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Bildiğiniz gibi Kurum olarak üçer aylık 
periyotlarla Elektronik Haberleşme Sek-
törü Pazar Verileri Raporunu yayımlıyo-
ruz. Geçtiğimiz ay kamuoyuna duyurdu-
ğumuz 2013 yılı 4. Çeyrek Pazar Verileri 
Raporuyla sektörümüzdeki bir yıllık geliş-
meyi daha net bir şekilde görme imkânı 
bulduk. 
Bilişim ve haberleşme sektöründe faaliyet 
gösteren işletmeci sayısı 2012 yılı sonunda 
423 iken, 2013 sonunda 77 yeni işletmeci-
nin katılmasıyla bu rakam 500’e yükseldi. 
Aynı şekilde haberleşme sektöründe faali-
yet gösteren işletmecilerin sahip oldukları 
yetkilendirme sayısı da bir yılda 673’ten 
808’e çıktı. Hem işletmeci, hem de yetki-
lendirme sayısında sırasıyla yüzde 23 ve 
24 gibi büyük bir artışın olması sektörü-
müzün ne kadar dinamik ve gelişmeye 
açık olduğunu gösteriyor. 
Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin 
gelirleri de bir yıl içinde yüzde 7,26 ora-
nında artış göstererek toplam 32 milyar 

289 milyon TL oldu. Buna karşılık yatı-
rımların yüzde 5 civarında azalması pek 
iyi bir haber sayılmaz. İşletmelerin gelişen 
teknolojiye ayak uydurması büyük ölçü-
de yatırım yapılmasına bağlı. Bu nedenle 
önümüzdeki süreçte başta Ar-Ge ve altya-
pı olmak üzere yatırımlara ağırlık verile-
ceğini düşünüyorum. 
2013 yılında toplam mobil abone sayısı 70 
milyona yaklaştı. Mobil abone sayısının 2 
milyon 112 bin kadarını makineden ma-
kineye iletişim teknolojisi (M2M) dedi-
ğimiz sim kart takılarak kullanılan çeşitli 
cihazlar oluşturuyor. M2M abone sayısı 
geçen yıla oranla yüzde 25 gibi yüksek bir 
oranda arttı. Sim kartlı ev eşyaları ve giyi-
lebilir cihazların yaygınlaşmasıyla bu yeni 
teknoloji günlük hayatımızda daha fazla 
yer alacak. 
Ülkemizde internet kullanımı da hızla ar-
tıyor. Yaklaşık 8,5 milyonu sabit genişbant 
ve 24,5 milyonu mobil genişbant olmak 
üzere 33 milyona yakın internet abonesi 

var. Mobil cepten internet bir yıl içinde 
yaklaşık yüzde 25 oranında artış gösterdi. 
Fiber internet abonelerinin sayısındaki ar-
tış ise yüzde 85’i aşmış durumda. Toplam 
abone sayısı baz alındığında Türkiye’deki 
toplam internet kullanımı penetrasyo-
nunun yüzde 74’ü bulduğunu söylemek 
mümkün.
Ülke ekonomisine katkısı giderek daha 
fazla artan sektörümüzün önünü açmak 
için gerekli düzenlemeleri hızla hayata 
geçirmeye çalışıyoruz. Önceki Bakanımız 
Sayın Binali Yıldırım gibi yeni Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sa-
yın Lütfi Elvan da Kurumumuzun çalış-
malarına ve sektörün gelişmesine büyük 
önem veriyor. Bilgi ve iletişim çağının im-
kânlarından insanlarımızın en iyi şekilde 
faydalanması ve ülkemizin bu alanda hak 
ettiği yeri alması için özel sektörle el ele 
vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Dr. Tayfun ACARER
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

Değerli okurlar, 

BTK Piyasa Gözetim Laboratuarı



4 5www.btk.gov.tr www.btk.gov.tr

BTK BÜLTEN

İmtiyaz Sahibi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Adına

Basın İle İlişkiler Müdürü

Murat AYDIN

Editör

Mesude Yüsra ARSLAN

 

Tasarım ve Görsel Yönetmen

Osman BASTAKLI

Yayın Ekibi

Mustafa YILMAZ

Veli YILMAZ

İletişim

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

Yeşilırmak Sokak No:16  06430 

Demirtepe/Ankara

Tel: 0 312 294 72 00  

Faks: 0 312 294 71 45

www.btk.gov.tr

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan BTK’yı 
Ziyaret Etti

Kore Heyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu Ziyaret Etti

Ürdün Telekomünikasyon Düzenleyici Komisyonu İle Mutabakat 
Zaptı İmzalandı

Tunus Ulusal Telekomünikasyon Kurumu Heyeti Ülkemizi 
Ziyaret Etti

Rekabet Karşıtı Davranışların Önlenmesine İlişkin Teknik Yardım 

İTÜ-Hp Bulut Bilişim Çözümleri Merkezi Açıldı

Siber Güvenlik Milli Güvenlik Meselesi 

Afganistan Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu’nun Ziyareti

Etkinlikler

Basında BTK

Sektörden Haberler

Mobil İletişimin Son Aşaması LTE Teknolojisi

Domain Name System (DNS)

Yeni Hizmet Binası

Bilişim Sözlüğü

Türkiye’nin Yeni Uydusu Türksat 4A  Fırlatıldı

Turkcell Superonline, Metronet’i 29 Milyon 
Liraya Satın Aldı

Uçakta Cep Telefonu Kullanım Esasları Belirlendi

THY İle TTNET Uçakta İnternet Kullanımı
 İçin İşbirliği Yaptı

TTNET’ten Yerli Üretim Hamlesi

Ajanda

11

28

60

18

56

42 58

İçindekiler

Engelliler, Haberleşme Hizmetlerinde Engellere Takılmayacak

BTK’dan Giyilebilir Bilgi Teknoloji Cihazları Hazırlığı

Tüm Acil Yardım Çağrıları İçin Konum Verisi

Vatandaş Polise Kısa Mesajla Ulaşabilecek

Internette Rekabet ve Seçenek Artacak

BTK Üç Büyükşehirde 3N Hız Testi Gerçekleştirdi

Kredi Kartı Bilgileri Sözlü İstenmeyecek

Okullara İndirimli İnternet Müjdesi

BTK, Firmalara Online Şikâyet Sistemi Kurma 
Zorunluluğu Getirdi

Son Faturadan Sonra Borç Çıkmayacak

Telefon ve İnternet Kullanımıyla İlgili BTK’nın 
Anket Sonuçları

Posta Hizmetlerinin Alınmasına İlişkin 
Kamuoyu Görüşü Alınıyor

07 Kapak Dosyası

Telefon Faturaları Anlaşılır ve Şeffaf Olacak

20

Engelliler, Haberleşme Hizmetlerinde Engellere Takılmayacak

Kurul Kararları

Görüşe Sunulan Konular

36

2013’te Cep Abonesi 1.5 Milyon, İnternet 
Abonesi 5 Milyon Arttı

Pazar Verileri

34

Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2013-2012 
yılı Pazar Verileri

Rakamlarla Bilişim 

Baz İstasyonlarından Hırsızlık Yapan Şebekeye 
Yönelik Operasyon

Internet Düzenlemesini İçeren Teklif Kabul Edildi

Avrupalı’dan Çok Konuşup Az Ödüyoruz

Tayland’da Kablosuz Elektrik Devri Başlıyor

Btk Personeli, 99. Yıldönümünde 
Çanakkale Şehitlerini Andı

Eğitim32

Mobil Cihaz Uygulamaları AB’de Yükselen Değer

Sosyal Medya52

Instagram

Bilişim Tarihi54

Bilgisayarın Tarihçesi



6 7www.btk.gov.tr www.btk.gov.tr

TELEFON FATURALARI 
ANLAŞILIR VE ŞEFFAF OLACAK

Sabit ve mobil telefon hizmetlerinde 
tüketicilerin mağdur olmaması için fa-
turalar artık daha anlaşılır ve gerekli 
ayrıntıyı kapsayan bir yapıda hazırlana-
cak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu,  
“Elektronik Haberleşme Sektöründe Fa-
turalara İlişkin Usul ve Esaslar” konulu 
yeni bir karar aldı.  Karar kapsamında, 
sabit ve mobil telefon hizmeti sunan iş-
letmeciler tarafından bireysel abonelere 
yönelik düzenlenen faturaların hazır-
lanmasında dikkate alınacak ilkeler ile 
faturalarda bulunması zorunlu unsurlar 
belirlendi.
Faturalara ilişkin olarak belirlenen usul 
ve esasların  yürürlüğe giriş tarihi 1 
Temmuz 2014  olarak belirlendi. BTK, 
faturaların hazırlanmasında dikkate 
alınması gereken temel ilkeleri şöy-
le sıraladı: “Öncelikle faturaların basit 
bir şekilde düzenlenmesi, sade ve 
okunabilir olması gerekiyor. 
Faturada yer alan tarifeler 
veya ücretler herhangi 
bir tereddüde yol 

açmayacak açıklıkta düzenlenecek. Fa-
turada bulunan ücretlerin aboneler ta-
rafından doğrulanabilmesi için faturada 
tam ve yeterli bilgiye yer verilecek. Fatu-
raların renk körlüğü olan insanların da 
okuyabileceği şekilde hazırlanması ve 
faturalarda açık renkli veya beyaz kâğıt 
üstüne koyu renkli yazılar kullanılması 
gerekiyor.”
Elektronik haberleşme sektöründe fa-
turalara ilişkin usul ve esaslar düzenle-
mesinin, tüketicilerin hak ve menfaat-
lerinin korunması açısından kapsamlı 
ve etkin bir koruma getireceği ayrıca 
tüketici bilincinin artmasına da katkı 
sağlayacağı belirtildi. 
BTK kararı uyarınca faturalarda ve ay-
rıntılı faturalarda bulunması gereken 
unsurlar şunlar:

FATURALADA BULUNMASI 
GEREKEN ASGARI UNSURLAR:
•	 Abonelerin yararlandığı temel ta-

rifenin adı ve tarife içinde yer alan 
ücretlere ilişkin bilgi,

•	 Tarife/kampanya/abonelik paketine 
ilişkin ücret kalemleri,

•	 Ses, SMS, veri vb. ek hizmetlere/pa-
ketlere ilişkin ücret,

•	 Abonelerin yararlandığı temel tari-
feye ait ücretlendirme periyoduna 
ilişkin bilgi,

•	 Abonelere sağlanan indirim veya 
iade var ise, indirim/iade tutarı ve 
indirim/iadeye ilişkin açıklama,

•	 Kıst ücretin uygulanması duru-
munda bu ücretin ait olduğu gün 
sayısı veya tarih aralığı,

•	 Aboneler tarafından taahhüt veril-
diği durumlarda taahhüdün kaçıncı 
ayında olduğu ve bitiş tarihi,

•	 Taahhüt bitiminden sonra uygula-
nacak tarifenin adı ve/veya tarife 

ücretinin değiştiği durumlar-
da taahhüt bitiminden 

önceki son faturada 

Kapak dosyası
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taahhüt bitiminden sonra uygula-
nacak tarifeye ilişkin bilgi,

•	 Taahhüdün bozulması halinde uy-
gulanacak cezai ücret ve/veya cay-
ma bedellerinin uygulama esasla-
rına ilişkin bilgi,

•	 Abonelik feshi sonrası gönderilen 
faturada, ücretlendirmenin dur-
durulduğu tarih ve abonelik iptal 
tarihine ilişkin bilgi, vb. hususlar.

AYRINTILI FATURALARDA 
BULUNMASI GEREKEN 
ÖZELLIKLER: 
•	 Aramanın yapıldığı tarih ve saat, 

her bir 

arama için arama süresi ve arama 
ücreti,

•	 Toplam arama sayısı ve toplam ko-
nuşma süresi,

•	 Aranan her numara ve numaranın 
ait olduğu işletmeci adı, işletmeci 
adı bilinmiyorsa “diğer operatör” 
ifadesi,

•	 Tarife/kampanya/abonelik paketi 
dışında uygulanan bir ücret var-
sa, ilgili ücret ve bu ücrete ilişkin 
bilgi,

•	 Mobil telefon hizmeti abonelikle-
rinde, uluslararası dolaşımda ge-
len çağrılara, SMS’lere vb. ücret-
lendirme olması durumunda her 
bir gelen çağrının yapıldığı tarih 
ve saat, arama/aranma süresi ve 
ücreti,

•	 Mobil telefon hiz-
meti aboneliklerinde 

uluslararası do-
laşımda ve 

yurtdı-
ş ı -

na doğru yapılan çağrılarda, sabit 
telefon hizmeti aboneliklerinde 
ise yurtdışına doğru yapılan çağ-
rılarda aranan numaranın yanın-
da aranan ülkeye ilişkin ülke adı/
kodu gibi açıklayıcı bilgi ile mobil 
telefon hizmeti aboneliklerinde 
uluslararası dolaşımda aramanın 
başlatıldığı ülke bilgisi,

•	 Mobil telefon hizmeti abonelikle-
rinde, veri aktarımının boyutu, sü-
resi, ücreti ve veri iletim yöntemi,

•	 Haberleşme ücretlerinde, ses gö-
rüşmeleri, SMS, internet gibi 
toplam kullanımına ilişkin özet 
bilgilerin tablo/grafik şeklinde 
gösterilmesi, ayrıca;

•	 İnternet üzerinden fatura ve ay-
rıntılı faturaların abonelere gös-
terilmesi durumunda, kullanım 
detayı / ayrıntılı fatura bilgilerinin 
tüketiciler tarafından hesaplama 
yapabilecekleri şekilde ses, SMS, 
veri, yurtdışı ve yurtiçi roaming 
görüşmeleri vb. bilgiler. 

Kapak dosyası
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Kore Haberleşme Standardları Komisyonu yetkililerinden 
oluşan bir heyet, 13 Şubat 2014 Perşembe günü Kurumumu-
zu ziyaret etti. Konuk heyete, Kurum uzmanlarınca güvenli 
internet hizmeti ve siber güvenlik konularında sunumlar ya-

pıldı ve bu hususlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 
Ayrıca, söz konusu ziyaret esnasında Kore heyeti Kurul Üyesi 
Ömer Fatih SAYAN tarafından kabul edildi.

