
Sayısal Gündem 2020
Digital Agenda 2020

Digital Agenda 2020

İnternet’in iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ön ayak olacak proje ve çalışmalar yapacağız
Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi Hedef Grubu Koordinatörü Yücel Bağrıaçık:

2014 OCAK50 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 51
Gündem 

Genişbant hizmetine yönelik çalışmalar yapacağını açıklayan 
Bağrıaçık, frekans alanında dünya örnekleri inceleyip Türkiye için 
en uygun projeleri geliştireceklerini söyledi. T

BD Sayısal Gündem 2020 Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi Hedef Grubu Koordinatörü 
Yücel Bağrıaçık, bilgi çağı olarak adlandırdığımız bu binyılda, ülkelerin dünya 
üzerlerindeki konumu ve gücünü, BİT’e verdikleri önemin belirleyeceğine işaret 
etti. Türkiye’nin teknoloji ve bilişim alanındaki adımları çok hızlı atmadığını belirten 

Bağrıaçık, 2013 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla genişbant İnternet abonesi sayısının 33,7 
milyona yaklaştığının üzerinde durdu. 
Fiber altyapı yatırımları konusunda ciddi artış olduğuna değinen Bağrıaçık, Hızlı ve Ultra 
Hızlı İnternet Erişimi Hedef Grubu’nun erişim seçeneklerinin gelişimi, rekabet koşullarının 
yaratılması, kablolu ve kablosuz teknolojileri izleyip yeni nesil eğilimlerin belirlenmesi 
gibi amaçlar üzerinde çalışacağını bildirdi. Bağrıaçık, grubun İnternet’in iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesine ön ayak olacak proje ve çalışmaları da araştıracağını anlattı. 
Mümkün olan her yere fiber optik kablo ile gidebilmenin istendiğini kaydeden Bağrıaçık, fiber 
teknolojisine yatırımdan önce mevcut bakır üzerinde kullanılabilecek teknolojilerin de göz ardı 
edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. 
Genişbant kullanılmasına yönelik olarak ülkelerde farklı uygulamalar olduğunu söyleyen 
Bağrıaçık, genişbant hizmetini sağlayan birçok ülkede düzenleyici kurumların etkin bir şekilde 
çalıştıklarını anlatıp grubun bu amaca yönelik de çalışmalar yapacağını açıkladı. Bağrıaçık, 
frekans alanında da çalışmalar yapacaklarını, bu alanda dünya örnekleri inceleyip Türkiye için 
en uygun projeleri geliştireceklerini belirtti.

-Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi 
Hedef Grubu ne amaçla neden 
kuruldu?

-“Bilgi çağı” olarak adlandırdığımız bu binyılda, 
ülkelerin dünya üzerlerindeki konumunu 
ve gücünü, bilgi ve iletişim teknolojilerine 
(BİT) verdikleri önem belirleyecek. Bunun en 
önemli göstergelerinden birisi dünya üzerinde 
yaşayan insanların İnternet temelli bir yaşam 
biçimini gün geçtikçe benimsemeleridir. 
Bu yaşam biçimine ayak uydurmak için tüm 
dünyada bu konuda hedefler belirleniyor. 
Kullanıcıların İnternet’i yaşamlarının her 
alanına sokmaları ile birlikte İnternet’e olan 

erişimlerinin de temel unsurlardan birisi 
olduğu aşikâr. Hem mobil tarafta hem de 
sabit tarafta kullanılan erişim seçenekleri her 
geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Kullanıcıların 
ihtiyaçları doğrultusunda erişim bant 
genişlikleri de her geçen gün artıyor. 

Çok değil 10 yıl öncesine kadar Kbps 
düzeyinde olan genişbant hız aralığı bugüne 
geldiğimizde Gbps mertebelerine geldi. Mobil 
tarafta ise yine kbps düzeylerinden Mbps 
hızlarını telaffuz ediyoruz. 2G, 3G, 4G, 5G ve 
LTE gibi kavramlar daha fazla konuşulur hale 
geldi.  
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Tüm bu gelişmeler ışığında Avrupa 
Birliği (AB) ve diğer ülkelerde olduğu gibi 
ülkemizde de çalışmalar yürütülüyor. Bu 
çalışmaların en büyük amaçlarından birisi 
de dünyada olan gelişmelerin yakından takip 
edilerek ülkemizde uygulanabilmesi için 
gerekli olan adımların atılabilmesine katkı 
sağlanabilmesidir. 

