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Genişband internet erişimi, temel 
hizmet ve hak olarak kabul edilmeli
Bütüncül bir genişband stratejisi oluşturulması gerektiğine dikkat 
çekilirken eğitim ve sağlık hizmetleri için genişband erişime dayalı 
uygulama ve çözümlerin teşvik edilmesi önerildi. Çalıştayda Türkiye’nin 
büyüme hedefleriyle ilgili planlamalarına BT yatırımları ve genişband 
erişim hizmetlerin de eklenmesi istendi.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD), Avrupa 
Birliği’nin (AB) “Sayısal Gündem 2020” 
programına paralel oluşturduğu 7 ana 

öncelikli gruptan biri olan “Hızlı ve Ultra Hızlı 
İnternet  Erişimi” Uzmanlık grubunun alt çalıştayı 
“Ulusal Genişband Altyapısı” , Hakan Büyüktopçu 
gerçekleştirildi. Çalıştayda konuya ilişkin sorunlar 
saptanıp öneriler getirildi. Öncelikle “Genişband” 
ve “Ultra Genişband” tanımları yapıldı. ITU ve 
OECD’ye göre upload veya download yönünde 
en az birinde 256kbps ve üzeri hız,  broadband 
(genişbant) olarak tanımlanıyor. Ülkemizde artık 
ADSL ve 3G, en temel genişband erişim teknolojisi 
haline geldi. Bu yüzden 2Mbps ve üzeri genişband 
olarak adlandırılıyor. Fiber ve LTE göz önünde 
bulundurulduğunda 100Mbps ve üstü hızlar “Ultra 
genişband” olarak kabul ediliyor. 
Çalıştayda “Genişband” ve “Ultra Genişband” 
konusuna ilişkin saptama ve önerilerde bulunuldu: 
-Genişband internet erişim hakkı temel hak olmalı. 
Bir haneye giden temel hizmetlerin (elektrik, gaz, 
su) içerisine genişband internet erişimi de dahil 
edilmeli ve hukuki temel bir hak olarak kabul 
edilmeli. 
-Bulut teknolojileri bu işin tam göbeğinde: 
Genişband ile birlikte değerlendirilmeli, 
planlamalar ve hedefler “Bulut”u da kapsayacak 
şekilde yürütülmeli.
-Eğitim ve sağlık hizmetleri için genişband erişime 
dayalı uygulama ve çözümlerin geliştirilmesi teşvik 
edilmeli, bu sayede verilen hizmetin kalitesi ve 
hızında ciddi artış sağlamak mümkün.
-Sosyal medya kullanımı ve “Nesne’lerin 

yaygınlaştırılması için, Türkçe içerikli yerli sayfalar 
özendirilmeli, artması teşvik edilmeli. Internet 
kullanımını yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak 
amacıyla buna yönelik temel İngilizce öğretiminin, 
eğitim kurumları ve kurslar aracılığıyla 
verilmesine yönelik çalışma yapılmalı.
  
- Eve kadar fiber (fiber-to-the-home- FTTH) 
Gigabit PON (GPON) teknolojisi teşvik edilmeli. 
Yeni yapılan bina içlerinde bakır yerine fiber kablo 
çekilmeli ve PON teknolojisinin kullanılması 
sağlanmalı. Bunun avantajları, “Yüksek hızlı 
upload için gerekli altyapı sağlanmış olur” ve 
“Fiber, bakıra göre daha uzun ömürlü ve sağlam” 
olarak sayılabilir. Bina girişlerine konacak pasif 
Splitter’lar ile bina içine dağıtılırsa aktif cihazlara 
göre çok daha düşük yatırım ve operasyonel 
maliyet sağlanır.  

-4G’ye geçişte hâlâ 2G ve 3G devam etmek 
zorunda. VoLTE uygulanacak mı? Bununla ilgili 
ortak görüş ve konsensus oluşturulmalı.

-Temel servislerin hepsini birden verecek tek 
bir cihaz (Home GW) standardı belirlenmeli. Ses, 
video, data servisleri için gereken donanımsal 
ve yazılımsal özellikleri bünyesinde barındıran 
bir kutu tanımlanırsa; bilgisayar, laptop, yazıcı, 
TV, ev sinema ve ses sistemleri vb. cihazların 
bir adada çalışması sağlanır. Böylece hem 
gereksiz harcamadan hem de görüntü kirliliği ve 
sürekli manuel ayar ve değişiklikleri yapmaktan 
kurtuluruz.