KORE HEYETI 
BILGI TEKNOLOJILERI VE ILETIŞIM 
KURUMU’NU ZIYARET ETTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 22 
Ocak 2014 tarihinde brifing almak üzere Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumunu (BTK) ziyaret ederek Kurum Başkanı-
mız Dr. Tayfun Acarer, Kurul üyelerimiz ve yöneticilerimizle 
toplantı yaptı.
BTK merkez binasında yapılan toplantıya Bakan Elvan ve 
Başkan Acarer’le birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakan Yardımcısı Yahya Baş, Müsteşar Habib Soluk, Müs-
teşar Yardımcıları Mustafa Fırat, Talat Aydın ve Suat Hayri 

Aka, BTK II. Başkanı Musa Şahin, Kurul üyeleri Dr. T. Ayhan 
Beydoğan, Galip Zerey, Yaşar Gök, Kurum Başkan Yardım-
cıları Deniz Yanık, Dr. Kuddusi Yazıcı, Dr. Muhterem Çöl ve 
daire başkanları katıldı.
BTK Başkanı Acarer,  toplantıda BTK’nın Kurumsal yapısı, 
görev ve faaliyetleri hakkında bir bilgilendirme sunumu yap-
tı. Bakan Elvan, BTK’nın faaliyetleriyle ilgili Başkan Acarer ve 
Kurum yöneticilerinden ayrıntılı bilgi aldı. 

ULAŞTIRMA, DENIZCILIK VE 
HABERLEŞME BAKANI LÜTFI 

ELVAN BTK’YI ZIYARET ETTI

Etkinlikler
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Ürdün Tele-
komünikasyon Düzenleyici Komisyonu arasında Mutabakat 
Zaptı imzalandı.
Avrupa Akdeniz Düzenleyiciler Grubu (EMERG) Genel Ku-
rul Toplantısı, 11-12 Şubat 2014 tarihlerinde Amman’da ger-
çekleştirilmiş olup, toplantıya Kurumu temsilen Kurul II. Baş-
kanı Musa Şahin ile Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. 
Ahmet E. Çavuşoğlu iştirak etti.  Sözü edilen toplantı esna-
sında, Kurumun ikili işbirliği faaliyetleri kapsamında Ürdün 

Haşimi Krallığı Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu 
(TRC) ile işbirliği tesisi amacıyla bir Mutabakat Zaptı imza-
landı. Kurul II. Başkanı Musa ŞAHİN ile TRC Kurul Başkanı 
ve Genel Müdürü Mohammed Al-Taani tarafından 11 Şubat 
2014 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptında, iki Kurum 
arasında elektronik haberleşme düzenlemeleri alanında bilgi 
ve görüş alışverişi ile uzman değişiminde bulunulması öngö-
rülmektedir. 

ÜRDÜN TELEKOMÜNIKASYON 
DÜZENLEYICI KOMISYONU ILE 
MUTABAKAT ZAPTI IMZALANDI

Tunus Ulusal Telekomünikasyon Kurumu Başkan Yardımcısı 
Fayçal Ajina ile Kurul Üyesi Abdelkhalek Boujnah’dan oluşan 
heyet, 3-4 Şubat 2014 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etti. Ko-
nuk heyete, Kurumun idari ve mali yapısı, piyasa analizleri, 
erişim ve tarifeler ile siber güvenlik konularında bilgi veril-

miş, ayrıca iki kurumu ilgilendiren muhtelif hususlarda görüş 
alışverişinde bulunuldu. Tunus heyeti, ziyaretleri esnasında 
Kurul II. Başkanı Musa Şahin tarafından kabul edildi ve Pi-
yasa Gözetim Laboratuvarını da ziyaret ederek, çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.  

TUNUS ULUSAL TELEKOMÜNIKASYON 
KURUMU HEYETI 

KURUMUMUZU ZIYARET ETTI

Etkinlikler
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ITÜ-HP BULUT BILIŞIM ÇÖZÜMLERI 
MERKEZI AÇILDI

BT sektörünü büyütmek ve Bulut Bilişim alanındaki bilgi ve 
uzmanlığı artırmak amacıyla HP ve İstanbul Teknik Üniver-
sitesi (İTÜ) ile birlikte projelendirilen, Intel’in de sponsor 
olarak katkıda bulunduğu İTÜ-HP Bulut Bilişim Çözümleri 
Merkezi kullanıma açıldı. 
Bu kapsamda Bulut Bilişim alanında ortak Ar-Ge projeleri 
gerçekleştirilecek ve HP, İTÜ lisansüstü öğrencilerine Bulut 
Bilişim alanında Ar-Ge çalışmaları için burs sağlayacak. İTÜ-
HP Bulut Bilişim Çözümleri Merkezi, uzman eğitmenlerce 
verilecek eğitimler, seminerler ve yapılacak demolar saye-
sinde şirketlere A’dan Z’ye Bulut Bilişim deneyimi yaşatmayı 
amaçlıyor. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Acarer, 
HP-İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bulut Bilişim Çözüm 
Merkezi’nin açılışında, üniversitelerde yetişen elemanların, 
sektörün ihtiyacını karşılamadığını belirterek, “Bu süreç, 

eğer tedbir alınmazsa çok ciddi bir noktaya gidecektir, yurt 
dışından eleman ithal etmeye başlayacağız. Bu nedenle HP’yi 
tebrik ediyorum.” dedi. Dünyada yaklaşık 7,1 milyar insan ol-
masına karşın, 7 milyar civarında mobil abone olduğunu söy-
leyen Acarer, bu yıl ise mobil abone sayısının dünya nüfusunu 
geçebileceğini ifade etti.
Bulutun yanı sıra tüm bilişim sektörünü da çok yakından 
ilgilendiren konunun siber güvenlik olduğunu aktaran Aca-
rer, “Siber güvenlik konusunda, üniversitelerin bu konuya 
bakması, farkındalığın olması iyi fakat laboratuvar lazım. Bu 
çalışmaları teoriden pratiğe dökecek laboratuvar lazım diye 
düşünüyorum. Umarım bu konuda Türkiye’de üniversiteleri-
mizde olumlu gelişmeler olur diye düşünüyorum” ifadelerini 
kullandı. Konuşmaların ardından dersi alıp sınavda başarılı 
olan 1. dönem öğrencilerine uluslararası geçerliliği olan HP 
Expertone sertifikaları verildi.

REKABET KARŞITI DAVRANIŞLARIN 
ÖNLENMESINE ILIŞKIN TEKNIK YARDIM 
Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği süreci çerçevesinde Ül-
kemizin AB müktesebatına uyum çalışmalarının finansmanı-
na destek olmak üzere sağlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı 
(IPA- Instrument for Pre-Accession Assistance) kapsamında 
hayata geçirilen “Elektronik Haberleşme Sektöründe Rekabet 
Karşıtı Davranışların Önlenmesine İlişkin Teknik Yardım” 
projesi çerçevesindeki aktivitelere devam edilmekte olup pro-
jenin 2/3’sine karşılık gelen kısmı tamamlandı.
Uygulama süresi 12 ay olarak belirlenen ve 20/06/2013 tarihi 
itibarıyla açılışı yapılan proje kapsamında, proje ihalesini ka-
zanan WIK Consult GmbH ile Deloitte Danışmanlık AŞ kon-
sorsiyumu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde 
fiyat bazlı ve fiyat dışı rekabeti engelleyici davranışlarla müca-
dele bağlamında BTK’nın uygulama kapasitesinin güçlendi-
rilmesi hedefleniyor. Üç ayrı alanda eğitim aktiviteleri içeren 
proje süresince, 11 adet Eğitim Programı gerçekleştirilmesi, 

15 adet Çalışma Raporu hazırlanması, fiyat sıkıştırma testi ve 
programının geliştirilmesi, ikincil mevzuat anlamında taslak 
ve öneriler oluşturulması planlanmaktadır. 
Seminerlerde Avrupa Komisyonu’nda yöneticilik görevini 
sürdüren Guido Dolara ve Giovanni Cifelli, 2013 yılında dün-
ya çapında en iyi 10 uluslararası düzenleyici telekomünikas-
yon avukatından biri olarak gösterilen Avukat Peter Alexiadis 
gibi önemli isimler tarafından sunumlar yapıldı. 
Gelinen noktada, 3 ana bileşenden oluşan projede fiyat bazlı 
rekabet ihlallerine ilişkin ilk iki bileşene yönelik Kurum çalı-
şanlarına verilen eğitimler ve raporlar tamamlandı. Rekabet 
karşıtı uygulamaları saptamaya yönelik yazılım ile fiyat bazlı 
rekabet karşıtı davranışlarının tespit edilmesine yönelik oluş-
turulan taslak baz alınarak gerek fiyat sıkıştırması testlerine 
gerekse usul ve esaslara yönelik çalışmalara Sektörel Rekabet 
Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda devam ediliyor. 

Etkinlikler
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Etkinlikler

SIBER GÜVENLIK MILLI 
GÜVENLIK MESELESI 

AFGANISTAN TELEKOMÜNIKASYON 
DÜZENLEME KURUMU’NUN ZIYARETI

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Bilgi Güvenliği Derne-
ği, 26 Şubat 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’ın katılımıyla TSE Ankara Merkez Binası Konferans 
Salonu’nda, ‘Siber Güvenlik Eylem Planı ve Standardizasyon 
Etkinliği’ düzenledi. TSE Yazılım Test ve Belgelendirme Da-
ire Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Derneği’nin gerçekleştirdiği 
‘Siber Güvenlik Eylem Planı ve Standardizasyon Etkinliği’ne; 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bilgi Teknolojile-
ri ve İletişim Kurumu (BTK)  Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Bil-
gi Güvenliği Derneği Başkanı A. Hamdi Atalay, TSE Başkanı 
Hulusi Şentürk’ün yanı sıra kamu ve özel sektörün üst düzey 
yetkilileri katıldı. 
Bakan Işık konuşmasında; “TSE, her sektörde olduğu gibi 
bilişim sektöründe de hizmet vermeye devam ediyor. İçinde 
bulunduğumuz sayısal çağ; çok önemli riskleri de içinde ba-
rındırıyor. Siber güvenlik meselesini, milli güvenlik meselesi 
olarak almazsak yanılırız. Türkiye bir akıllı telefon çöplüğü 

haline gelmemeli. Türkiye sadece tüketen değil, üreten ülke 
olmak zorunda. Bunun için toplumsal bilinç çok önemli. Sa-
yısal çağın üretici ülkelerinden biri olmak zorundayız. Yazı-
lım Strateji Belgesi’nin hazırlıklarına da başladık. Genç nü-
fusu iyi değerlendiremezsek önemli bir risk olarak karşımıza 
çıkıyor. Yazılım sektörünü stratejik sektör olarak görüyoruz. 
Teknolojik ürünlerin kamu alımlarında, yerli üretimi avantaj-
lı hale getiriyoruz. Öncelikle standardımızı ortaya koyarsak 
söz sahibi oluruz” açıklamasını yaptı. 
Acarer, her 3,5 saniyede bir tehdit ortaya çıktığının altını çize-
rek siber saldırılara çok açık ekipmanlar kullandığımızı, tele-
fonun zombi haline geldiğini belirtti. Şentürk, TSE’nin sadece 
ülke sınırları içinde değil tüm dünyada önemli bir belgelen-
dirme kurumu olduğunun altını çizerek bilişim teknolojileri 
belgelendirmeleri ve testleri konusunda çalışmalarına devam 
ettiklerini kaydetti. Atalay, siber suç oranında dünyada ilk 10 
ülke arasında olduğumuzu vurguladı. 

Afganistan Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu Kurul 
Üyesi Naser SAZISH, 17-19 Mart 2014 tarihlerinde Kuru-
mumuzu ziyaret etti. Konuk yetkiliye, numara taşınabilirliği, 
mobil cihaz kayıt sistemi ve spektrum denetimi konularında 
bilgi verilerek, iki kurumu ilgilendiren muhtelif hususlarda 

görüş alışverişinde bulunuldu. Konuk Kurul Üyesi, ziyaret es-
nasında Kurul Başkanı Dr. Tayfun ACARER tarafından kabul 
edildikten sonra Piyasa Gözetim Laboratuvarını da ziyaret 
ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu’nun, (BTK) Eskişehir yolu üzerin-
de Lodumlu mevkiinde inşa edilen yeni 
hizmet binası hızla yükselmeye devam 
ediyor. Mart ayı itibariyle inşaatın yüz-
de 15’lik kısmı tamamlandı. İç mima-
ri tasarımına dair gerekli görüşmelerin 
gerçekleştirildiği binayla ilgili ince işçilik 

çalışmalarının da 2014 yılı içinde tamam-
lanması bekleniyor. 21.910 m2 arsa alanı 
üzerine inşa edilen, 113.481 m2 toplam 
inşaat alanı bulunan binada 630 araçlık 
kapalı, 40 araçlık açık otopark bulunacak. 
Hizmet aldığı firma çalışanlarıyla birlikte 
maksimum 1200 kişilik çalışma kapasite-
sine sahip olan BTK yeni hizmet binası, 

günümüz modern anlayışına uygun ola-
rak tasarlandı. BTK personelinin verimli 
ve mutlu çalışma ortamını sağlamak adı-
na yeni hizmet binasında her türlü sosyal 
donatıya yer verilmesi planlanıyor. Ofis 
ortamlarıyla birlikte personelin sosyal 
ihtiyaçlarına hitap eden modern ihtisas 
kütüphanesi, kuaför, banka, kuru temizle-

BTK YENI HIZMET BINASI 
HER GEÇEN GÜN YÜKSELIYOR

Yeni Hizmet Binası

me, market, kafeterya, açık ve kapalı spor 
tesisleri, ibadethane, uluslararası toplantı-
ların da gerçekleşebileceği, teknik dona-
tılara sahip, 750 kişilik konferans salonu, 
fuaye alanı, müzesi, geniş ve ferah atrium 
alanı gibi kısımlar yer alacak.  Çayyolu 
-Kızılay metrosunun açılmasıyla birlikte 
Kurumun yeni binasına ulaşım da kolay 

bir şekilde sağlanabilecek. Selçuklu mi-
marisinden esinlenerek tasarlanan Kurum 
binası adına -kamuoyundan gelen olumlu 
görüşler- üzerine binanın teknik ve görsel 
özelliklerinden dolayı ilgili yarışmalara 
da müracaat edilecek. BTK yeni hizmet 
binası hem teknolojik imkanları hem sos-
yal donatıları hem de insan psikolojisine 

uygun tasarlanan mimarisiyle son yılların 
gözde Kamu binalarından biri olacak.
Basım ve Yayım İşleri Müdürü Levent 
ARDIÇ’ın koordinatörlüğünde yürütülen 
yeni hizmet binasının 2015 yılının ilk ya-
rısında bitmesi bekleniyor. 

