
4.5G kandırmacası
Dünyada 4 yıldır 4G adıyla 
kullanılan LTE-Advanced, 
Türkiye’de çığır açacak 4.5G 
şebekesi olarak sunuldu.

Uzun zamandır beklenen 4G 
ihalesi nihayet tamamlandı. 
Tüm dünyada 4G olarak 

adlandırılan LTE-Advanced teknolojisi 
Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın hassasiyetinden 
dolayı 4.5G olarak duyuruldu. 4G 
altyapısının Nisan 2016’da hizmete 
girmesi planlanıyor.

Yurtdışı hızları yetmeyecek

Hız konusunda diğer önemli sorun ise 
Türkiye’nin yurtdışı bant genişliği kapasitesi. 
Mevcut kapasite 4G’nin sunacağı yüksek 
hızları taşımaya uygun değil. 4G’nin tam olarak 
kullanılması için yurtdışı çıkış hızlarının 10-20 
kat artırılması gerekiyor. Bu kadar büyük bir hız 
artışının da kısa zamanda olması beklenmiyor. 
Bu yüzden kotalar devreye giriyor. Ülkemizde 
internet kotalı. Limitsiz olarak adlandırılan 
internet paketleri bile adil kullanım kotası 
adı altında sınırlandırılıyor. Mobil internette 
kotaların durumu daha da vahim. 3G komik 
kotalarla veriliyor. 3G abonelerinin çoğu 1GB 
aylık kotaya sahip. 21mbps hıza olanak tanıyan 
3G ile 1GB’lık kotayı 10-20’dakika da bitirmek 
mümkün. Kullanıcılar yüksek hıza sahip olsalar 
da bunun tadını çıkaramıyorlar. 3G film, müzik 
video indirmekten çok Facebook’ta dolaşmak, 
Whatsapp’dan mesaj göndermekte kullanılıyor. 

Kota mahkûmları

4G gelince de durum değişmeyecek. Kullanıcılar 
yine kotalarla boğuşacak. 4-5 gigabyte kotaya 
sahip olduktan sonra internete 21 mbps yerine 
150 mbps hızında bağlansanız ne fark eder ki? 
Video ve büyük dosyalar indiremedikten sonra, 
yüksek kalitede video konferans yapamadıktan 
sonra 3G kullanmışsınız, 4G kullanmışsınız 
hiç bir farkı yok. Hatta şu an ki Facebook ve 
Whatsapp kullanımları için EDGE bile gayet 
yeterli. 

Operatörler sözde 4.5G’yi allayıp pullayıp 
sundular. Operatörlerden reklamlarla 
nemalanan büyük basın da bunu yüzyılın 
teknolojik adımı olarak sundu. 4.5G’nin aslında 
büyük bir balon olduğu Nisan 2016’da ortaya 
çıkacak...  Nisan 1 şakası gibi...

teknoloji, tam 11 yıl sonra, 2009 yılında geldi. 3G’nin 
ülkemize geç gelişi doğal olarak 4G’nin de gelişini 
geciktirdi. 

Hayatımıza robotlar girmeyecek!

Peki, 4G ile birlikte hayatımızda neler değişecek? 
Aslında operatörlerin reklamlarda 

iddia ettiği gibi çok fazla 
bir değişiklik olmayacak.  
Her yerden iletişim, mobil 
cihazların sürekli olarak 
bağlı olması yeni olaylar 
değil. Bunlar zaten 3G 
ile de mümkündü. 4G’nin 
3G’ye göre temel farkı, 
hız. Yoksa reklamlarda 

görüldüğü üzere birden 
hayatımıza robotlar dolmayacak. LTE-Advanced 
şebekesi teoride 5 gigabit hızlarına kadar iletişim 
imkânı sağlıyor. Pratikte ise bu hızlar çok daha 
aşağıda. Sonuçta bağlantı hızı, mobil cihazın 
desteklediği hızla sınırlı. Örneğin, Apple iPhone 6, 
150 mbit hızına kadar destekliyor. Piyasadaki en 
hızlı 4G telefonları Samsung S6 ve LG G Flex 2’nin 
desteklediği hızlar ise 450 mbit. Tabii ki cihazların 
bu hızları destekliyor olması bu hızlara ulaşılacağı 
anlamına da gelmiyor. Öncelikle kullanıcının 
bulunduğu yer, o sırada şebekenin yoğunluğu ve 
bağlanılan sitenin hızı önemli kriterler. İnternette 
Facebook, YouTube, Google gibi büyük sitelerin 
dışında çoğu site 100 mbit ve 1 gigabit toplam 
bağlantı hızlarına sahip sunucularda barındırılıyor.

 Bu sitelere erişimde 450 mbit gibi hızlara ulaşmak 
tamamen bir hayal. Hatta YouTube’da bile videoyu 
önbelleklerken bu hızlara ulaşmanız mümkün değil. 
Çünkü YouTube bant genişliğini sınırlıyor. Yapılan 
testlerde ön bellekleme hızlarının çoğu zaman 30 
mbps’i bile geçmediği görülüyor. 

Eylem CÜLCÜLOĞLU
eylemc@gmail.com

Ülkemizde mobil operatörler 
tarafından tüm hayatı değiştirtecek 
sanki çok yeni bir teknolojiymiş 
gibi sunulan LTE-Advanced, 
aslında 4 yıllık bir teknoloji. LTE-
Advanced ilk olarak 2011 yılında 
Rusya’da Yota adlı operatör 
tarafından sunulmaya başlandı. 
2013 yılında LTE-Advanced 
destekleyen cihazların piyasaya 
girmesiyle teknoloji tüm dünyada 
hızlı bir şekilde yayıldı.

Türkiye ise, her yeni teknolojide 
olduğu gibi LTE-Advanced’de de 
geride kaldı. Nisan 2016’da LTE-
Advanced’e geçtiğimizde teknoloji, 
5 yıllık bir teknoloji olacak. 3G 
teknolojisinde de çok gecikmiştik. 
3G teknolojisi ilk olarak 1998 
yılında Japonya’da kullanılmaya 
başlanmıştı. Türkiye’ye ise bu 

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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