AB sayısal ajanda çalışmaları çerçevesinde 
belirlenen yedi alandan birisi olan hızlı ve 
ultra hızlı erişim konusunun ülkemiz içinde 
önemli olması nedeniyle böyle bir çalışmanın 
yürütülmesinin yararlı olacağı öngörülüyor. 
Bu amaca yönelik olarak kurulan bu çalışma 
grubunda erişim seçeneklerinin gelişimi, 
rekabet koşullarının yaratılması, kablolu ve 
kablosuz teknolojilerin takip edilerek yeni 
nesil eğilimlerin belirlenmesi gibi amaçlar 
üzerinde çalışılacak.
 
-Türkiye de mevcut durum nedir? 

-Ülkemiz, bilgisayarların insanların yaşamına 
girmesinden sonra teknoloji ve bilişim 
alanındaki adımları çok hızlı atamadı. 
Benzer durumda bulunan diğer ülkeler ile 
karşılaştırıldığında ciddi farklılıklar gösteren 
bir durum söz konusu. İkinci Dünya Savaşı’nın 
bitimini takip eden yıllarda Güney Kore ve 

Singapur gibi ülkelerle hemen aynı durumda 
olmamıza rağmen günümüzde bu ülkeler 
ciddi anlamda bizi geride bırakmışlardır. 1960 
yılında bu iki ülkeden daha fazla milli gelire 
sahip olan ülkemiz bugün itibarıyla her iki 
ülkenin de gerisine düşmüş durumda. 1960’ta 
sırasıyla 155, 364 ve 495 ABD doları milli 
gelire sahip olan Güney Kore, Singapur ve 
Türkiye, 2012 yılında sırasıyla yaklaşık olarak 
19.000, 35.000 ve 12.000 ABD Doları düzeyinde 
milli gelire sahip. Bu farklılığın en büyük 
nedeni ülkelerin bilişim teknolojileri alanında 
izledikleri politikalar olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu nedenle ülke olarak öncelikle nereden 
nerelere geldiğimizi iyi analiz etmemiz ve 2023 
hedeflerine ulaşmak için atılması gereken 
adımları iyi kurgulamamız gerekiyor.
 
Bugün ülkemizde toplam 35 milyar doların 
üzerinde bir bilişim teknolojileri pazarından 
söz ediliyor. Bu pazar büyüklüğü ile birlikte 
evlerde kullanılan İnternet’e bağlı cihazların 
sayıları rekor sayılacak bir oranda arttı. Bu 
artış ile birlikte İnternet bağlantı ihtiyacı 
da günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası 
oldu. Bu bağlantı ihtiyacını tetikleyen en 
önemli etmenler arasında okullardaki 
bilgisayar destekli eğitim sonucu evlerdeki 
bağlantı ihtiyaçlarının artmasını ve e-devlet 
uygulamalarının gün geçtikçe hayatımızın bir 

parçası haline gelmesini sayabiliriz. 
Mobil telefon cihazlarının artık akıllı telefonlar 
halini almasıyla birlikte de kullanıcıların 
her zaman ve her yerde İnternet erişim 
ihtiyacı ortaya çıktı. Bununla birlikte sosyal 
medyanın geldiği nokta da İnternet erişim 
ihtiyacını tetikleyen en önemli öğelerden 
biridir. Günümüzde dünya üzerinde yaşayan 
insanlardan 2 milyara yakın miktarı aktif 
sosyal medya kullanıcısı haline geldi. Bu 
topluluk, sosyal medya sitelerini günlük 
yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline 
getirdi.

Ancak yine bildiğimiz bir gerçek var ki, o 
da müşterilerin istediği ve beklediği katma 
değerli servisleri sunabilmek için servis 
sağlayıcıların hatırı sayılır bant genişliklerine 
ihtiyacı olduğudur. Bu tip bir bant genişliğini 
sunabilmek için en kesin ve iyi çözüm de, 
mümkün olan her yere fiber optik kablo 
ile gidebilmektir. Ama şu anda yapılan 
yatırımları göz önüne aldığımızda fiber 
teknolojisine yatırımdan önce mevcut bakır 
üzerinde kullanılabilecek teknolojileri de 
göz ardı etmemek gerekir. Bu teknolojilerin 
başında da hepimizin bildiği üzere Sayısal 
Abone Hattı (Digital Subscriber Line – DSL) 
geliyor. DSL teknolojisi, telefon haberleşmesi 
için kullandığımız bakır telleri baz alarak 
geliştirildi. Birbirinden farklı pek çok 
teknolojiyi çevreleyen DSL’in türemesi ile 
servis sağlayıcılar, megabit’lerle ifade edilen 
bant genişliklerini müşterilerine taşıyabilme 
şansına sahip oldular. 