Not: Yeni hizmet binasına ait iç mekan fotoğrafları anımasyon çizimdir.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan, engelli tüketicilerin 
iletişim hizmetlerinden engellere takıl-
madan, daha uygun fiyatlarla yararlana-
bilmeleri amacıyla yeni bir düzenleme 
yapıldığını açıkladı. 
Engellilerin cep  telefonu, sabit telefon 
ve internet hizmetlerinden daha iyi ya-
rarlanmalarının sağlanması amacıyla 
bir yılı aşkın süredir başta engellilere 
yönelik faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşları olmak üzere ilgili kurum 
ve kuruluşlarla çalışmalar yapıldığını 
hatırlatan Elvan, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumunun (BTK) bu çalış-
malarda gündeme getirilen öneriler 
doğrultusunda  yeni bir karar aldığını 
söyledi.

Bakan Elvan, haberleşme hakkının, 
uluslararası sözleşmelerde ve Anaya-
samızda  temel bir  hak olarak düzen-
lendiğini hatırlatarak, “Engelli vatan-
daşlarımızın da bu haktan en iyi şekilde 
faydalanması için gerekli düzenlemele-
rin yapılması büyük önem taşıyor. ‘En-
gelsiz erişim’ hedefi doğrultusunda yeni 
adımlar atarak  konuşma, işitme veya 
görme engeli olan vatandaşlarımıza ha-
yatı kolaylaştırmak için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz” dedi. “Engellilerin  
iletişim hizmetlerine uygun tarifeler 
üzerinden daha kolay bir şekilde eriş-
mesi için daha önce de bazı  kararların 
alındığını ve indirimlerin yapıldığını 
dile getiren Elvan, işletmecilere getirilen 
yeni yükümlülüklerin  de 1 Nisan 2014 

tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini 
belirtti.
Bakan Elvan’ın verdiği bilgilere göre 
BTK’nın kararıyla cep telefonu ve sabit 
telefon işletmecileri ile internet servis 
sağlayıcılarına şu hususlara ilişkin  yeni 
yükümlülükler getirildi: 
-İşletmeciler tarafından engelli tüketi-
cilere yönelik makul ölçüde ekonomik 
avantajlar ihtiva eden tarife ve kampan-
yalar sunulacak, 
-Cep telefonu operatörleri engelli abo-
neler için “ Sesli Konum Bilgisi” hizme-
tini ücretsiz olarak sunacak,
-Engelli cep telefonu abonesinin konum 
bilgisi, talep etmesi halinde başka bir te-
lefon numarasına da ücretsiz  iletilecek, 
-Engelli aboneler için ses hizmetinden 
bağımsız olarak sadece veri (data) pake-
ti hizmeti sunulacak,
-Engellilere yönelik olarak sunulan tüm 
hizmetler internet sayfası üzerinde tek 
başlık altında toplanarak engelli tüke-
ticilerin bilgiye erişimleri kolaylaştırı-
lacak,
-200.000 üzerinde abonesi olan işletme-
ciler, internet sitelerini engelli abonele-
rin yararlanabileceği şekilde  yeniden 
düzenleyecek,
2014 yılı Nisan ve Ekim aylarında 
200.000 üzerinde abonesi olan işletme-
ciler engellilere yönelik sundukları hiz-
metlerin yer aldığı internet sayfasının 
adresini tüm abonelerine SMS olarak 
gönderecekler. 

ENGELLILER, HABERLEŞME 
HIZMETLERINDE ENGELLERE 
TAKILMAYACAK

www.btk.gov.tr20

      Kurul Kararları

BTK’DAN GIYILEBILIR 
BILGI TEKNOLOJI 

CIHAZLARI HAZIRLIĞI
Bilim-kurgu sayılabilecek birçok tek-
noloji bugün hayatın vazgeçilmezleri 
arasında yerini alırken, uzmanlar, tek-
nolojik anlamda gelecek günlerin yeni 
trendinin giyilebilir teknolojik ürün-
ler olduğunu ifade ediyorlar. Birçok 
teknoloji devi, çalışmalarını bu yöne 
yoğunlaştırıyor.  Apple’ın 2014’te çı-
karmayı planladığı akıllı saati iWatch, 
Samsung’un yeni modeli Galaxy Gear 2, 
Google’ın akıllı Saati ve Google Glass’ın 
(gözlük) genel dağıtımına başlamasıyla 
giyilebilir akıllı cihaz piyasasının olduk-
ça hareketlenmesi bekleniyor.

Bunların yanı sıra kol, yüz, kemer, bo-
yuna takılabilen teknolojik cihazlardan 
oluşan yeni ürünleriyle, giyilebilir tek-
noloji sektöründe atılım yapmayı plan-
layan birçok firma bulunuyor. Dünya-
daki giyilebilir teknoloji alanında atılan 
adımları yakından takip eden BTK da 
kol saati, gözlük ve telefon gibi birden 
çok işleve sahip bu cihazlara ilişkin dü-
zenlemeleri belirlemek için çalışma baş-
latacak. BTK, bu yılki iş planı içerisine 
giyilebilir bilgi teknolojisi cihazlarına 
uygulanabilecek testlerin araştırılması 
ve incelenmesini de dahil etti.

Bu kapsamda TS EN ISO/IEC 17025 
standardı gereğince laboratuvarda yü-
rütülen tüm deney faaliyetlerinin uygun 
talimatlara göre yapılması gerekiyor. Bu 
nedenle giyilebilir (kol saati, gözlük gibi 
formlarda) bilgi teknolojisi cihazları-
na uygulanabilecek testler incelenecek 
ve konu hakkında rapor hazırlanacak. 
İnceleme raporunun uygulanabilir bu-
lunması durumunda deney talimatları 
hazırlanarak, ilgili test ekipmanları satın 
alınacak. 

21www.btk.gov.tr
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TÜM ACIL YARDIM ÇAĞRILARI 
IÇIN KONUM VERISI
Konum verisi göndermekle yükümlü sa-
bit, mobil ve uydu telefon işletmecileri, 
tüm acil yardım çağrılarında konum ve-
risini en az ortalama yüzde 85 ihtimalle 
arayanın arama yaptığı noktayı içerecek 
şekilde sağlamakla yükümlü olacak. Bil-
gi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil 
Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik’i, Resmi Gazete’de yayımla-
narak, 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe 
girdi.
Buna göre, konum verisi göndermekle 
yükümlü işletmeciler, tüm acil yardım 
çağrıları için konum verisi genel orta-

laması, Kurum tarafından hazırlanarak 
kendilerine gönderilen haritada belir-
tilen işaretli alanlarda ortalama 2 kilo-
metrekareden, diğer yerlerde ortalama 
10 kilometrekareden daha küçük alana 
karşılık gelecek ve belirtilen alan en az 
ortalama yüzde 85 ihtimalle arayanın 
arama yaptığı noktayı içerecek şekilde 
sağlamakla yükümlü olacak.
5 Haziran 2017 tarihine kadar; tüm acil 
yardım çağrıları için konum verisi genel 
ortalaması söz konusu işaretli alanlarda 
ortalama 1 kilometreden, diğer yerlerde 
ortalama 6 kilometreden daha küçük 
alana karşılık gelecek ve belirtilen alan 
en az ortalama yüzde 90 ihtimalle ara-

yanın arama yaptığı noktayı içerecek. 
Konum verisi göndermekle yükümlü 
işletmeciler, ortalama alan değerlerini, 
belirtilen işaretli alanlara ve diğer yer-
lere ilişkin ayrı ayrı olmak üzere, Ocak, 
Nisan, Temmuz, Ekim aylarının son gü-
nüne kadar geçmiş 3 aya yönelik olarak 
ölçerek Kuruma gönderecekler. Orta-
lama konum verisi hesabına, belirtilen 
işaretli alanlara ve diğer yerlere ilişkin 
ayrı ayrı olmak üzere ölçülen konum 
verilerinin en büyük değere sahip yüzde 
3’lük kısmı dahil edilmeyecek.

      Kurul Kararları

VATANDAŞ POLISE KISA 
MESAJLA ULAŞABILECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer,  va-
tandaşlar tarafından en çok kullanılan 
112 Hızır Acil çağrı numarasının kısa 
mesaj (SMS) yöntemiyle hizmet ver-
meye başlamasının ardından, 155 Polis 
İmdat Kısa Mesaj Hizmetinin de 1 Şubat 
2014 tarihinden itibaren kullanıma açıl-
dığını söyledi. 
BTK tarafından hazırlanan, “Elektronik 
Haberleşme Sektöründe Acil Yardım 
Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetme-
lik”le kamu kullanımına açık telefon 
hizmeti sunan işletmecilere bazı yü-
kümlülükler getirildiğini belirten Aca-
rer, işletmecilerin, vatandaşlara 112, 155 
gibi acil yardım çağrıları için ücretsiz 
arama hizmeti vermekle yükümlü ol-
duklarını açıkladı. Acarer, yönetmelik 
gereğince SMS hizmeti veren işletme-
cilerin kullanıcılarına acil yardım çağrı 
numaralarına yönelik SMS hizmetini 
de ücretsiz olarak vermeleri gerektiğini 
dile getirdi. 

SMS yoluyla verilen acil yardım çağrı 
hizmetlerinin büyük önem taşıdığını 
söyleyen Acarer, “İşitme ve konuşma 
engelli vatandaşlarımız 112 numaralı 
Hızır Acil Servisine mesaj yazarak am-
bulans isteyebiliyor veya acil bir sağlık 
durumunu haber verebiliyor. Yeni baş-
layan uygulamayla artık 155’e mesaj ata-
rak polisten yardım da isteyebilecekler. 
Bu uygulama, sadece engelliler açısın-
dan değil, Polis İmdatı aramak isteyen 
ancak bulunduğu tehlikeli ortamda sesli 
olarak telefonla konuşamayan kişilerin 
gizlice mesaj atarak yardım istemeleri-
ne imkân sağlaması açısından da hayati 
önem taşıyor.” dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından 112 
Hızır Acil Kısa Mesaj Hizme-
tine yönelik çalışmaların 
2012 yılı başında Anka-
ra ve İzmir’de pilot 
olarak başladığını 
hatırlatan Aca-
rer, çalışma-

lardan olumlu sonuç alınması üzerine 
112 Hızır Acil Kısa Mesaj Hizmetinin 6 
Aralık 2013 tarihinden itibaren ülke ge-
nelinde vatandaşların kullanımına açıl-
dığını kaydetti. 
BTK Başkanı Acarer, Sağlık Bakanlı-
ğının ardından bu hizmetin Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından 155 Polis 
İmdat çağrı numarasında uygulanma-
sı için çalışma başlatıldığını belirterek, 
“155 Polis İmdat Kısa Mesaj Hizmeti de 
bu ayın başından itibaren uygulamaya 
geçti. Vatandaşlarımız acil durumlar-
da mesaj yazarak ihbar ve şikâyetlerini 
iletip polisten yardım isteme imkânına 
kavuşmuş oldular” diye konuştu. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan, Bilgi Teknolojile-
ri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla 
Türk Telekom’un İnternet Servis Sağla-
yıcılarına (İSS) toptan seviyede sundu-
ğu DSL tarife yapısının bu yıl haziran 
ayından itibaren geçerli olacak şekilde 
değiştirileceğini belirterek, “Düzenle-
meyle İSS’lerin tarife belirleme serbes-
tileri daha da artacağı için abonelerin 
ihtiyaçlarıyla uyumlu tarife paketleri 
oluşturulabilecek ve İSS’ler arasındaki 
rekabet de artacak. İnternet aboneleri 
için daha makul ücretler karşılığında 
daha fazla seçenek sunulmasını amaçlı-
yoruz” dedi.
Elvan, BTK kararı doğrultusunda yeni 
uygulamanın devreye gireceğini, böy-
lece internet kullanıcılarının daha çok 
seçenekli tarifelerle, daha ucuz internet 
kullanma imkanı elde edeceklerini söy-

ledi. Kararla DSL internet tarife yapı-
sının değiştirileceğini, abonelere daha 
fazla seçenek sunulacağını ve daha uy-
gun fiyatlarla internete erişim imkanı 
sağlanacağını vurgulayan Elvan, Türk 
Telekom’un  İSS’lere toptan seviyede 
sunduğu DSL tarife yapısının bu yıl ha-
ziran ayından itibaren geçerli olacak şe-
kilde değiştirileceğini söyledi.
BTK kararı uyarınca İSS’lerin tarife be-
lirleme serbestliği artacağı için abone-
lerin talep ve ihtiyaçlarına uygun tarife 
seçeneklerinin çoğalması ve bunun in-
ternet abonelik ücretlerine de olumlu 
bir şekilde yansımasının beklendiğine 
işaret eden Elvan, şu anda uygulanan 
tarife yapısında, İSS’ler tarafından abo-
nelere sunulan tarife paketlerine ilişkin 
hız ve kota gibi şartların Türk Telekom 
tarafından belirlendiğini, İSS’lerin Türk 
Telekom’dan aldıkları DSL paketlerinin 

şartlarında herhangi bir farklılaştırma 
yapamadan abonelerine hizmet verdik-
lerini anlattı.
Bakan Elvan, yeni uygulamanın inter-
netin yaygınlaşması açısından da önem 
taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: 
“Maliyet esaslı onaylanan toptan tari-
fe yapısına geçişten sonra İSS’ler, Türk 
Telekom’dan uygulama şartları belirlen-
miş paketler yerine, toptan internet ka-
pasitesi satın alacak ve almış oldukları 
kapasiteyi kendi belirleyecekleri şartlar 
çerçevesinde abonelerine satabilecek. 
Düzenlemeyle İSS’lerin tarife belirle-
me serbestileri daha da artacağı için 
abonelerin ihtiyaçlarıyla uyumlu tarife 
paketleri oluşturulabilecek ve İSS’ler 
arasındaki rekabet de artacak. Bu uy-
gulamayla internet aboneleri için daha 
makul ücretler karşılığında daha fazla 
seçenek sunulmasını amaçlıyoruz.”

