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BTK’dan 2014 e-haberleşme raporu 
142 sayfa ve altı ana bölümden oluşan raporda, elektronik haberleşme 

sektöründe yaşanan gelişmeler ve eğilimler değerlendirildi. 

B
ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Haziran 2014’te “Elektronik 
Haberleşme Sektöründe Teknolojik Gelişmeler Ve Eğilimler” Raporu’nu yayınladı.  

Toplam 142 sayfa ve altı ana bölümden oluşan çalışmada, elektronik 
haberleşme sektöründe yaşanan gelişmeler ve eğilimlerden; elektronik 
haberleşme sektöründeki spektrum ihtiyacı olarak “Televizyon Beyaz Boşluk 
Haberleşmesi”, yeni nesil şebekelerde genişbant erişim sağlayan “Femtocell 

Uygulamaları”, genişbant ve hızın önemsendiği internetin geleceği olan “5’inci Nesil Mobil Haberleşme 
Sistemleri”, geleceğin haberleşme uygulamaları yanında sektörün bağlı konuları enerji ihtiyacı ve 
sürdürülebilir enerji için modern şehirlerde “Akıllı Binalar”, internet alan adı sisteminde “Yeni Jenerik Üst 
Seviye Alan Adları”  ve elektronik haberleşmede üstel bir artış seyreden veri trafiğinde önemli hale gelen 
“Büyük Veri” konuları teknoloji ve düzenleme boyutlarında işleniyor. Son bölüm olan yedinci bölümde tüm 
bölümlerin sonuçları değerlendirilerek bölümlerle ilgili öneriler veriliyor. 

Bilgi teknolojileri, yayıncılık, elektronik içerik, siber güvenlik, veri koruma, gizlilik ve çevre sorunları 
gibi konuların da bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) düzenleyicilerinin yetki ve görevleri arasına girdiğine 
dikkat çekilen raporda, “Elektronik haberleşmede, iletişim ve iş alanında sürekli artan ve gelişen elektronik 
bankacılık, sosyal medya gibi internet tabanlı hizmetler ve uygulamalar bütün sektör paydaşları için yeni bir 
dizi araştırma ve düzenleme konularını öne çıkarmaktadır” deniliyor.
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Rapordaki değerlendirmelere göre, sosyal medya ve mobil bankacılık hizmetleri gibi internet tabanlı 
uygulamaların artması, mobil genişbant hizmetlerinin kullanımı ve mobil genişbant yaygınlık oranında 
önemli artışları beraberinde getiriyor. Sadece mobil alanda değil sabit alanda da genişbant kullanım büyük 
oranda artış gösteriyor. Genişbanta olan yoğun talep nedeniyle, bugün küresel seviyede genişbantı teşvik 
edici ulusal politikalar ve stratejiler uygulanmasına, böylece ülke çapında genişbant altyapısını oluşturmaya, 
internet hizmetlerinin ve uygulamalarının benimsenmesiyle evrensel erişimin sağlanmasına çalışılmasına 
rağmen; özellikle gelişmekte olan birçok ülkede, genişbant hizmetlerine erişim sorunu genişbant kullanım 
yaygınlığı ve sosyal medya hizmetlerinin kullanımı için önemli bir engel teşkil ediyor, bölgeler arasında 
önemli farklılıklar doğuruyor.

2020’de sayısal veri, 40 milyar terabayta ulaşacak

Geleneksel veri kaynakları yanında cihaz, sensör, coğrafi uygulamalar, web ve sosyal medyadan 
elde edilen sayısal veriler her geçen yıl katlanarak artıyor. 2020 yılında sayısal verinin 40 milyar terabayt 
seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu artış, büyük veri kavramının ortaya çıkmasına neden oldu ve bütün bu 
verilerden anlamlı sonuçlar çıkarılmasını sağlayacak teknolojik gelişmeleri ve yatırımları da tetikledi. 

Büyük veri çözümleri bugün bilimsel araştırmalardan sağlık sektörüne kadar birçok farklı alanda 
kullanılıyor. Telekomünikasyon, perakende, finans ve bankacılık alanları diğer iş analitiği çözümlerinde 
olduğu gibi, büyük veri alanında da öncü konumda bulunuyor. Büyük verinin depolanmasından, işlenmesine, 
verilere hızla ulaşılmasına ve bu verilerin gizliliğinin korunmasına kadar süreçler, sektör ve kullanım 
alanlarına göre farklılık gösteriyor. Büyük verinin öneminin artması ile birlikte söz konusu verileri işleyecek 
farklı analiz yöntemlerini yerine getirebilecek kabiliyete sahip analistlere ihtiyaç da artıyor. Büyük veri birçok 
ihtiyaca yanıt verirken gizlilik ve siber güvenlik, veriye bağımlılık, yanlış karar verebilme gibi riskler de 
taşıyor.

Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği olmak üzere dünya genelinde artan bir 
ilgiyle izlenen ve düzenleme çalışmaları sürdürülen büyük veri kavram ve teknolojilerine 
ilişkin çalışmaların ülkemizde de hızla yürütülmesi büyük önem taşıyor.

Femtocell, e-haberleşmenin gelişimine yeni fırsatlar sunabilir

Raporun “Sonuç ve Öneriler” bölümünde yer alan değerlendirmelerin bir bölümü şöyle:  
Kıt kaynak olan frekans spektrumunun daha etkin ve verimli kullanılması açısından desteklenmesi 

gereken Femtocell’in elektronik haberleşme sektörünün gelişimine yeni fırsatlar sunabileceği 
değerlendiriliyor. Kullanıcı taleplerine göre geliştirilebilecek yeni uygulamaları bulunan Femtocell 
uygulaması makro şebekelerin yüksek maliyeti sebebiyle hizmet götürülmesinde sıkıntı duyulan kırsal alan 
ve düşük nüfuslu yerleşim yerlerinde çözüm olarak kullanılabiliyor. 

Dünya ile paralel olarak mobil cihaz kullanımı, özellikle akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların 
yaygınlaşması ile ülkemizde de mobil işletmeciler tarafından abonelere Femtocell uygulamalarının 
sunumunun desteklenmesinin; işletmeciler, aboneler ve elektronik haberleşme sektörünün gelişmesi 
açısından fayda sağlayacağı değerlendiriliyor. 

Evrimini 2020’li yıllarda tamamlaması beklenen 5N mobil sistemlerin temel hedefi herkesin, her yerde 
her türlü bilgiye sınırsız erişimi ve her türlü veriyi paylaşabilmesi olarak ifade ediliyor. 

Halihazırda ITU tarafından 2020 ve ötesinde kullanılacak IMT şebekelerinin spektrum ihtiyaçları üzerinde 
çalışmakta olup, 2015 Dünya Radyokomünikasyon Konferansı’nda (WRC-15) yeni IMT spektrumu üzerinde 
mutabık kalınması bekleniyor. WRC-15’ten sonra ise ITU tarafından, altyapı sistem ve teknolojilerinin 
ihtiyaçları için açık bir yol belirleneceği öngörülüyor. 

5N sistemlerine yönelik olarak dünyada farklı kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar ve 5N’ye yönelik 
standardizasyon çalışmaları devam etmekle birlikte, söz konusu gelişim sürecinin devam etmesi, diğer bir 
ifade ile konunun halen “kavramsal” olarak tartışma safhasında bulunması, bu konuda çalışma yapmak 
isteyen kuruluşlar açısından bir fırsat olarak görülüyor. 

Akıllı bina tasarımlarının; çok hızlı gelişen BİT teknolojilerine yönelik olarak planlanması önem 

arz etmekte, ayrıca gelişmiş ülkelerde geleceğin projesi olarak kurulmaya başlanan “akıllı şehirler” 
uygulamasına entegre olabilecek şekilde tasarımlanması gerekiyor. 

Yeni gTLD Programı kapsamında kullanıma sunulacak olan yeni adlarla birlikte özel sektör; devletler 
ve topluluklar ile internetin kullanıcılarının bu durumdan etkileneceği belirtiliyor. Buna göre yeni gTLD’ler 
özel sektör açısından yeni bir yatırım fırsatı sağlayacağı, yeni iş modelleri için platform oluşturacağı, marka 
yönetimi ve çevrimiçi pazarlama konusunda yeni fırsatlar sunacağı bildiriliyor. 

Yeni gTLD Programı başvurularının ilk turu sona ermiş olmakla birlikte ICANN; GNSO’nun politika 
tavsiyelerine göre yeni gTLD başvurularını gelecek yıllarda turlar halinde tekrarlayacağını duyurdu. Bu 
kapsamda Türkiye’de ilgi duyan tarafların yeni gTLD başvuru süreçlerini takip ederek önemli iş fırsatları 
yaratma imkânını değerlendirmesinin gerek ülkemiz gerekse de Türkiye’deki internet kullanıcıları açısından 
yararlı olacağı değerlendiriliyor. 

Büyük veri uygulamalarının birçok alanda hayatımızı kolaylaştırması ve sağlık, eğitim, bankacılık ile BİT 
sektöründe önümüzdeki yıllarda giderek öneminin artması bekleniyor. 

Büyük veri elbette ki zorluklar barındırıyor, ancak aynı zamanda büyümeyi yönetmek için eşsiz fırsatlar 
da sunuyor. Bu fırsatlardan yararlanmak için, iş yöneticilerin mevcut büyük miktardaki veriden, değeri ayırt 
etmelerini sağlayacak teknolojileri ve örnek uygulamaları benimsemeleri gerekiyor.
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