DSL teknolojisinin yarattığı çözümler 
bir yandan mevcut altyapıları yeniden 
değerlendirilebilir kılıp yeni teknolojilere 
geçişe de zemin hazırlarken, diğer yandan da 
iş dünyasının haberleşmelerinde hıza duyulan 
ihtiyacın çok düşük ücretlerle karşılanmasını 
sağlamıştır. DSL, günümüzde, müşterilerin 
ihtiyaç duyduğu yüksek bant genişliği ihtiyacını 
oldukça düşük bedellerle karşılayabilme 
konusunda kanıtlanmış bir güce sahiptir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
yaygınlaşma oranı gün geçtikçe artan akıllı 

cep telefon kullanma alışkanlığı bu cihazlar 
üzerinden her türlü işlemin yapılabilmesi 
durumunu ortaya çıkarıyor. Bunun doğal 
sonucu olarak bu cihazlar üzerinden ciddi 
miktarda veri akışının desteklenmesi 
gerçeğiyle karşı karşıya kalınmıştır. Bu 
nedenle operatörler bu veri iletim ihtiyacını 
karşılamak üzere 3G teknolojisini ülkemiz 
kullanıcılarının hizmetine sundular.

2013 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla genişbant 
pazarında dikkat çeken en önemli gelişme, 
xDSL abone sayısındaki paralel devam eden 
seyire karşılık mobil, fiber ve kablo İnternet 
abone sayılarında 2010 yılı ortalarında 
başlayan artışın devam etmesidir. 2011 yılı 
ikinci ve üçüncü çeyrekteki ağırlıklı olarak 
mobil kaynaklı yüzde 20’lik ortalama artış 
oranı, 2011 yılı son çeyreğinde yüzde 10’lara 
düştü. 2013 yılı üçüncü çeyreğine bakıldığında 
da toplam genişbant abonesinin bir önceki 
çeyreğe göre yaklaşık yüzde 5 oranında arttığı 
görülüyor. 2008 yılında 6 milyon genişbant 
İnternet abonesi bulunmaktayken, dört yılda 
üç kattan fazla artışla 2013 yılı üçüncü çeyrek 
sonu itibarıyla 33,7 milyona yaklaştı.

Bugün geldiğimiz noktada fiber altyapı 
yatırımları konusunda ciddi artış ile 
karşılaşıyoruz. Yaklaşık 200.000 KM olan fiber 
uzunluğu beraberinde rekor sayıda artışla 
fiber İnternet müşterisini getiriyor.

-Diğer ülkelerde ki bu konudaki 
uygulamalardan söz eder misiniz?

-Sadece AB ülkeleri değil hemen hemen 
tüm dünya ülkelerinde İnternet ve teknoloji 
konuları ayrıntılı bir şekilde irdeleniyor ve 
tüm bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak 
şekilde projeler geliştiriliyor. Bu amaçla 
ülkeler arasında genişbantın kullanılmasına 
yönelik farklı uygulamalar da gözlemleniyor. 
Her bir ülke kendi genişbant politikasını 
oluşturmakla birlikte kullanımın hangi 
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tarafta yaygınlaştırılacağı konusu hâlâ netlik 
kazanmadı. Kimi ülkeler mobil tarafta yatırıma 
yönelmekte, kimi ülkeler ise kablolu tarafa 
hız veriyor. Bunun yanı sıra LTE denilen Long 
Term Evolution kavramı da gitgide daha da 
artan bir şekilde yaygınlaşıyor. 

Ülkelerin genişbant altyapısı kurulum süreç 
ve hızları da farklılık gösteriyor. Almanya’da 
Deutsche Telekom esas olarak VDSL üzerine 
odaklandı. Yoğun rekabet ve elverişsiz 
düzenlenme nedeniyle Avusturya’da “Eve 
kadar fiber” anlamını taşıyan (Fiber to 
the home –FTTH) yayılımı için hiçbir plan 
bulunmuyor. Belçika’da pazar yüksek-hızlı 
genişbant altyapısında oldukça gelişmiş ve 
güvende görünüyor. Hollanda, bu alanda 
en gelişmiş pazara sahip ülkedir. Kablo 
operatörleri için yüksek hızlı genişbantta ilk 
hamle avantajı sağlanarak teşvik amaçlanıyor. 