-Dijital karasal yayıncılık, genişband üst 
başlığının altında yer almalı ve birlikte düşünülüp 
planlanmalı. 

-5G için teşvik verilmeli: 5G standartları henüz 
oluşmadı, şimdiden Ar-Ge desteği verilmesi bazı 
patent haklarının ülkemize kazandırılmasını 
sağlayabilir.

-Pilot bölgelerde genişband ve ultragenişband 
uygulamalarına geçilmeli. Genişband ve ultra 
genişband hedeflerinin belirlenmesinin akabinde 
seçilecek pilot ilçe ya da ilçelerde uygulamaya 
konulmalı.

-Eğitim alanında genişband teknolojileri doğru 
ve etkin kullanılmalı: Elektronik içerik ile 
elektronikleştirilmiş içerik çok farklı şey. Kâğıda 
basılı materyaller sadece tek boyutlu bir hizmet 
sağlarken artık görüntü, ses ve video olarak üç 
boyutlu içerik hazırlamak mümkün. Bu teknolojiler 
kullanılarak analitik düşünme yetisini geliştirici 
içerikler hazırlanmalı. Bu konu çok önem arz 
ediyor çünkü analitik düşüncenin olmadığı yerde 
mühendislik de olmaz, dolayısıyla bilim, teknoloji 
ve rekabet gücünden söz edilemez.

-Etkin spectrum yönetimi, analizi ve dağıtımı 
önem taşıyor. Regülatif nedenlerle 2020’de 
hizmet veremez duruma gelebiliriz: Regülasyon 
tarafında, sektörün önünü açacak şekilde, gerekli 
düzenlemeler yapılmalı. Atıl duran spectrum 
kullanılmalı. TRT’ye ait 170-230 MHz bandı 
genişband için kullanılabilir mi?

-Genişband için terminal ekipmanlarında 
(Telefon, modem, tablet, SIM kartlı cihazlar vb.) 
yerli kaynaklar teşvik edilmeli. Yılda 15 milyar 
dolar dışarıya para ödüyoruz. Uygulama ve cihaz 
geliştirenlerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi 
gerekiyor.
-İnternet kullanımının toplumun her kademesine 

İnternet’i”, ciddi bir upload hız ihtiyacı doğuruyor. 
Özellikle genç nesil, upload yönünde interneti çok 
daha fazla kullanıyor. Yüksek genç nüfus oranına 
sahip ülkemizde bu konu daha da önem kazanıyor. 
Erişim yatırımlarında artık, DSL gibi upload hızının 
çok sınırlı olduğu erişim teknolojileri yerine yüksek 
upload hızı sağlayan teknolojilerin kullanılmasına 
öncelik verilmeli. 

-AB’nin “Sayısal Gündem 2020” vizyonunda 
genişband internet yatırımları ile ilgili öngörüsü 
şöyle: AB’nin 2020’ye kadar toplam büyümesine 
yüzde 5 ek katkı getirerek kişi başı gelirin bin 
500 Avro daha fazla olmasını sağlayacak bu 
çalışmalar sonucunda doğrudan istihdama 1,2 
milyon, dolaylı istihdama 3,8 milyon kişilik ek katkı 
sağlanmış olacak.  Ülkemizin büyüme hedefleriyle 
ilgili planlamalarına bilişim teknoloji yatırımları 
ve genişband erişim hizmetleri de eklenmeli, 
devletimiz ilgili bakanlıklara ve kuruluşlara bu 
hedeflerin uygulanmasını şart koşmalı.

-Bütüncül bir genişband stratejisi oluşturulmalı. 
Genişband vizyonu denildiğinde akla sadece 
fiber ve 4G teknolojileri ile bunların büyük 
şehir merkezlerinde yaygınlaştırılması geliyor. 
Genişband erişim teknolojileri bütün olarak ele 
alınmalı; şehir, kasaba, köy ve kırsalda eğitim, 
sağlık, tarım vb. alanlarda herkesi ve her sektörü 
kapsayacak biçimde maksimum verimlilikle 
bu teknolojilerin kullanımına uygun politika ve 
planların geliştirilmesi gerekiyor.
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