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Genişbant ve geleceği 
Yepyeni bir paradigma değişimine doğru giderken, kamu ve özel sektör, 
geniş bandın getireceği fırsatların ve tehditlerin ne kadar farkında?

Yeni bilişim stratejilerinin tartışıldığı 21. BİMY 
Semineri’nin ilk günü açılış konuşmalarının 
ardından öğleden sonra “Genişbant ve geleceği” 

paneli düzenlendi.
 
Yakın gelecekte günlük yaşamımızın akla gelebilecek 
her alanında nesnelerin ve sensörlerin iletişim ağına 
dahil olması ile birlikte; yaşam tarzımız, günlük 
alışkanlıklarımız, üretim ilişkilerinden tüketim 
alışkanlıklarımıza, sağlık kontrollerimizden eğitim 
hayatımıza kadar her alanda geniş bant hayatımızda 
köklü değişikliklere neden olacak. Genişbantla birlikte 
yepyeni bir paradigma değişimine doğru giderken 4. 
sanayi devriminin kapıları da aralanacak. Peki, “Kamu 
ve özel sektör, geniş bandın getireceği fırsatların ve 
tehditlerin ne kadar farkında? Paradigma değişimini 
fırsata dönüştürmek için kim, ne yapmalı? Her türlü 
servis sağlayıcılar için yeni nesil gelir kapıları ve yatırım 
fırsatları yeterince açık mı? Genişbandı sadece iletişimin 
biraz daha hızlanması ya da yüksek hızlı bir ağ ortamı 
olarak görmek ne kadar doğru?” tüm bu soruların yanıtı, 
Yücel Bağrıaçık’ın yönettiği “Genişbant ve geleceği” 
panelinde verilmeye çalışıldı. Panele, Haberleşme Genel 
Müdürü Atilla Çelik, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı 
Bülent Elönü, Turkcell Superonline Genel Müdür 
Yardımcısı Ceyhun Özata, TTNET Genel Müdür Yardımcısı 
Şahin Şen, Türk Telekom Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Mehmet Toros, Vodafone Network Direktörü Ara Yıldızlı 
ve Huawei’nin Singapur Yeterlik Merkezi Direktörü ve 
Başdanışmanı Nigel Bruin konuşmacı olarak katıldı. 

2013’te IT’ye 440 milyon dolar para harcandığını belirten 
Bağrıaçık, İnternet’e bağlı cihaz sayısı ile birlikte 
hayatın akışının değişeceğini söyledi. 2020’de nesnelerin 
İnternetinin 19 trilyon dolara  büyüklüğe erişeceğini 

bildiren Bağrıaçık, “Türkiye buradan ne kadar pay 
alacak? Bu sorunun cevabı çok önemli” dedi.
 
Panelin ilk konuşmacısı olan Bruin, sözlerine 
“Genişbant devrimi yaşıyoruz” diyerek başladı. 
Genişbandın sadece bir altyapı değil ekonominin 
yeniden yapılanmasını sağlayan genel amaçlı 
bir teknoloji olduğunu belirten Bruin, tüm 
dünyada hızlı bir şekilde ivme kazanan, stratejik 
bir altyapı olarak tanımlan Ulusal Genişbant 
Network (NBN) sistemlerinden söz etti. Bruin, 
“NBN teknolojisinin ülkelere sağladığı en büyük 

stratejik fayda, yoksulluk, okuma yazma eksikliği, 
işsizlik, ekonomik resesyon, kamu ve sağlık 
hizmetleri gibi 21. yüzyılın en önemli sorunlarıyla 
baş etme konusunda yardımcı olabilmesi” diye 
konuştu.

