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İnternet abone sayısı 2011’de     
              milyona ulaştı14 

Türkiye’nin elektronik 
haberleşme sektör 
büyüklüğü, 2011’de 27.6 
milyarı bulurken pazar 
gelirlerinde telefon 
hizmetlerinden sonra en 
büyük payı oluşturan İnternet 
hizmetlerinin toplam gelir 
büyüklüğü yaklaşık 3.3 
milyar TL değerini buldu.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 
2011 yılı 4. çeyreğine ilişkin Türkiye Elektronik 
Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu’na 
göre, 2011 yılında Türk Telekom ve mobil 
işletmecilerin net satış gelirleri bir önceki yıla 
oranla yüzde 7,8 artarak 22,83 milyar liraya 
ulaştı. Genişbant internet abone sayısının 8 
yılda 755 kat artarak, 2011 yılı sonu itibariyle 
14 milyonu geçti.

BTK tarafından yayınlanan pazara ilişkin son 
veriler ışığında yapılan değerlendirmelere 
göre, Türkiye elektronik haberleşme pazarı 
çeşitlenerek büyümesini sürdürüyor. 2011 
sonu itibariyle elektronik haberleşme 
sektör büyüklüğü 27.6 milyar TL değerine 
ulaşırken sektördeki işletmeci sayısı 351, bu 
işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 556 
oldu.

2011’de, xDSL abone sayısının ilk defa 
düşmesine karşılık mobil, fiber ve kablo 
İnternet abone sayılarında artması İnternet 
ve genişbant pazarına ilişkin en dikkat çekici 
gelişme oldu. xDSL pazarı toplam 6.776.036 
abone büyüklüğüne ulaşırken kablo, fiber ve 
diğer erişim teknolojileri de eklendiğinde sabit 
genişbant İnternet abone sayısı 7.591.367’ye 
ulaştı ve toplam içinde yüzde 54 pay aldı.  
İnternet abone sayısı son bir yılda yüzde 63’lük 
artışla 14.046.168’e ulaştı. Mobil İnternet, 
2011’de tam anlamıyla patladı ve mobil 
İnternet yüzde 346 büyüme gösterdi.  
Geleceğin erişim teknolojisi olarak kabul 
edilen fiberin pazar payı yüzde 3,5 oldu, kablo 
üzerinden İnternet hizmeti alan abone sayısı 
son zamanlardaki önemli artışlara rağmen 
ancak yarım milyona ulaştı.   2 -10 Mbit/
sn arasındaki sabit genişbant aboneliğin AB 
ortalaması yüzde 58 iken bu oran Türkiye’de 
yüzde 82’ye çıktı. Buna karşılık 10 Mbit/sn 
üzeri aboneliğin AB ortalaması yüzde 29 iken 
Türkiye’de yüzde 8’e düştü.
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Dört büyük işletmeci Türk Telekom, Turkcell, 
Vodafone ve Avea açısından bakıldığında  pazar 
büyüklüğü 2011 yılında bir önceki yıla göre 
yaklaşık yüzde 7.5 büyüyerek 22,8 milyar TL 
düzeyine ulaştı.  2011 yıl sonu itibariyle pazar 
payları yüzde 35.2 Turkcell, yüzde 32.3 Turk 
Telekom, yüzde 19 Vodafone ve yüzde 13.5 
Avea olarak dağılıyor. 
Pazarda faaliyet gösteren Türk Telekom ve 
mobil işletmeciler haricindeki işletmecilerin 
2011 yılı satış gelirleri toplamı 4,8 milyar TL 
olarak gerçekleşti. 
En büyük pay, yaklaşık yüzde 69 ile İnternet 
servis sağlayıcılarına (ISS) ait iken onu 

yaklaşık yüzde 10 ile sabit telefon hizmet 
sağlayıcıları (STH) ve yüzde 9 ile alt yapı 
işletmecileri izliyor. 
Dünyadaki gelen eğilime paralel olarak toplam 
trafik içindeki payı süreli azalan ve 2005’ten 
itibaren mobil trafiğin altına düşen sabit 
trafikteki bu eğilim 2011 yılında da devam etti. 