INTERNETTE REKABET VE 
SEÇENEK ARTACAK

      Kurul Kararları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK),  Ankara, Eskişehir ve Mersin 
olmak üzere üç büyükşehirde 3N (3G/
Üçüncü Nesil) şebekelerine ilişkin hiz-
met kalitesi saha ölçümleri gerçekleştir-
di. BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, saha 
ölçümlerinde işletmecilerin şebekeleri-
ne ait; ses kalitesi, veri indirme hızları ve 
kapsama alanı parametrelerinin ölçül-
düğünü ifade etti. BTK tarafından belir-
lenen güzergâhlarda yapılan ölçümlerde 
her üç büyükşehirde de Avea, Turkcell 
ve Vodafone’a ait minimum değerlerin 
tespit edildiğini açıklayan Acarer, ses 
kalitesi (sesin anlaşılabilirlik seviyesi) 
ile ilgili ölçümlerde 5 üzerinden 3,62 
değerinin tespit edildiğini belirtti. Aca-
rer, BTK kriterlerine ses kalitesinde mi-
nimum değerin 3,5 olduğunu belirterek 
ölçüm sonuçlarının bu değerin üzerinde 
çıktığını kaydetti. BTK Başkanı Acarer,  
veri indirme hızları konusunda da bili-

nen bir sunucudan ortalama veri indir-
me hızının 5.2 Mbit/s, tanımlanmış bir 
internet sayfasının ortalama indirme 
hızının ise 2.1 Mbit/s olduğunu aktardı.
Ölçüm sonuçlarına göre kapsama ora-
nının 99’un üzerinde olduğunun tes-
pit edildiğini dile getiren Acarer “3N 
şebekelerine ilişkin elde edilen hizmet 
kalitesi değerlerinin son kullanıcı ba-
zında bazı Avrupa ülkelerinden daha iyi 
düzeyde olduğunu tespit etmiş olduk” 
dedi. 
Acarer, saha ölçümlerinin Kurumca be-
lirlenen illerde ve tarihlerde işletmecile-
rin haberi olmaksızın yapıldığına işaret 
ederek ilgili parametrelerde her üç ilde 
de farklı işletmecilere ait farklı sonuç-
ların elde edildiğini, yapılan ölçüm 
sonuçlarına göre her üç ilde tüm para-
metrelerde de birinci olan herhangi bir 
işletmecinin bulunmadığını vurguladı. 
Başkan Acarer, ölçümlerin nasıl yapıldı-

ğına ilişkin olarak şu bilgileri verdi: 
“Başta veri indirme hızları olmak üzere 
3N saha ölçüm sonuçlarının; ölçüm ya-
pılan esnadaki şebeke kullanım yoğun-
luğuna (trafik yoğunluğuna), zamana, 
ölçüm güzergâhına ve ölçüm yöntemi-
ne bağlı olarak değişkenlik gösterebi-
leceğinin göz önünde bulundurulması 
gerekiyor.  Kurum olarak herhangi bir 
işletmeci tarafından belirlenecek zaman 
aralıklarında ve güzergâhlarda yaptırı-
lacak saha ölçüm sonuçlarının, objektif 
ve kıyaslanabilir olmayacağı yönünde 
bir değerlendirme yaptık. Bu nedenle 
işletmeciler tarafından yaptırılan ve kı-
yaslama içeren saha testlerinin Kurum-
ca belirlenen güzergâhlarda ve Kurum-
ca belirlenen saha ölçüm yöntemleri 
çerçevesinde yaptırılması hususunda 
Kurul Kararı aldık. Bu ölçümleri farklı 
zamanlarda ve farklı yerlerde sürdür-
meyi planlıyoruz.” 

BTK ÜÇ BÜYÜKŞEHIRDE 
3N HIZ TESTI GERÇEKLEŞTIRDI
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Cep telefonu operatörleri ve bağlı kuru-
luşlarının çağrı merkezlerindeki müşte-
ri temsilcileri, kullanıcıların kredi kartı 
bilgilerini sözlü olarak isteyemeyecek. 
Kredi kartı asgari güvenlik kodu, sesli 
yanıt sistemi aracılığı ile tuşlanarak alı-
nacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rulu (BTK), bir işletmecinin yetkili satış 
firması üzerinden sunulan TL yükleme 
hizmetlerinde abonelerin kredi kart bil-
gileri kullanılarak üyelik/abonelik işle-
mi gerçekleştirildiği, ancak abonelerin 
söz konusu işlemde verdikleri onayın 
muhtemel sonuçları hakkında değer-
lendirme yapabilmeleri için açık ve an-
laşılır bir biçimde bilgilendirilmedikleri 
durumların ortaya çıkması üzerine TL 
yükleme hizmetleri düzenlemesinde 

değişikliğe gitti. BTK’nın internet site-
sinde yayımlanan kurul kararına göre, 
işletmecilerin çağrı merkezlerindeki 
müşteri temsilcileri, TL yükleme, fatura 
ödeme gibi hizmetlerde kullanıcıların 
kredi kartı bilgilerini sözlü olarak iste-
yemeyecek ve müşteri temsilcilerinin 
sistemde kayıtlı kredi kartı bilgilerine 
erişimleri, herhangi bir güvenlik zafiye-
tine meydan vermeyecek şekilde sağla-
nacak. Sunulan hizmetlerde, sesli kayıt 
sistemi ile kullanıcılara, ilgili hizmeti al-
maları durumunda, kredi kartlarından 
ne kadar çekileceği ya da faturalarına 
yansıyacak tutar açıkça ifade edilecek ve 
kullanıcıların ispatlanabilir irade beyan-
ları alınacak.
Kurul kararı kapsamında sunulan hiz-

metlerde belirtilen hükümler, 1 Ağustos 
2014 itibarıyla uygulanmaya başlana-
cak. Öte yandan, Kurul, Türk Telekomü-
nikasyon AŞ tarafından deaktivasyon 
işleminin gerçekleştirilmesi gereken ta-
rih ile fiilen gerçekleştirildiği tarih ara-
sındaki gün bazındaki süreye karşılık 
gelen kıst olarak hesaplanan ücretin, bu 
zaman zarfında Türk Telekomünikas-
yon AŞ’den hizmet almaya devam eden 
aboneler de dahil olmak üzere, tüm abo-
nelere iadesinin gerçekleştirilmesini ka-
rarlaştırdı. İadeler, nakit ödeme, adına 
kayıtlı banka hesabına iade, ödenmemiş 
fatura borçları ya da bir sonraki dönem 
faturalarından mahsup yöntemleri ile 
yapılacak.

KREDI KARTI BILGILERI 
SÖZLÜ ISTENMEYECEK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakan-
lığına (MEB) sunulan DSL internet tari-
felerinin yüzde 10 oranında düşürüldü-
ğünü açıkladı. 
İnternet hizmetinin okullara indirimli 
olarak sunulması amacıyla Bilgi Tekno-
lojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tara-
fından yeni bir karar alındığını belirten 
Elvan, “Türkiye, genç bir nüfusa sahip 
olduğu için İnternetin en yoğun kulla-
nıldığı kurumların başında okullarımız 
geliyor. Yaklaşık 17 milyon öğrencimiz 

ve öğretmenlerimiz okullardaki inter-
net imkânlarından istifade ediyor. Bilin-
diği gibi özel durumları gereği MEB ve 
MEB’e bağlı okul, kurum ve kuruluşlara 
DSL İnternet hizmeti diğer kullanıcı-
lara göre indirimli olarak veriliyordu. 
BTK’nın bu kararıyla, İnternetin eğitim 
ve öğretim faaliyetlerinde daha etkin bir 
şekilde kullanılabilmesi için mevcut in-
dirimlere ek olarak yüzde 10 oranında 
bir indirim daha yapılabilecek”  dedi. 
Bakan Elvan, MEB’e yönelik internet in-
diriminin İnternet Servis Sağlayıcılara, 

Türk Telekom tarafından toptan seviye-
de sunulan DSL tarifeleri kapsadığını, 
İnternet Servis Sağlayıcıların bu indiri-
mi kendi belirledikleri çerçevede uygu-
layacaklarını söyledi. Elvan, BTK kara-
rına dayanan yeni indirimli tarifelerin 
1 Şubat 2014 tarihinden itibaren geçerli 
olacağını bildirdi.  BTK tarafından daha 
önce de İnternet hizmetinin engelliler 
ile şehit yakınları ve gazilere yönelik 
olarak indirimli tarifelerle sunulmasına 
yönelik kararlar alınmıştı. 

OKULLARA INDIRIMLI 
INTERNET MÜJDESI

      Kurul Kararları
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 
(BTK) vatandaşların sabit - mobil tele-
fon ve internet hizmetlerine ilişkin şikâ-
yet başvurularının daha hızlı ve etkili 
bir şekilde çözüme kavuşturulması için 
işletmecilere online Tüketici Şikâyet Sis-
temi oluşturma zorunluluğu getirdi. 
BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer,  elekt-
ronik haberleşme hizmetlerinde tüketi-
cilere makul fiyatlarla kaliteli hizmet su-
nulmasına önem verdiklerini belirterek 
bu hizmetlerden yararlanan vatandaşla-
rın karşılaştıkları sorunların çözülmesi 
amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurulu olarak yeni bir karar aldıklarını 
açıkladı. Bu kararla işletmecilere inter-

net ortamında Tüketici Şikâyet Sistemi 
oluşturma yükümlülüğü getirildiğini 
vurgulayan Acarer, sabit telefon, cep 
telefonu ve İnternet gibi elektronik ha-
berleşme hizmetleriyle ilgili tüketici 
şikâyetlerinin şeffaf, hızlı, kolay ve etkin 
bir şekilde çözülmesini amaçladıklarını 
dile getirdi. 
Acarer, BTK’nın yeni Kurul kararıyla il-
gili şu bilgileri verdi: “İşletmecilerin in-
ternet sitelerinin ana sayfasında ‘tüketici 
şikâyetleri’ başlığı altında abonelerinin 
şikâyetlerini kolayca ve ücretsiz olarak 
iletebileceği ve işletmeci tarafından ve-
rilen cevapları görebileceği bir bölüm 
oluşturmaları gerekiyor. Aldıkları hiz-

metle ilgili herhangi bir sorun ya da 
şikâyeti olan vatandaşlar, internet üze-
rinden bu sisteme girerek başvurularını 
yapabilecek. İşletmeciler de 10 iş günü 
içinde bu şikâyetleri çözerek vatandaş-
ları bilgilendirecek.”
BTK, Tüketici Şikâyet Sisteminin altya-
pısının oluşturulması ve uygulama ça-
lışmalarının tamamlanması amacıyla iş-
letmecilere 1 Nisan 2014 tarihine kadar 
süre verdi. 1 Nisan ile 30 Haziran 2014 
tarihleri arasında yapılacak test uygula-
masının ardından internet ortamlarında 
oluşturulan Tüketici Şikâyet Sistemleri 
aktif olarak hizmet vermeye başlayacak. 

FIRMALARA ONLINE 
ŞIKÂYET SISTEMI KURMA 
ZORUNLULUĞU GETIRILDI Telefon ve internet aboneliklerinin ip-

talinde işletmeciler, son faturayı tüm 
bedeller dahil olacak şekilde düzenle-
yecek ve sonrasında tüketiciye borca 
ilişkin yeni fatura çıkaramayacak, ala-
cak talebinde bulunamayacak. Telefon 
ve internet aboneliklerinin iptalinde 
işletmeciler, son faturayı tüm bedeller 
dahil olacak şekilde düzenleyecek ve 
sonrasında tüketiciye borca ilişkin yeni 
fatura çıkaramayacak, alacak talebinde 
bulunamayacak.
Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu , 
“Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulan-
masına ve Son Faturalara ilişkin Usul ve 
Esaslar” hakkındaki düzenleme tasla-
ğını, internet sitesinde kamuoyu görü-
şüne sundu. Taslak, telefon ve internet 
aboneliklerinin fesih ve iptali sonrasın-
da aboneye gönderilen faturalar ile borç 
ve alacaklara ilişkin abonelerin bilgilen-
dirilmesi konusunda işletmecilerin yü-

kümlülüklerini belirliyor.
Taslağın mevcut haliyle yürürlüğe gir-
mesi halinde, işletmeciler, tüketicilere, 
internet sayfaları üzerinden borç ve ala-
cak bilgilerini sadece kimlik bilgilerini 
kullanarak, kolay ve basit bir yöntemle 
öğrenebilme imkanı sağlayacak. Borç ve 
alacak bilgilerinin öğrenilmesi sonra-
sında, tüketicinin talebi üzerine duru-
munu gösteren bir belge verilecek.
200 binin üzerinde abonesi olan işlet-
meciler, tüketicilere e-devlet üzerinden, 
yasal takipte olanlar dahil tüm borç ve 
alacak bilgilerini öğrenebilme imka-
nı sunacak. İşletmeciler borç ve alacak 
bilgilerini en güncel şekilde tutacak ve 
söz konusu bilgilerin sorgulanmasına 
ilişkin işlem kayıtlarını 4 yıl süreyle mu-
hafaza edecek.
SON FATURA, BÜTÜN BEDELLER 
DAHIL DÜZENLENECEK
Taslağa göre, işletmeciler, son faturayı 

gecikme faizi ve diğer işletilecek bedeller 
dahil olacak şekilde tek seferde düzenle-
yecek. Tüketicilere gönderilen son fatu-
rada, faturanın son kez gönderildiğine 
dair ibareye yer verilecek ve sonrasında 
borca ilişkin yeni fatura çıkarılamaya-
cak, alacak talebinde bulunulamayacak.
Son uyarı, abone veya tüketiciye tebliğ 
edilmesi kaydıyla yazılı şekilde yapıla-
cak. İşletmeciler tarafından ödenmemiş 
fatura borçları sebebiyle aboneler hak-
kında yasal takip başlatılması öncesinde 
yapılacak son uyarıda, aboneye borcunu 
ifa edebilmesi için asgari 15 gün süre 
tanınacak. Son uyarının aboneye tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde 
borcun ödenmemesi halinde yasal yol-
lara başvurulacağı uyarı metninde açık-
ça belirtilecek. İşletmeciler tarafından 
da kişisel verilerin gizliliği sağlanacak.