2016’da sadece IP video trafiğinin 2012 yılına 
kıyasla iki katına çıkması (54,238 PB’ye); toplam 
İnternet trafiğinin yüzde 90’ının da sabit ve Wi-
fi şebekeler üzerinden gerçekleştirilmesinin 
beklendiğini bildiren Bruin, günümüzde ve yakın 
gelecekle genişbantın en çok okullarda, online 
eğitim; sağlık alanında, e-sağlık hizmetleri; 
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kamuya açık alanların dijitalleşmesi konusunda 
serbest wifi alanları yaratma; e-ticaret (B2B, 
B2C ve C2C); akıllı trafik uygulamaları ile 
kamu güvenliği alanında, kamu ve stratejik 
yatırımların dijital tehditlerden korunması 
uygulamalarında kullanılacağını söyledi. 
Genişbantın yarattığı ekosisteme değinen Bruin, 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 
ve Birleşmiş Milletler’in (BM) ortak olarak 
kurdukları sivil toplum kuruluşu olan Genişbant 
Komisyonu’nun çalışmaları, hedefleri ve sosyo-
ekonomik, hükümetler, operatörler ve tüketiciler 
için yararlarını anlattı. “Türkiye, genişbantta 
Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi” diyen 
Bruin, Huawei’nin yaklaşımı ve değerlerini de 
konuşmasında aktardı. 
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Bülent Elönü, 
çalışma ve projelerine değindi. Konuşmasında 
bir araştırmaya göre, 2020’de genişbandın bin 
kat artacağını belirten Elönü,  4G/ Uzun Vadeli 

Dönüşüm (Long-Term Evolution-LTE)  yatırımının 
planlanması gerektiğine dikkat çekti. 2015’ten 
sonra Turkcell olarak 4G ile ilgili altyapıya yatırım 
yapmak istediklerini bildiren Elönü, dünyada 5G 
ile ilgili yoğun çalışmalar yürütüldüğünü, 2020’de 
50 milyar İnternet kullanıcısı olacağını söyledi. 
Vodafone Network Direktörü Ara Yıldızlı, 
Vodafone’un dünya çapındaki birikimini “Sayısal 
Gündem” çalışmalarına katmak istediklerini 
belirtti. Baz istasyonlarını evlere kadar yaymak 
durumunda kalacaklarına işaret eden Yıldızlı, 
birtakım frekansları kullanmak gerektiğini 
ve merkezde bulut bilişim merkezlerinin 
kurulmasının söz konusu olduğunu anlattı. 
TTNET Genel Müdür Yardımcısı Şahin Şen, hizmet 
ve servisleri hakkında bilgi verdi. 2020 için IPTV 
yatırımı yaptıklarını, on-line oyun alanına yatırım 
gerçekleştirdiklerini, televizyon üzerinden 
“sanal çarşı”yı devreye aldıklarını anlatan Şen, 
katma değerli servislerin sayısını artırmayı 

hedeflediklerini bildirdi. 
Turkcell Superonline Genel Müdür Yardımcısı 
Ceyhun Özata ise 2020’de nasıl bir ortam ile 
karşılaşacağımıza ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. “İnternet nasıl olsa yaygınlaşacak. 
Asıl sorun altyapımızı ve yatırımlarımızı nasıl 
yapacağız” diyen Özata, dünyada 7 ülkede var 
olan “eve fiber” götürebilen ülkeler arasında 
olduğumuza dikkat çekti. Özata, rekabetin olduğu 
bir ortam yaratılması ve ciddi oranlarda yatırım 
yapılmasını istedi. 
Türk Telekom (TT) Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Mehmet Toros da çalışmalarını anlattı. “TT’nin 
185 bin km’lik fiber networkü var” diyen Toros, 
fiber ağı genişletmeye çalıştıkları, yüzde 15 
oranında evlere erişimin söz konusu olduğu, 
akıllı evler, şehirler konusunda işbirlikleri 
geliştirdiklerine değindi. LTE’yi desteklediklerini 
ifade eden Toros, RTÜK’ün bu konuda çalıştığını, 

analog bandın boşa çıkarılması gerektiğine işaret 
etti. 
Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı 
Haberleşme Genel Müdürü Atila Çelik ise 
sunumunda öncelikle genişband tanımına 
ilişkin yaklaşımlara değindi. Genişbantın önemi 
ve Türkiye’de bu geniş bantın geliştirilmesi  
amacıyla yürütülen çalışmalardan söz eden Çelik, 
Geçiş Hakkı Yönetmeliği; Elektronik Haberleşme 
Altyapısı Bilgi Sistemi (EHABS); Elektronik 
Haberleşme Altyapısı ve Üstyapısı Projesi ve 
M2M uygulamalarının önündeki engellerin 
kaldırılmasına ilişkin görüşlerini aktardı. 
Genişbant Endüstri Modelleri Raporu ile Politika 
ve Uygulamaya Yönelik Öneriler Raporu’ndan söz 
eden Çelik,  örnek proje önerilerinde bulundu.
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