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İletişim Hizmetleri İstatistikleri, Aralık 2020 

 

Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı yılsonunda 458 oldu 

Eylül sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 458 olup, bu 

işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 834’dür. Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından 

İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Sabit Telefon Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti şeklinde 

sıralanmaktadır. 

Elektronik haberleşme sektöründe 2020 yılı üçüncü çeyrekte 20 milyar ₺ gelir elde edildi 

Elektronik haberleşme sektöründe 2019 yılı üçüncü çeyrekte 17,5 milyar ₺ olan gelir %14,8 artışla 2020 

yılı üçüncü çeyrekte 20 milyar ₺’ye çıkmıştır.   

Sektörde üç aylık dönemde 4,4 milyar ₺ yatırım yapıldı 

Elektronik haberleşme sektöründe 2019 yılı üçüncü çeyrekte 2.715 milyon ₺ olan yatırım miktarı 2020 

yılı üçüncü çeyrekte %60,6 artışla 4,360 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.     

Sabit telefon abone sayısı 12,3 milyon olarak geçekleşti 

2019 yılı üçüncü çeyrekte 11,5 milyon olan sabit telefon abone sayısı %6,6 artarak 2020 yılı üçüncü 

çeyrekte 12,3 milyon olarak gerçekleşmiştir.  

Mobil abone sayısı bu dönem 82,8 milyona çıktı 

2019 yılı üçüncü çeyrekte 82,9 milyon olan mobil telefon abone sayısı %0,1 azalarak 2020 yılı üçüncü 

çeyrekte 82,8 milyon olmuştur.  

İnternet abone sayısındaki artış devam ediyor 

2020 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla toplam internet aboneliğinde bir önceki yılın aynı döneme göre %5 

artış gerçekleşmiş olup; fiber, kablo, xDSL ve mobil internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet 

abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etmiştir. 
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Sabit ses trafiği 1,3 milyar dk. oldu 

2019 yılı üçüncü çeyrekte 1,5 milyar dk. olan sabit ses trafiği %13,3 azalarak 2020 yılı üçüncü çeyrekte 

1,3 milyar dk. olarak gerçekleşmiştir.  

Mobildeki ses trafiği artmaya devam ediyor 

2019 yılı üçüncü çeyrekte 70,2 milyar dk. olan mobil ses trafiği %12,4 artışla 2020 yılı üçüncü çeyrekte 

78,9 milyar dk. olarak gerçekleşmiştir.  

 

Genişbant internet trafiği hızlı artışını sürdürüyor 

2019 yılı üçüncü çeyrekte 5.847.634 TByte olan toplam genişbant internet data trafiği 2020 yılı üçüncü 

çeyrekte %51,8 artışla 8.879.291 TByte’a çıkmıştır. Genişbant internet data trafiğinin dağılımına 

bakıldığında sabit trafik %52,3 artışla 4.664.223 TByte’tan  7.103.755 TByte’a ve mobil trafik ise %50,0 

artışla 1.183.411 TByte’tan   1.775.536 TByte’a çıkmıştır.  

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 31 Mart 2021’dir. 
 

 

2019-3 2020-3
Yıllık Büyüme 

Oranı    

xDSL 9.700.110 10.565.391 8,9%

Mobil Bilgisayardan İnternet 740.364 487.885 -34,1%

Mobil Cepten İnternet 62.238.237 64.538.655 3,7%

Kablo İnternet 1.029.167 1.223.800 18,9%

Eve Kadar Fiber (FTTH) 1.855.622 2.467.803 33,0%

Binaya Kadar Fiber (FTTB) 1.235.330 1.269.942 2,8%

Fiber (Toplam) 3.090.952 3.737.745 20,9%

Diğer (*) 249.196 321.951 29,2%

TOPLAM 77.048.026 80.875.427 5,0%

(*)Diğer kalemi içerisinde 35 bin Metro Ethernet abonesi bulunmaktadır.
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