SON FATURADAN SONRA 
BORÇ ÇIKMAYACAK

      Kurul Kararları
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Kurumumuz, vatandaşların sabit tele-
fon, cep telefonu ve internet kullanımı-
na ilişkin eğilim ve beklentilerini belir-
lemek amacıyla gerçekleştirilen anket 
çalışmasının  tamamlandığını duyurdu. 
BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, kulla-
nıcı eğilimlerini belirlemek amacıyla 
yapılan anket çalışması ışığında “Sabit 
Mobil İkamesi Raporu”nun tamamla-
narak 2013 Aralık ayında kamuoyuyla 
paylaşıldığını belirtti. Başkan Acarer, 
telekomünikasyon pazarlarında en geç 

üç yılda bir pazar analizleri yapıldığını, 
bahsedilen anket çalışması çıktılarından 
yararlanılarak gerçekleştirilen ve yine 
2013 Aralık ayında kamuoyu görüşle-
rine sunulan “Sabit Şebeke Üzerinden 
Arama Pazarı Analizi” ve “Sabit Telefon 
Şebekesine Erişim Pazar Analizi”nin 
gelen kamuoyu görüşleri dikkate alına-
rak tamamlandığını ve 2014 Mart sonu 
itibariyle yürürlüğe girdiğini açıkladı. 
Ayrıca, yapılan anket çalışmasına da-
yalı söz konusu çalışmalara paralel ola-

rak toptan pazar olan “Sabit Şebekede 
Çağrı Başlatma Pazarı”nda Etkin Piyasa 
Gücü (EPG)’ne sahip Türk Telekom’a bu 
pazarda fiyat sıkıştırması yükümlülü-
ğünün getirildiğini aktaran Acarer, bu 
düzenlemelerin ardından söz konusu 
toptan pazarda EPG’ye sahip yerleşik iş-
letmecinin tarifelerinin fiyat sıkıştırma-
sı testine tabi tutularak daha rekabetçi 
bir sabit pazara ulaşmayı hedefledikleri-
ni vurguladı.

TELEFON VE INTERNET 
KULLANIMIYLA ILGILI 
BTK’NIN ANKET ÇALIŞMASI

Görüşe Sunulan Konular

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 
Posta Hizmetlerinin alınmasına ilişkin 
Yönetmelik Taslağı’nı kamuoyu görüşü-
ne sundu. Posta hizmetlerine ilişkin ta-
rife, kullanıcı menfaatleri, posta hizmet-
lerinin gizliliği ve güvenli hizmet kalitesi 
ve uzlaştırma prosedürü ile posta sektö-
ründe rekabeti tesis etmeye ve koruma-
ya yönelik usul ve esasları belirlemek 

amacıyla hazırlanan taslak, posta hiz-
metlerine ilişkin tarife, kullanıcı men-
faatleri, posta hizmetlerinin gizliliği ve 
güvenliği, hizmet kalitesi ve uzlaştırma 
prosedürü ile posta sektöründe rekabeti 
tesis etmeye ve korumaya yönelik usul 
ve esasları kapsıyor. Yönetmelik tasla-
ğında rekabetin sağlanması, tarifelere 
ilişkin düzenlemeler, hizmet sağlayıcı-

ların bildirim usulü, tarifelere alt ve üst 
sınır getirilmesi tarifelerin kamuoyuna 
duyurulması, posta hizmetlerinin giz-
liliği ve güvenliliği, kullanıcı şikayetleri 
çözüm mekanizması gibi maddeler yer 
alıyor.  27/02/2014 ile 28/03/2014 tarih-
leri arasında Kurumumuza gönderilen 
görüş ve öneriler değerlendirmeye alın-
dı.

POSTA HIZMETLERININ 
ALINMASINA ILIŞKIN 

KAMUOYU GÖRÜŞÜ ALINDI
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Ocak ayının Salı Semineri’nde Prof. 
Dr. Çağrı ERHAN “Küresel Güçler ve 
Değişen Dengeler  başlıklı bir seminer 
verdi. 7 Ocak 2014 Salı günü gerçekle-
şen seminerde Ülkemizin konu ile ilgili 
sayılı uzmanlarından biri olan akade-
misyen ve yazar Erhan, tarihsel süreci 
içerisinde Türkiye’nin küresel dengeler-
le ilişkileri hakkında bilgiler verdi.

SGK Eğitimi, 26-28 Şubat 2014 tarihle-
ri arasında Kurum merkezinde  gerçek-
leştirildi.

Şubat ayı Salı Semineri’nde Yasemin 
Tecimer “İş ve Sosyal Yaşamda Görgü 
ve Nezaket Kuralları” konulu seminer 
verdi. 04 Şubat 2014 tarihinde gerçek-
leşen seminerde deneyimli sunucu ve 

eğitmen Yasemin Tecimer, kişilerarası 
iletişimde olmazsa olmaz olan nezaket 
kuralları ve protokol kuralları hakkında 
bilgiler Verdi. 

8. Dönem Bilişim Uzman Yardımcı-
ları ve 2. Dönem Teknik Uzman Yar-
dımcılarının temel devlet memurluğu 
eğitimi 15/01/2014 tarihinde Mehmet 
Altuner Brifing Salonunda bir sertifika 
töreni düzenlendi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu Eğitimi  04-05 Mart 
2014 tarihleri arasında kurum merke-
zinde gerçekleştirildi.

Securing Windows Eğitimi 13-17 Ocak 
2014 tarihleri arasında TİB salonunda 

gerçekleştirildi.

Uygulama Güvenliği Testleri Eğitimi 
Penetration Testing Eğitimi 20-24 Ocak 
2014 tarihleri arasında  Kurumumuz 
merkezinde gerçekleştirildi.

Adli Bilişim, Internette Suç Sayılan 
Konularla Ilgili Ileri Seviye Eğitim ile 
Bilişim Suçları ve Mücadele Yöntemleri 
Eğitimi, 27-31 Ocak 2014 tarihleri ara-
sında TİB salonunda gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Me-
murlarına yönelik Hazırlayıcı Eğitim 
kapsamında talep edilen “Siber Güven-
lik” konusunda 26 Şubat 2014 tarihinde 
Kurumumuz uzmanlarınca seminer ve-
rildi.

Kurumumuz Piyasa Gözetim Labo-
ratuvarı Müdürlüğü tarafından, BTK 
Izmir ve Erzurum Bölge Müdürlükle-
ri’ne temel kalibrasyon eğitimi verildi. 

Eğitimler, 12-14/03/2014 tarihlerinde 
Izmir, Ankara ve Istanbul Bölge Mü-
dürlüklerinin katılımıyla Izmir Bölge 
Müdürlüğü’nde; 19-21/03/2014 tarih-

lerinde Erzurum, Samsun, Diyarba-
kır ve Mersin Bölge Müdürlüklerinin 
katılımıyla Erzurum Bölge Müdürlü-
ğü’nde gerçekleşti. Bölge müdürleri, 
bölge müdür yardımcıları ve bölge 
müdürlüklerinin teknik personelin-
den oluşan eğitim grubuna üçer gün-
lük “Temel Kalibrasyon Eğitimi” ve-
rilerek bu kapsamdaki eğitimin ilk 
aşaması tamamlandı. Eğitim, kalib-
rasyon alanında yetkin PGM çalışan-
ları Emin ÖZTÜRK ve Yusuf Özcan 
CANDEMIR tarafından verildi. Üç 
aşamalı olarak planlanan eğitim, 2014 
yılı içerisinde kalan iki aşamasının da 
tamamlanması planlanıyor.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERINE TEMEL 
KALIBRASYON EĞITIMI VERILDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda her ay 
gerçekleştirilen Salı Seminerleri kapsamında 18 
Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü do-
layısıyla Çanakkale Destanı konulu seminer verildi. 
Çanakkale Zaferi’nin 99. Yıldönümüne denk gelen 
18 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen seminer, 
TRT Türk’te Tarihin İzinde adlı programın sunu-
culuğunu yapan Tarihçi-Yazar Talha Uğurluel tara-
fından verildi. Uğurluel, tarihi savaş fotoğraflarıyla 
yaptığı sunumda Çanakkale Savaşı’nın etkileyici 
atmosferini salona taşıdı. Tarih alanında pek çok ki-
tap çalışması bulunan ve yıllardır kültür turları dü-
zenleyen Uğurluel, BTK personeline savaşın perde 
arkasını ve dönemin şartlarını aktarırken pek çok 
bilinmeyen hikaye ve anekdota yer verdi. Seminer, 
Kurum Başkan Yardımcısı Deniz Yanık’ın Talha 
Uğurluel’e plaket takdimiyle son buldu. 

      Eğitim

BTK PERSONELI, 99. YILDÖNÜMÜNDE 
ÇANAKKALE ŞEHITLERINI ANDI

BTK’DA YILIN ILK EĞITIMLERI YAPILDI



RAKAMLARLA BİLİŞİM

Rakamlarla Bilişim

Türkiye elektronik haberleşme sektörü 2013/2012 yılı pazar verileri

1-Mobil bilgisayardan internet ve mobil cepten internet rakamları tüm işletmeciler için 1 ay altı paket kullanan aboneleri de içerecek şekilde güncel-
lenmiş olup bu kapsamda işletmeciler tarafından 2012 yılı mobil bilgisayardan internet ve cepten internet abone sayılarında değişiklik yapılmıştır.
2-2012-4 ve 2013-4 çeyrekte mobil abonelere ait aylık ortalama görüşme süreleri olup MoU hesaplamasında ses trafiği oluşturmayan M2M bağlan-
tıları ile mobil bilgisayardan internet abone sayıları dikkate alınmamaktadır.
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Kurumumuz tarafından hazırlanan 
Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 
2013 yılı 4. Çeyrek Pazar Verileri Rapo-
ru açıklandı.  Rapora göre 2013’te cep 
abonesi 1.5 milyon, internet abonesi 5 
milyon arttı. Geçen yıl 1.5 milyon yeni 
cep telefonu abonesiyle mobil abone sa-
yısı 69 milyona çıktı. Aylık ortalama 330 
dakikayla yine Avrupa’nın en çok konu-
şanı olan Türkiye’de, internet abonesi 
de 5 milyon kişi arttı. Buna göre 2013 
yılında cep telefonu abonesi 2012 yılı-
na kıyasla 1 milyon 533 bin kişi artarak 
65 milyon 847 bine yükseldi. Makineler 

arası iletişim ve mobil bilgisayarlarda 
kullanılan SIM kartlarla birlikte toplam 
abone sayısı 69 milyonu geçti. Abone 
sayılarına göre Turkcell’in pazar payı 
yüzde 50.53, Vodafone’un yüzde 28.61 
ve Avea’nm yüzde 20.86 oldu. 0-9 yaş 
nüfus hariç tutulduğunda mobil penet-
rasyon oranı yüzde 100’ün üzerine çıktı. 

 65 MILYON NUMARA TAŞIDIK 
2012 sonunda 41.8 milyon olan 3G 
abone sayısı ise geçen yıl sonunda 49.3 
milyona yükseldi. GSM operatörlerinin 
toplam abonelerinin yüzde 59.5’ini ön 

ödemeli aboneler oluşturdu. Avea abo-
nelerinin yüzde 45’i, Turkcell abonele-
rinin yüzde 39.8’i ve Vodafone abonele-
rinin yüzde 38.3’ü faturalı abonelerden 
oluştu. 
9 Kasım 2008 tarihinde başlayan mobil 
numara taşıma uygulamasıyla 14 Şubat 
2014’e kadar 65 milyon 218 numara ta-
şındı. Mobil şebekelerden en fazla tra-
fik gönderilen ve alınan ülke Almanya 
olurken, en çok aranan kısa numara 112 
(Sıhhi İmdat) oldu.

 

2013’TE CEP ABONESI 1.5 MILYON, 
INTERNET ABONESI 5 MILYON ARTTI 

Pazar Verileri

NET SATIŞLAR 26 MILYAR TL 
2008’de yaklaşık 6 milyon geniş bant in-
ternet abonesi varken, beş yılda 4.5 kat 
artışla geniş bant internet abone sayısı 
32 milyon 566 bin oldu. Bu abonele-
rin 22 milyon 472 binini mobil cepten 
internet aboneleri oluşturdu. Cep te-
lefonundan internete girenlerin sayısı 
artınca, trafik de yüzde 105.05 yüksele-
rek 141 bin 637 TB’a çıktı. Öte yandan 
rapora göre, Türk Telekom ve mobil 
şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri 
2013 yılında yaklaşık 26 milyar olarak 
gerçekleşti. Türk ve mobil işletmecilerin 
toplam yatırım miktarı ise yüzde 1 arta-
rak 3.8 milyar lira oldu.

