil ses kaleminde gelir kaybına 
neden olacak. 

 Toplam İnternet trafiği içinde videonun payı 
çok artacak. Video tüketimi arttığı için toplam 
trafik de artacak. 

 OECD ülkeleri arasında en yüksek İnternet 
bağlantı hızı ortalamada 18 Mb/sn ile Güney 
Kore, en düşük 1 Mb/sn ile Meksika. OECD 
ortalaması 7,5 Mb/sn. Türkiye’de sabit 
genişbantta abonelerin yüzde 75’i 8 Mbit’e 
kadar tarifesinde. 

 3G penetrasyonu yüzde 31’e ulaşmış 
durumda. (AB ortalaması yüzde 30).

 Gelişmiş pazarlarda alternatif telekom 
işletmelerin payı yüzde 30-60 oranlarında iken 
Türkiye’de bu oran yüzde 10’lar seviyesinde. 
Türk Telekom’un pazardaki baskın gücü 
devam ediyor.
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