İngiltere’de ise yüksek hızlı genişbantın 
gelişiminin hızlı olması öngörülüyor. Temel 
genişbant üzerinde daha çok yoğunlaşmış bir 
piyasa yapısı tasarlanıyor. İspanya yüksek hızlı 
genişbant pazarı tam anlamıyla başlamadı. 
Kablolu alanında rekabet eksikliği ve piyasa 
talebi bakımından net bir düzenleyici çerçeve 
olmaması İtalya’da yatırım için operatörleri 
isteksiz hale getirdi. Portekiz hızlı bir altyapı 
kurulum sürecine sahip ve FTTH ağı ile birçok 
bölge kapsandı.
 
Görüldüğü gibi birçok ülkede genişbant 
erişim konusunda farklı çalışmalar yapılıyor. 
Ancak işin bir de talep tarafının geliştirilmesi 
boyutu bulunuyor. Bu amaçla da değişik 
ülkelerde değişik çalışma ve projeler yapılıyor. 
Ülkeler kullanıcıların genişbant erişimine 
olan talebini artırmak ve dolayısı ile sektörü 
canlandırmak için ulusal planlarına genişbant 

talep geliştirme çalışmalarını dahil ettiler. Bu 
konuda en sistematik ve kapsamlı program 
Güney Kore tarafından uygulandı (asker, yaşlı, 
çiftçi ve ev hanımlarına eğitim, bedelsiz erişim 
noktaları, düşük gelirli ailelere düşük fiyat ve 
faizli bilgisayar, her okula bedelsiz bilgisayar, 
başarılı öğrencilere bilgisayar, içerik/
müfredat/ödev, üst eğitime geçişte bilişim 
okur-yazarlığı ve puan, sertifikalı bağlanmış 
evler). 
İngiltere, Almanya, İsveç, Kanada, Fransa, 
Avustralya incelemelerinde; talep yaratma 
konusunda eğitim ve okullara odaklanılmış 
olduğu tespit ediliyor. Bununla birlikte, 
Kanada’da kamu erişim noktası; İsveç ve 
İngiltere’de vergisiz bilgisayar kiralama; 
İsveç, İngiltere, Avustralya’da elektronik içerik 
sağlama hizmetleri ile Fransa’daki teşvikler ve 
binalara ilişkin zorunluluklar da dikkat çekici 
uygulamalardır.

-Grubunuzun hedefini anlatır mısınız?

-Bu grubun en büyük hedefi, sorduğunuz 
ülkemizdeki durumun refah seviyesi ile birlikte 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ön ayak 
olacak projelerin ve çalışmaların araştırılması, 
yurtdışı örneklerin incelenmesi ve tamamen 
gönüllülük esasına dayanarak çıktılar 
geliştirilmesidir. 

Diğer bir hedefimizde ülkemizde gerçek 
anlamda bir rekabet ortamının sağlanmasına 
yönelik (erişim hizmetleri alanında) 
çalışmalar yapmak ve raporlar üretmektir. 
Çünkü izlenebildiği kadarıyla ülkemizde 
telekomünikasyon alanında müşteriler 
tarafında, bilinen en önemli sorunlardan 
biri, kullanıcının aldığı veya almak istediği 
hizmetin gerçek kalitesini-fiyatını-şartlarını 
bilmemesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle 
Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülke coğrafyası 
bütününde her bir vatandaşın, genişbant 
hizmetine kolay, hızlı ve özgürce ulaşabilmesi 
yönünde, genişbant erişim hizmetini sağlayan 
kurum ve özel şirketler için hukuki çerçevede 
çeşitli düzenlemeler getirmekte ve bunların 
yasal düzenlemelere uygunluğunu düzenleyici 
kurumlar takip etmektedir. Genişbant 
hizmetini sağlayan birçok ülkede düzenleyici 
kurumlar var ve etkin bir şekilde çalışıyorlar.

Grubumuz bu amaca yönelik de çalışmalar 
yapacak. Son olarak da erişimin kablosuz 
olmaya başladığı ve genel eğilimin mobil 
tarafta olduğundan yola çıkarak frekans 
alanında da çalışmalar yapılacak. Bu alanda 
dünya örnekleri incelenecek ülkemiz için en 
uygun projeler geliştirilmeye çalışılacak. 
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