AVRUPA LIDERLIĞINI 
BIRAKMADIK 
Türkiye aylık ortalama 330 dakikalık 
ses trafiği ile geçen yıl da Avrupa’nın en 

çok konuşan ülkesiydi. Geçen yıl ikinci 
sırada 277 dakikayla Norveç, 273 daki-
kayla Fransa yer aldı. Toplam mobil ses 
trafiği ise yüzde 9.48 artışla 185.9 milyar 
dakika oldu. Sabit tarafta ise düşüş sür-
dü. Sabit abone sayısı 13.5 milyon kişi, 
sabit abone aylık ses trafiği 165 dakikaya 
geriledi.

177 MILYAR SMS ATTIK 
2013 Deg. (%) Elektronik haber, gelirleri 
(milyon TL) 32.289 7.26 Elektronik ha-
ber, yatırımları (milyon TL) 5.462 -5.19 
Toplam mobil abone sayısı (milyon) 
Toplam mobil ses trafiği (milyar dk.) 
Toplam SMS trafiği (milyon adet) Mobil 
abone başına aylık ses trafiği (dk.) Mo-
bil abone basına aylık gelir (TL) Toplam 
genişbant internet abonesi (bin) 32.566 
18.04 Sabit ve mobil telefon trafiği mik-
tarı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 

7 artarak 202,6 milyar dakikaya ulaştı. 
Söz konusu trafiğin 17,7 milyar dakika-
sını sabit hatlardan yapılan görüşmeler 
oluştururken, sabit trafik 2012’ye göre 
yüzde 14 azalış gösterdi. Mobil tele-
fonlardan yapılan görüşme miktarı ise 
2013’te bir önceki yıla göre yüzde 9,5 ar-
tarak 185,9 milyar dakika oldu. Son iki 
senedir kişi başına ortalama aylık mobil 
telefonla konuşma süresinde Avrupa’nın 
zirvesinde yer alan Türkiye’de, 2013’te 
kişi başı ortalama aylık mobil telefonla 
konuşma süresi yüzde 7,8 artışla 330 da-
kikaya çıktı.
İnternet ortamında mesajlaşmanın yay-
gınlaşması kısa mesaj (SMS) sayıların-
daki artış oranının yavaşlamasına neden 
oldu. 2012 yılında bir önceki yıla göre 
bu oran yüzde 8,3 iken, geçen yıl yüzde 
1,57’ye geriledi. 2013’te toplam 177 mil-
yar 629 milyon SMS gönderildi. 
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IŞLETMELERIN YATIRIM
TUTARLARI
Geçen yıl Türk Telekom, Turkcell, Voda-
fone  ve Avea’nın toplam yatırım miktarı 
3,8 milyar liraya yaklaştı. 2013 sonunda 
bir önceki yıla kıyasla Türk Telekom’un 
yatırımı yüzde 4,1,  Avea’nın yatırımı 
yüzde 6,7 azalırken, Turkcell’in yatırım-
ları yüzde 11,7, Vodafone’un yatırımları 
yüzde 5,6 artış gösterdi. Geçen yıl Türk 
Telekom 1,37 milyar liralık yatırım ger-
çekleştirirken, Turkcell 1,05 milyar lira-
lık,Avea 705,7 milyon liralık, Vodafone 
ise 621,4 milyon liralık yatırım yaptı. 
Diğer işletmecilerin yatırım miktarı ise 
2013’te bir önceki yıla göre yüzde 16,3 
azalarak 1,7 milyar liraya geriledi. 

CEPTE ITHALAT 
BIR YILDA %19 ARTTI
Cep telefonu ithalatındaki artış geçen 
yıl da sürdü. Söz konusu ithalat, 2013 
yılı sonu itibariyle 2012’ye göre yüzde 
19 artışla 15,8 milyona yaklaştı. Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
verilerine göre, geçen yıl ithal edilen 
cep telefonu sayısı, bir önceki yıla göre 
yüzde 19 arttı. 2012’de ithal edilen cep 
telefonu sayısı 13 milyon 213 bin 366 
iken bu rakam 2013’te 15 milyon 730 
bin 573’e yükseldi. 2013’te ithal edilen 
cep telefonu sayısındaki artışın yanı sıra 
yerli üretim başvuruları da arttı. Yılın 
ilk 3 aylık döneminde yerli üretim için 
başvuru yapılmadı ancak ikinci çeyrekte 

125 bin 70 yerli üretim başvurusu geldi. 
Üçüncü çeyrekte 286 bin 730 yerli üre-
tim başvurusu gerçekleşirken dördün-
cü çeyrekte bu sayı 283 bin 398’e ulaştı. 
2012’de yerli üretim başvurusu 367 bin 
977 olarak kayıtlara geçerken 2013’te bu 
sayı yaklaşık yüzde 278 artışla 1 milyon 
390 bin 396’ya ulaştı. 
“Yurt dışından bireysel ithalat’’ olarak 
tanımlanan yolcu beraberinde getirilen 
cep telefonu sayısı, geçen yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 3 azaldı. Bu yolla ithal 
edilen telefon sayısı 2012’de 1 milyon 
125 bin 7 iken 2013 yılında bu sayı 1 
milyon 88 bin 963’e geriledi.
BTK Bilgi ve İhbar Merkezine, geçen yıl 
33 bin 296 kayıp ve çalıntı cep telefonu 

ihbarı yapıldı. Cep telefonunu çaldıran 
veya kaybedenler, 7 gün 24 saat, BTK 
Bilgi ve İhbar Merkezine başvurarak 
cep telefonu cihazlarının kullanılmasını 
engelleyebiliyor. 
BTK’ya geçen yıl, kayıp ve çalıntı ihbarı 
yapmak veya bilgi almak amacıyla ara-
yan kişi sayısı 912 bin 789 oldu. Geçen 
yıl toplam 39 bin 528 telefon iletişime 
kapatıldı. Bloke edilen 7 bin 232 hat ise 
tekrar görüşmeye açıldı.

AKILLI MAKINELER MOBIL 
ABONELIK IÇIN YARIŞTI 
BTK 2013 yılı 4. Çeyrek Üç Aylık Pazar 
Verileri Raporu’na göre, iki ya da daha 
fazla makinenin önceden belirlenmiş 
kurallar ve protokoller ışığında kablolu 
ya da kablosuz iletişimi olarak adlandı-
rılan M2M mobil abone sayısı, her ge-

çen gün hızla artıyor. Türkiye’de 2011 yı-
lında 1,2 milyon olan M2M abone sayısı 
2012’de 1,69 milyona, geçen yılın son 
çeyreğinde 2,11 milyona ulaştı.
Türkiye’de 2011 yılında 49 milyon lira, 
2012 yılında ise yaklaşık 64 milyon lira 
gelir getiren M2M pazarının, 2020 yı-
lında Türkiye’deki mevcut  mobil abone 
sayısından daha fazla kullanıcıya hizmet 
verme potansiyeli bulunuyor. Türkiye’de 
yaklaşık 110 milyon mobil numara, 
647 milyon civarında  coğrafi numara, 
7 milyondan fazla konumdan bağımsız 
ve 10 milyona yakın da GMPCS (uydu 
üzerinden küresel mobil kişisel işletim) 
numarası işletmecilere tahsis edilebile-
cek durumda bulunuyor. Bu bağlamda, 
Türkiye’de uzun vadede oluşabilecek 
100 milyon M2M numara talebinde 
dahi, numara tahsisi açısından bir prob-

lem yaşanmayacağı öngörülüyor. 
M2M mobil abonelerinin güvenlik, araç 
takip sistemi ve mobil POS hizmetleri-
ni yoğun olarak kullandığı Türkiye’de, 
bu teknolojinin gelişmesiyle  başta her 
türlü nakil araçlarının yakıt tüketimi, 
temel enerji ve doğal kaynakların etkin, 
verimli şekilde yönetiminin sağlanması, 
israfın azaltılması, kayıp ve kaçakların 
en aza indirilmesi bekleniyor. 
Özellikle otomotiv, enerji ve güvenlik 
alanlarında kullanılan M2M mobil abo-
ne sayısının dünya genelinde 2012 yılın-
da yaklaşık 100 milyon, bu  hizmetten 
sağlanan gelirin ise yaklaşık 6,5 milyar 
dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 
OECD’ye göre, 2020 yılında dünyada 
mobil şebekelere bağlı M2M cihaz sayısı 
1 milyar civarında olacak. 

Pazar Verileri
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Türkiye’nin yeni uydusu TÜRKSAT 4A, 14 Şubat 2014 ta-
rihinde Türkiye saatiyle 23.09’da Kazakistan’daki Baykonur 
Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Müşteşar Habib Soluk, Sa-
vunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, TÜBİTAK 
Başkanı Yücel Altunbaşak, Türksat AŞ Genel Müdürü Özkan 
Dalbay ve çok sayıda bürokratın uydunun fırlatılışını Bayko-
nur Uzay Üssü’nde düzenlenen törende izledi.
Türk ve Japon mühendislerin ortaklaşa ürettiği TÜRKSAT 
4A uydusu, fırlatılışından 5 dakika 47 saniye sonra kapsülden 
ayrılarak atmosferden çıktı. Uydunun fırlatılışının hemen ar-

dından başlatılan sistem testleri başarıyla gerçekleştirildi. 
Fırlatmadan 9 saat 13 dakika sonra ilk sinyalin alınması plan-
lanan uydu, “50 derece doğu” boylamına yerleştirildikten son-
ra bu boylamda yaklaşık 3 ay kalacak. İstasyonlar aracılığıyla 
tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek uydu, 
daha sonra “42 derece doğu” boylamındaki yörüngesine yer-
leşerek, ticari faaliyetlerine başlayacak. Uydunun kontrolü, 
Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu’na devredilecek ve buradan gön-
derilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca  perfor-
mans testlerine tabi tutulacak. Mevcut Türk uydularına göre 
daha güçlü sinyal kalitesine sahip olan TÜRKSAT 4A uydu-
sunun manevra ömrü 30 yıldan fazla olacak.

TÜRKIYE’NIN YENI 
UYDUSU TÜRKSAT 4A 
FIRLATILDI

Sektörden Haberler

Ankara’da, farklı illerde baz istasyonlarından güç kaynağı, kli-
ma, bakır kablo çalarak GSM şirketlerini zarara uğrattıkları 
iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İl 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara, İstanbul, Sakarya ve 
Kırıkkale’de farklı GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından 
hırsızlık yaptıkları belirlenen bir şebekeye, Yenimahalle İlçe 
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile operasyon 
düzenledi. Şebekenin son 5 yıl içerisinde çeşitli baz istasyon-

larından güç kaynağı, klima, bakır kablo, akü gibi malzeme 
çalarak, hurdacılar sitesinde faaliyet gösteren çeşitli iş yerleri-
ne sattıkları tespit edildi.  Çalınan malzemenin yurt dışından 
ithal edilen malzeme olması nedeniyle ülke ekonomisine ve 
GSM şirketlerine büyük zarar verildiği ortaya çıkarıldı.  Zan-
lılar, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahke-
mece tutuklandı.

BAZ ISTASYONLARINDAN 
HIRSIZLIK YAPAN ŞEBEKEYE 

YÖNELIK OPERASYON
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacı-
lık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeyle hava 
araçlarında uçuş ekibi veya yolcular tarafından getirilen elekt-
ronik cihazların uçuşun her safhasında kullanımına imkan 
vermek amacıyla gerekli usuller belirlendi.
Buna göre, sorumluluk ilgili işletme uhdesinde kalmak kay-
dıyla yolcu beraberinde taşınan ve yolcu sağlığı bakımından 
ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlar uçuş sırasında açık tutulabilecek
İşletici, hava aracında kablosuz ağ erişimini sağlıyorsa uçu-
şun belirli safhalarında hücresel veri iletimine müsaade edi-
lebilecek. Hücresel veri iletimi yapan taşınabilir elektronik ci-
hazlar haricindeki cihazlara, işletici sorumluluğunda gerekli 
risk analizleri yapılarak, uçuşun kritik safhalarında kullanım 
izni verilebilecek.  İşleticinin, taşınabilir elektronik cihazların 
kullanımına ilişkin usulleri belirleyip gerekli tedbirleri alması 
durumunda, sorumluluk ilgili işletme uhdesinde kalmak kay-
dıyla yolcu beraberinde taşınan ve yolcu sağlığı bakımından 
ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlar uçuş sırasında açık tutulabile-
cek. İşletici, hava aracında “MCA-Mobile Communication 
Onboard Aircraft” sistemiyle kablosuz ağ erişimini sağlıyorsa 
uçuşun belirli safhalarında hücresel veri iletimine müsaade 
edilebilecek. Hücresel veri iletimi yapan taşınabilir elektronik 
cihazlar haricindeki cihazlara, işletici sorumluluğunda gerekli 
risk analizleri yapılarak, uçuşun kritik safhalarında kullanım 
izni verilebilecek. Uçuşun herhangi bir safhası boyunca kap-

tan pilot tarafından gerekli görüldüğünde taşınabilir elektro-
nik cihazlar kapattırılabilecek ve emniyete aldırılabilecek. 
Uçuş sırasında kullanılması sakıncalı görülen taşınabilir elekt-
ronik cihazların listesi belirlenerek, söz konusu listenin görsel 
ve işitsel kanallar kullanılarak basılı veya elektronik ortamda 
yolcuların kolayca erişimini mümkün kılacak şekilde yayım-
lanacak. Taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili ortaya çıkabile-
cek olası bir karışıklık durumunda veya emniyet ve güvenlik 
ihlaline sebep olabilecek vakalarda, kokpit ve kabin mürette-
batı arasında uygun ve etkin bir koordinasyon sağlanacak. Bu 
konularda işletici tarafından tutarlı ve adil bir yaklaşım sergi-
lenebilmesi için standart uygulama usulleri belirlenecek.
Taşınabilir elektronik cihazlar, uçuş sırasında herhangi bir 
risk oluşturmaması için sabitlenmek suretiyle kullanılacak. 
Uçuşun kritik safhalarında kullanımına izin verilen söz ko-
nusu cihazların radyofrekans (RF) seviyeleri, ilgili hava aracı 
için kabul edilebilir seviyede olacak. Uçuş öncesi evrede, uçuş 
bilgilerini seyrüsefer sistemine yükleme veya yakıt ikmali gibi 
azami emniyet tedbiri gerektiren işlemler esnasında taşına-
bilir elektronik cihazlar kullanılmayacak. Uçuş mürettebatı 
tarafından gerekli görülen hallerde veya acil durumlarda taşı-
nabilir elektronik cihazların yolcular tarafından kullanımına 
izin verilmeyecek. Uçuş esnasında, özellikle bagaj bölmesinde 
ulaşılması mümkün olamayacak konumdaki taşınabilir elekt-
ronik cihazlar kapatılacak.