2011’de, bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 
168,9 milyar dakikaya ulaşan toplam trafik 
miktarı içindeki mobil trafiğin payı yüzde 87 
gibi oldukça yüksek bir orana çıktı. Diğer bir 
deyişle telefon/ses trafiği hızla sabitten mobile 
doğru kayıyor

Toplam Yıllık Telefon (ses) Trafiği - Milyar Dakika

 İnternet ve Genişbant pazarı 

2011 yılı İnternet ve genişbant pazarına ilişkin 
en dikkat çekici gelişme,  xDSL abone sayısının 
ilk defa düşmesine karşılık mobil, fiber ve 
kablo İnternet abone sayılarında artması oldu. 
2005’te 1.590.332 olan, 5 yıl içinde yüzde 438 
artışla 2010 yılsonu itibariyle 8.561.632’i bulan 
İnternet abone sayısı son bir yılda yüzde 63’lük 
artışla 14.046.168’e ulaştı.

2011, tam anlamıyla mobil İnternet’in patladığı 
bir yıl oldu. 2011 yılsonu itibariyle bir önceki 
yıla göre mobil İnternet yüzde 346, fiber 
İnternet yüzde 73, kablo İnternet yüzde 68 
oranında büyüme gösterdi. 
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Genişbant İnternet Abone Sayısı
2011, tam anlamıyla mobil İnternet’in patladığı bir yıl oldu. 2011 yılsonu itibariyle bir önceki yıla 
göre mobil İnternet yüzde 346, fiber İnternet yüzde 73, kablo İnternet yüzde 68 oranında büyüme 
gösterdi. 

* Sabit, kablo, fiber vb. tüm genişbant erişim yöntemleri ile mobil İnternetin tamamı dahil. 
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2011 yılı sonu itibariyle bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yaklaşık yüzde 2’lik bir artış 
göstermesine karşın 2011 yılı son çeyreğinde 
bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 16 bin abone 
kaybeden xDSL pazarı toplam 6.776.036 abone 
büyüklüğüne ulaştı. 

Kablo, fiber ve diğer erişim teknolojileri de 
eklendiğinde sabit genişbant İnternet abone 
sayısı 7.591.367’ye ulaştı ve toplam içinde 
yüzde 54 pay aldı.  
İnternet hizmetleri,  mobil işletmeciler ve 
TURKSAT dışında 70’e yakın işletmeci (ISS) 
tarafından sunuluyor. 

Elektronik haberleşme pazarı gelirlerinde 
telefon hizmetlerinden sonra en büyük payı 
oluşturan İnternet hizmetlerinin ISS’ler 
tarafından oluşturulan toplam gelir büyüklüğü 
2011 sonu itibariyle yaklaşık 3.3 milyar TL 
değerine ulaştı. 
AB ülkelerinde sabit genişbant perakende 
hizmetlerinde yerleşik işletmecilerin payı, 
ortalama yüzde 44 iken Türkiye’de yaklaşık 
yüzde 81 seviyesinde. Yerleşik işletmecinin 
(Turk Telekom-TTNet) pazar payı, son 
yıllardaki düşüşe rağmen AB ortalamasının 
hâlâ oldukça üstünde seyrediyor.

Türkiye’de 2011 sonu itibariyle genişbant  
abonelerinin yüzde 89’u xDSL, yüzde 6’sı kablo 
ve kalan yüzde 5’i diğer erişim teknolojilerini 
kullanıyor. Son yılların hızla gelişen ve 
geleceğin erişim teknolojisi olarak kabul 
edilen fiberin pazar payı ise yüzde 3,5 olarak 
gerçekleşti.  Türkiye’de 3 milyondan fazla eve 
ulaşmasına rağmen kablo üzerinden İnternet 
hizmeti alan abone sayısı son zamanlardaki 
önemli artışlara rağmen ancak yarım milyona 
ulaşabildi.  