UÇAKTA CEP TELEFONU KULLANIM 
ESASLARI BELIRLENDI
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Sektörden Haberler

Türk Hava Yolları (THY) ile TTNET, uçak yolculuğu sırasında 
internet erişiminin TTNET WiFi Fly ile sağlanmasına yönelik 
iş birliğine imza attı.  Söz konusu işbirliğine ilişkin imzaların 
atıldığı toplantıda konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, özellikle uzak mesafeler 
için internete girebilme fırsatının önemine işaret etti. Acarer, 
“İnternet hayatımıza o kadar girdi ki yolculuk boyunca inter-
nete girme ihtiyacı hissediyorsunuz. 45-50 dakikalık seyahat-
lerde pek olmuyor ama uzak seferlerde internet bir ihtiyaç. 
İnternet artık ailemizin bir ferdi.” diye konuştu. 
Data trafiğinin her yıl ikiye katlandığına, işletmelerin toplam 
gelirleri içinde data gelirlerinin payının sese nazaran daha 
hızlı arttığına dikkati çeken Acarer,  gelecek dönemde datanın 
sesin önüne geçme yolunda ilerlediği değerlendirmesini yaptı. 
Acarer, bu data artışına paralel, kullanılan datanın hacminin 
büyüdüğünü de dile getirerek, “Bu hacmin mobil sistemlerle 
gerçekleştirilmesi çok güç. O nedenle internetteki trend WiFi 
noktalarına doğru gidiyor. Uçaklardaki bu WiFi de uyduyla 

çalışacak bir sistem. Uçak yolcularının ihtiyacını önemli ölçü-
de giderecek” şeklinde konuştu. 
Toplantı sonunda Acarer, THY Genel Müdürü Temel Kotil ve 
TTNET Genel Müdür Abdullah Orkun Kaya, iş birliğinin de-
taylarına ilişkin soruları yanıtladı. Kaya, TTNET Wifi Fly’ın 
ücretli olacağını, saatlik ve 24 saatlik iki paketten, saatlik 
olanın ücretinin 9,99 dolar, 24 saatlik olanın ücretinin 14,99 
dolar olduğunu ve hizmetten Business Class yolcularının ise 
ücretsiz yararlanacağını söyledi. Kaya, uçak içinde  50 mega-
bite kadar hızın mümkün olacağını, bu hızın paylaşıldıkça 
azalacağını, konuşma konusunda sınırlamaların devam ede-
ceğini ifade etti. Kotil, hizmeti 1 yıldır kullandıklarının altı-
nı çizerek, herhangi bir güvenlik zafiyetinin oluşmayacağını 
vurguladı. BTK Başkanı Acarer de ücret konusunda kısa bir 
değerlendirme yaptı. Paylaşılan ücretlerin çoğunun uydu üc-
reti olduğuna işaret eden Acarer, Türkiye’de hizmet sunan 3 
operatör olduğunu hatırlatarak, sistemin 10 bin feetin altında 
açılmadığının da bilgisini verdi. 

THY ILE TTNET UÇAKTA INTERNET 
KULLANIMI IÇIN IŞBIRLIĞI YAPTI
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AirTies, Karel ve TTNET, yüzde 100 yerli teknoloji üretimi 
için bir araya geldi. Bu kapsamda, AirTies’ın, Karel ile yaptı-
ğı işbirliği ile TTNET’in Tivibu Ev servisi için geliştirdiği set 
üstü kutular Türkiye’de üretilecek. AirTies, TTNET’in Tivibu 
Ev hizmeti için geliştirdiği set üstü kutu ürününü Karel ile 
yaptığı bu işbirliği çerçevesinde ilk kez Türkiye’de üretecek. 
AirTies ve Karel yaptıkları işbirliği ile IPTV set üstü kutu ai-
lesinin üretimi için bir işbirliği anlaşması imzaladı. Karel bu 
işbirliği çerçevesinde, AirTies markalı IPTV set üstü kutula-
rının yerli üretimi için Ankara’daki tesislerinde yıllık toplam 
300 bin kapasitelik yeni bir üretim hattı kurdu. 
Kablosuz video dağıtımı konusundaki çözümlerini de entegre 
edeceği IPTV ve OTT kutularla oyunun kurallarını değiştir-
meye hazırlanan AirTies, en gelişmiş teknolojik ürünleri hem 

Türkiye hem de Avrupa’ya bir hafta içinde sevk edebilme es-
nekliğine ulaşmayı hedefliyor. İnternet tabanlı TV yayıncılığı 
olan IPTV teknolojisiyle evlere gelen Tivibu Ev, yeni nesil set 
üstü kutularla kullanıcılarına daha da keyifli bir seyir deneyi-
mi sunmaya hazırlanıyor.
TTNET, AirTies ve Karel işbirliğiyle üretilecek yerli set üstü 
kutularla da kullanıcılarının dijital dünyanın sunduğu en üs-
tün geniş bant iletişim ve eğlence olanaklarından yararlanma-
larını amaçlıyor. Yerli üretim cihazlarda kullanılan Air Ties 
teknolojisi sayesinde Internet Protokolu üzerinden HD TV 
yayınları yüksek kalitede alınabilecek. RF4CE bağlantı özelliği 
sayesinde kullanıcılar, kumandayı cihaza doğrultmak zorun-
da kalmadan, başka bir odadan dahi kanalı değiştirilebilecek, 
cihaz açılıp kapatılabilecek.

TTNET’TEN 
YERLI ÜRETIM HAMLESI

Sektörden Haberler

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu için hazırlanan bir çalışma, 
mobil cihazlar için geliştirilen uygulamaların ekonomik an-
lamda “patlama” yarattığını ortaya koyuyor. AB’deki uygula-
ma geliştiricilerinin 2013’te 17,5 milyar avro olarak hesapla-
nan kombine gelirlerinin 2018’te 63 milyar avro seviyesine 
yükselmesi öngörülüyor.
GIGAOM adlı şirket tarafından hazırlanan çalışmaya göre, 
gelir bağlamındaki bu başarılı performansın istihdama da 
olumlu yansıması olacak. 2008’de mobil cihaz uygulamaları 
için istihdam edilenlerin sayısı neredeyse sıfır düzeyindeyken 
2013’te 1,8 milyon oldu. 2018’e kadar ise bu sayının 4,8 milyon 
kişi olması bekleniyor.

Çalışma, gelir anlamında şu aşamada Kuzey Amerika ile başa 
baş bir performans sergileyen Avrupalı uygulama geliştirici-
lerinin gelecekte liderliği ele geçirebileceğine vurgu yapıyor.
Yeni teknolojilerin kitlelere ulaşım hızı hakkında da veriler 
içeren araştırmada, radyonun 50 milyon kişiye ulaşmasının 
38 yıl, televizyonun 13 yıl, internetin 4 yıl, Facebook’un 3,5 
yıl, fotoğraf uygulaması Instagram’ın 6 ay, mobil cihazlar için 
geliştirilen Angry Birds adlı oyunun ise 35 gün aldığı vurgu-
lanıyor. Raporda, 2013’te dünya çapında indirilen mobil cihaz 
uygulamalarının sayısının 94,4 milyar olduğu tahminine de 
yer veriliyor.

MOBIL CIHAZ UYGULAMALARI 
AB’DE YÜKSELEN DEĞER

Turkcell Superonline, internet, ses ve görüntü hizmetleri su-
nan Metronet’i satın almak üzere pay devir sözleşmesi imza-
ladı. Sözleşmeye göre Metronet’in satış bedeli 29 milyon lira 
olarak belirlendi. Turkcell Superonline açıklamasına göre 
şirket, Metronet’in hisselerinin tamamını satın almak üzere 
anlaştı. İmzalanan sözleşme kapsamında, düzenleyici kurum-
lardan gerekli onayların tamamlanmasının ardından Metro-
net’in tüm altyapı ve hizmetleri Turkcell Superonline bünyesi-
ne dahil olacak. Turkcell Superonline, Metronet’i satın alarak 

ülke genelindeki fiber ağını daha da genişletecek. Metronet’in 
yeni illerde mevcut altyapısı ile halihazırda 12 olan ev ve iş-
yerlerinin kapısına kadar fiber hizmet verilen illerin sayısı da 
artacak. Turkcell Superonline, Konya ve Diyarbakır’ı da fiber 
illere katacak.  2013 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1 
milyon 570 bin ev ve işyerinin kapısına kadar fiber internet 
hizmeti sunan Turkcell Superonline, Metronet’in altyapı dö-
nüşümünün tamamlanmasının ardından bu rakama 100 bin 
yeni noktayı dahil edecek. 

TURKCELL SUPERONLINE,  
METRONET’I 29 MILYON LIRAYA 
SATIN ALDI
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun 
Acarer, Türkiye’de mobil abone başına aylık ortalama ko-
nuşma süresinin 330 dakikaya yükseldiğini açıkladı. Acarer, 
‘’Türkiye’de mobil telefonla konuşma için aylık ödeme, abone 
başına ortalama 8,7 avro, Avrupa’da ise 20,98 avro, hatta bir-
çok ülkede 30 avronun üzerinde’’ dedi.
2012’de mobil abone başına aylık ortalama 306 dakikayla Tür-
kiye’nin, Avrupa’da cep telefonuyla en çok konuşulan ülke ol-
duğunu belirten Acarer, geçen yıl aylık kişi başına konuşma 
süresinin yüzde 7,84 artışla 330 dakikaya yükseldiğini ifade 
etti. Türkiye’nin mesaj göndermede de açık ara önde olduğu-
nu söyleyen Acarer, bu artışlarda en önemli etkenin ara bağ-
lantı ücretlerindeki düşme olduğunu kaydetti.
Acarer, 2004’ten bu yana ara bağlantı ücretlerinde kademeli 
düşüşlerin gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

‘’Böylece diğer operatörler arasında konuşma kolay hale geldi 
ve ucuzladı. Operatörlerin şebeke içi konuşmalarındaki ar-
tış sınırlı kalırken, asıl artış farklı operatörleri arama, cepten 
sabit numaraları arama ve sabitten cep telefonunu aramada 
yaşandı. Fiyatlarındaki düşüş, haberleşmedeki toplam süreyi 
uzattı. Cazip tarife paketleri ve kampanyalar, tüketici lehine 
ödenen faturalara yansıyor. Türkiye’de mobil abone başına ay-
lık gelir, yani ARPU bedelleri oldukça düşük. Bizim yaklaşık 
konuşma ödemelerimiz, aylık abone başına ortalama 8,7 avro 
civarında. Avrupa’da ortalama aylık abone başına 20,98 avro, 
hatta birçok ülkede 30 avronun üzerinde. Milli geliri bizden 
düşük ülkeler var. Avrupa’da en az fatura ödeyen ülkeyiz.”
Avrupa’da mobil telefonla konuşmada aylık ödemenin en yük-
sek olduğu ülke, abone başına ortalama 35,67 avro ile Norveç 
olurken, onu 34,24 avro ile İsviçre takip ediyor. 

“AVRUPALI’DAN ÇOK KONUŞUP 
  AZ ÖDÜYORUZ”

Türkiye ve AB’de mobil abone başına aylık ortalama gelir (Avro)

Elektrik iletimi için gerekli olan kablolar, hem görüntü kirliliği 
hem de kayıp ve kaçaklara neden oluyor. Ancak eldeki tekno-
loji, elektrik akımlarının iletilmesini de başka türlü mümkün 
kılmıyor, ta ki günümüz teknolojisinin bunun için yeterli ge-
lişmeyi gösterdiği günümüze kadar. Tayland Enerji Bakanlığı 
ve Bangkok Büyükşehir Elektrik Kurumu’ndan (MEA,)farklı 
ve çılgın bir projeye imza atarak kablosuz elektrik dönemine 
geçeceğini duyurdu. Bangkok’un pilot bölge olarak ön ayak 
olacağı bu girişim için yetkililer, elektronik cihazların şarjı ko-
nusunda büyük kolaylıklar yaşanacağını belirtti. Aslında şuan 
kullandığımız her türlü elektrikli cihazda kablosuz elektrik 
iletimi yapılıyor. Ama bu milimetrik mesafeler arasında oldu-
ğu için kablolu olarak adlandırılıyor. 
Bu teknolojinin fikir babası Nicola TESLA’dır. (TeslaForever) 
Tesla, bu iddiasını kanıtlamak amacıyla Long Island’da 1901 

ile 1905 yılları arasında Wardenclyffe Kulesi’ni kurdu ve dün-
yanın katmanlarından biri olan İyonosferi kullanarak elektri-
ğin kablosuz olarak iletimi için deneyler yaptı ama işe yarar 
bir sistem geliştiremedi. Ancak bundan 100 yıl sonra Tesla 
fikrinin önderliğinde bu fikir gerçeğe dönüşüyor.
Enerjinin iletimi sırasında ortamda bulunan canlılara zarar 
verme olasılığının yüksek olması ve iletimdeki ortam koşul-
ları sebebi ve verimin çok düşük olması yüzünden geliştiri-
lememişti. Ancak şimdi “Transformatör” fikrinden ilhamla 
“Rezonans” fikri çözüm sunuyor.  İşin detayları tabi ki çok 
fazla ancak önemli olan 100 yıl önceki bir insanın günümüz 
teknolojisine yön verecek ilhama ve vizyona sahip olup, bizle-
re yol göstermesi. Bakalım Tesla’nın hayalini kurduğu bu ye-
nilik, dünya çapında ne zaman yaygınlaşacak?