Toplam sabit İnternet abonelerinin 
yüzde 6’sını oluşturan bu değer 
Hollanda, Belçika, Macaristan, Portekiz 
gibi ülkelerde yüzde 30’un üzerinde.  
Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant 
yaygınlığı yüzde 10,4 iken, AB ülkeleri 
ortalaması yüzde 25,6. Ayrıca mobil 
genişbant yaygınlığı Türkiye’de yüzde 
7,2 iken AB ortalaması yüzde 6,1 olarak 
gerçekleşiyor. 
AB ülkeleri hanehalkı sabit genişbant 
ortalama yaygınlığı, yüzde 61 iken 
Türkiye’de 2011 yıl sonu itibariyle 
yaklaşık yüzde 41oldu. Türkiye’de 
ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,97 
iken AB ortalama hanehalkı büyüklüğü 
2,4. Bu nedenle Türkiye’de hane başına 
kullanıcı sayısı AB’ye göre yaklaşık 2 katı 
buluyor.
 
Türkiye’de 2009 yılı Temmuz ayında 
verilmeye başlanan 3N hizmetleri 
sonrasında 2011 son çeyreği itibariyle 
mobil bilgisayardan ve cepten İnternet 

Sabit Genişbant Hizmetlerindeki Yerleşik ve 
Alternatif İşletmeci Payları, %

abone sayısı bir önceki döneme göre yaklaşık 
yüzde 14 oranında artıp 6.454.801’e ulaştı. 
Sabit İnternet bağlantı hızları kullanılan 
teknoloji (ADSL), gelişmiş ülkeler ve OECD 
ortalamalarının oldukça altıda kaldı. Buna 
rağmen kullanım miktarları hızla artarak 
2011 yılı dördüncü çeyreğinde toplam sabit 
genişbant İnternet kullanım (indirme ve 
yükleme) miktarı yaklaşık 468.000 TByte 
olarak gerçekleşti. Bu kullanımın yaklaşık 
yüzde 89’u veri indirme, yüzde 1’i veri yükleme 
şeklinde oldu.  
Sabit genişbant İnternet abonelerinin yaklaşık 
yüzde 80’i 8 Mbit/s hıza kadar olan bağlantıyı 
sahipken son zamanlardaki 1 Mbit/s’den 8 
Mbit/s’ye geçiş devam etti. 2-4Mbit/s hızları 
ile 8 Mbit/s’den daha hızlı olan bağlantıların 
oranlarının toplamı yüzde 10’a yaklaştı. 2 -10 
Mbit/sn arasındaki sabit genişbant aboneliğin 
AB ortalaması yüzde 58 iken bu oran 
Türkiye’de yüzde 82’ye çıktı. Buna karşılık 10 
Mbit/sn üzeri aboneliğin AB ortalaması yüzde 
29 iken Türkiye’de yüzde 8’e düştü.
Alternatif işletmeciler yeniden satış, veri akışı 
erişimi ve yerel ağın paylaşıma açılması gibi 
yöntemler aracılığı ile genişbant hizmetleri 
sunuyor. 2011 sonu itibariyle Yerel Ağın 
Paylaşıma Açılması (YAPA) ile 8.521 adet,  al-
sat (yeniden satış) yöntemiyle 121.901 adet 
bağlantı gerçekleştirildi. Diğer genişbant 
bağlantıları ise Veri Akış Erişimi (VAE) yöntemi 
ile oldu. Bu değerler özellikle Avrupa pazarları 
ile karşılaştırıldığında oldukça düşük kalıyor 
ve bu alanda rekabetin yeterince oluşamadığı 
anlamına geliyor.
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