Sektörden Haberler

TAYLAND’DA KABLOSUZ 
ELEKTRIK DEVRI BAŞLIYOR
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Instagram, 2010 yılı sonunda Kevin 
Systrom ve Mike Krieger adlı iki giri-
şimcinin kurduğu bir fotoğraf payla-
şım uygulaması. Uygulama öylesine 
popüler oldu ki 2012 yılında Facebook 
tarafından 1 milyar dolar gibi muazzam 
bir ücrete satın alındı. Uygulamayı ilgi 
çekici yapan en önemli özellik çekilen 
fotoğraflara hızlı ve etkileyici filtrele-
rin uygulanabilmesi. Bu filtreler saye-
sinde normal hayatta rastladığımız en 
basit nesneler bile sanki bir sanatçının 
elinden çıkmış gibi fotoğraflanabiliyor. 
Kullanıcılar Instagram uygulaması ile 
çektikleri fotoğrafları Twitter, Facebook, 
Foursquare, Tumblr gibi sosyal medya 
ağlarında paylaşabiliyorlar.
Instagram bir fotoğraf paylaşım sosyal 
ağı. Kare şeklinde düzenlenen fotoğ-
raflar, farklı filtreler sayesinde renklen-
diriliyor. Instagram’la çekilen eski bir 
ayakkabı, ağaç, araba, kedi, gün batımı 
kısacası aklınıza gelebilecek her şey 
birkaç dakika içerisinde sanki profes-
yonel bir fotoğrafçının veya Photoshop 
sanatçısının elinden çıkmış gibi ilgi çe-

kici hale geliyor. Hatta ‘iPhoneography’ 
adıyla bir sanat akımı bile oluşmuş du-
rumda.
Instagram’ın işleyişi biraz Twitter biraz 
da Facebook’u andırıyor. İstediğiniz ki-
şiyi takip etmek, listenizde olmasa bile 
kullanıcıların fotoğraflarına göz atmak, 
fotoğrafları beğenmek ve altlarına yo-
rum yazmak mümkün. Son güncelleme 
ile birlikte artık Instagram’da özelden 
mesaj atabiliyor, fotoğraf paylaşabiliyor-
sunuz. Instagram kullanıcılarının sayısı 
Haziran 2013 itibariyle 130 milyona, 
paylaşılan resim sayısı ise 16 milyara 
ulaştı.

INSTAGRAM’DA KOLAJ YAPMAK
Birden fazla fotoğrafı tek bir karede bi-
raraya getirebileceğiniz renkli kolajlar 
yapıp Instagram’da paylaşabilirsiniz. 
Bunun için aşağıdaki uygulamaları öne-
riyorum
•	 Instapic Frames (Android) ve (iOS)
•	 Pic Collage (Android) ve (iOS)
•	 Collage Shaper (iOS)
•	 Diptic (iOS) 

 INSTAGRAM FOTOĞRAFLARI İÇİN 
POPÜLER ETİKETLER 
Instagram’da takipçi sayınızı ve fotoğ-
raflarınızı beğenenlerin sayısını arttır-
mak için popüler etiket servislerini kul-
lanabilirsiniz. Bu servislerdeki etiketleri 
kopyalayıp fotoğrafınızın altına yapıştı-
rın. Fotoğraflarınızı beğenenlerin sayı-
sının hızla arttığını göreceksiniz.
•	 www.tagstagram.com
•	 www.tagsforlikes.com
•	 web.stagram.com

 INSTAGRAM ARAÇLARI 
- Instagram fotoğraflarınızı .zip dosyası 
olarak kaydetmek veya Facebook, Flickr 
gibi servislere yönlendirmek isterseniz 
instaport.me adlı servisi öneririm.
•	 Instagram hesabınıza Web’den de 

erişebilirsiniz http://www.instag-
ram.com/denizergurel 

•	 Instagram Popular Photos, adından 
da anlaşılacağı gibi popüler fotoğ-
raflara göz atmak için kullanılan bir 
araç

•	 Instarchive, Instagram hesabınız-

Sosyal Medya

daki tüm fotoğrafları bilgisayarınıza in-
dirmek için kullanılan bir araç

•	 Statigram ile Instagram kullanıcı istatis-
tiklerinize göz atabilirsiniz.

 NASIL KULLANILIR?
1. Instagram’ı cihazınıza indirin.
2. ’Kayıt Ol’ (Sign Up) kısmından kendinize 
bir kullanıcı adı ve şifre oluşturun.
3. ’Paylaş’ (Share) bölümünden fotoğraf çeki-
mi yapın veya cihazınıza yüklenmiş bir fotoğ-
rafı seçin. Cihazınıza yüklenmiş bir fotoğraf 
seçerseniz boyutlarını yeniden düzenlemeniz 
gerekecektir. Çünkü instagramda bütün fo-
toğraflar kare şeklinde.
4. Fotoğrafınızı çektikten veya fotoğraf albü-
münüzden seçtikten sonra ‘Tilt-Shift’ efekti 
uygulayabilirsiniz. Bu efekt ile resmin bir kıs-
mını bulanıklaştırmak ve minyatür özelliği 
vermek mümkün.
5. Ekranın altındaki mevcut filtrelerden birini 
seçin ve ‘Sonraki’ (Next) tuşuna basın.
6. Fotoğrafınıza bir ad verin, çektiğiniz yerin 
coğrafi noktasını belirleyin ve kolay buluna-
bilmesi için etiketler koyun.
7. İsterseniz fotoğrafınızı Twitter, Facebook, 

Flickr, Tumblr, Foursquare, Posterous veya 
Email aracılığıyla da paylaşabilirsiniz .
8. ’Tamam’ (Done) tuşuna basarak işlemi son-
landırın. Artık fotoğrafınız Instagram’da ve 
paylaşmak istediğiniz sosyal medya ağlarında 
görülebilecektir.
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BILGISAYARIN  TARIHÇESI
İnsanoğlunun ilk zamanlar ihti-
yaçları basit ve azdı. Zaman geç-
tikçe nüfusun artması ihtiyaçların 
da artmasına sebep oldu. Bu ihti-
yaçlarını karşılamak için değişik 
alanlarda değişik araçlar geliştirdi. 
Bu ihtiyaçlarından hesap ile ilgili 
olan kısmını ilk başlarda parmak 
hesabı ile, parmak hesabının ye-
terli olmadığı yerlerde de çakıl 
taşlarını kullanarak karşılamaya 
çalıştı. Hesap ile ilgili ihtiyaçlar 
ekonominin hızla gelişmesi ve yer-
leşik hayata geçilmesiyle beraber 
iyice arttı. 

ABACUS: Abacus ilk bilgisayardır 
diyebiliriz. M.Ö 1000 yıllarında 
Çinliler tarafından kullanıldığı ka-
bul edilir. 

PASCALLINE: Hesap makinesi 
sayılabilecek ilk ciddi icat Fransız 
matematikçi Blaise Pascal tarafın-
dan geliştirilmiştir. Babası vergi 

dairesinde memur olarak çalışan 
Pascal 16 yaşında iken 1642 yılın-
da Pascalline adlı hesap makine-
sini icat etmiştir. Değişik sayıda 
dişleri olan çarklardan meydana 
gelen bu makine toplama ve çıkar-
ma işlemleri yapabiliyordu.

LEIBNIZ ÇARKI: Alman mate-
matikçisi olan Gottfried Wilhelm 
Leibniz, Pascal’ın 1642 yılında ha-
zırladığı hesaplayıcının fonksiyon-
larını daha da arttırarak 1671 yı-
lında Leibniz Çarkı adlı aygıtı icat 
etti. Bu aygıt; toplama ve çıkarma 
işlemlerinin yani sıra bölme, çarp-
ma ve karekök alma işlemlerini de 
yapabiliyordu.

FARKMAKINASI: İngiliz hü-
kümetinin parasal desteğini alan 
Babbage uzun süren çalışmalar 
sonunda Fark Makinesini 1830 yı-
lında icat etti. Babbage daha son-
ra Analitik Makine adını verdiği 

proje üzerinde çalışmaya başladı. 
Babbage analitik makinede man-
tıksal işlem birimi, veri depolama 
birimi, giriş çıkış üniteleri kul-
lanmayı planlıyordu. Bu mantık 
günümüzdeki bilgisayarın temel 
prensibi olmuştur. Bu sebepten 
dolayı Babbage’ye bilgisayarın ba-
bası denilmiştir.

MARK-I: Amerikalı istatistikçi 
Herman Hollerith 1890 yılı nüfus 
sayımında delikli kart kullana-
rak geliştirdiği makineyi kullandı. 
Mark –I ile sayımın değerlendirme 
süresi dörtte bire düştü. Herman 
Hollerith makinesinde yaptığı de-
ğişikliklerle üretime 1896 yılında 
kurduğu “Tabulating Machine 
Company” adlı bir şirket ile devam 
etti. İleride bu firma başka bir fir-
ma ile birleşerek IBM ismini aldı. 
ENIAC: Mark–I den kısa bir süre 
sonra Pensilvanya Üniversite-
sinde John Mauchly ile ENIAC 

Bilişim Tarihi

(Elektronik sayısal Hesaplayıcı ve 
Doğrulayıcı) isimli sayısal elekt-
ronik bilgisayarı 1946 yılında ta-
mamladı. Yapımında 18,000 adet 
elektronik tüp kullanılan ENIAC; 
150 kwatt gücünde idi ve 50 ton 
ağırlığıyla 167 m2 yer kaplıyor-
du. Saniyede 5000 toplama işlemi 
yapabiliyordu. MarkI’den 1000 
kat daha hızlıydı. ENIAC askeri 
amaçla üretildi ve top mermileri-
nin menzillerini hesaplamak için 
kullanıldı. 

EDVAC: Aynı yıllarda matema-
tikçi John Von Neumenin gö-
rüşleri doğrultusunda EDVAC ( 
Elektronik Soyut Değişken Oto-
matik Bilgisayar ) adli yeni bir 
bilgisayar ürettiler. Bu bilgisayar 
ENIAC’Tan on kez daha küçük 
ve yüz defa daha hızlı çalışabili-
yordu. EDVAC, komutların diğer 
veriler gibi bilgisayara dışarıdan 
girilmesini sağlıyordu. Bu özellik 

programcılıkta büyük kolaylıklar 
sağlamıştır.

UNIVAC: EDVAC’tan sonra 1951 
yılında UNIVAC isimli bilgisayar 
yapıldı. UNIVAC, ENIAC bilgi-
sayarlarını yapan kişiler tarafın-
dan geliştirildi. UNIVAC ilk defa 
manyetik teyp kullanarak verileri 
depolayan bilgisayar idi.

IBM 700 SERISI: 1950’den sonra 
vakum tüplerinin sık olarak kulla-
nılmaya başlandığı dönemlerdir. 
Univac ve IBM 700 serisi vakum 
tüpler kullanılarak yapılan elekt-
ronik bilgisayarlardır. 

PHILCO TRANSAC S200 IBM 
1401: 1947 yıllarında transistörün 
kullanılmaya başladığı yıllardır. 
Transistörler vakum tüplere göre 
az enerji harcayan, az yer kapla-
yan, fazla ısınmayan elektronik 
devre elemanlarıdır. Transistörle-

rin kullanılmaya başlanması bil-
gisayar dünyasına değişik bir renk 
kattı. Philco Transac S200IBM 
1401, transistör kullanılarak üreti-
len ilk bilgisayarlardır.

IBM 360: 1960’tan sonralar en-
tegre devreler üretilmeye başlan-
dı. Entegreler binlerce transistörü 
içerisinde bulunduran devre ele-
manları idi. Entegrelerin kulla-
nılması; bilgisayarın boyutlarının 
küçülmesinin, maliyet azalmasına 
ve işlem hızının artmasına sebep 
oldu. Bu yıllarda manyetik diskler 
üretildi, entegrelerin kullanımı ile 
merkezi işlem birimleri üretilme-
ye başladı. IBM 360 entegre devre 
elemanının kullanıldığı ilk bilgi-
sayarlardandır.
INTEL 4004 MIKRO IŞLEMCI-
SI: 1970’ten sonra entegre devre 
teknolojisi gelişimine devam etti. 
Ve entegreler birleştirilerek chip-
ler üretilmeye başlandı. Intel 4004 
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entegrelerin birleştirilmesiyle hız-
lanan ilk merkezi işlem birimi sa-
yılabilir.

APPLE-I: 1975 yılında piyasaya 
çıkan apple iki üniversite öğren-
cisi tarafından bir evin garajında 
üretilmiştir. Apple’da klavye ve 
monitör bulunmuyordu.

IBM PC: Günümüzde de söz sa-
hibi olan IBM firması ilk kişisel 
bilgisayarını 1981 yılında piyasaya 
sürdü. Kısa bir zaman diliminde 
standart haline gelen IBM PC’le-
rin 4 yıl sonunda bir milyonun-
cusu satıldı. Artık dünyanın her 
tarafında IBM uyumlu bilgisayar-
lar üretilmeye başlandı. Üretimi 
uzak doğu ülkelerinde daha yay-
gın olarak yapıldı. Yazılımlar da 
IBM PC uyumlu olarak yazılmaya 
başlandı. Bu dönemden günümü-

ze kadar bilgisayar teknolojisi akil 
almaz bir hızla ilerledi. 

İKİLİ SAYI DÜZENİ: Günümüz 
bilgisayarlarının temel mantığını 
oluşturan ikili sayı sistemi George 
Boole tarafından geliştirilmiştir. 
Bu cebir prensibine göre sayılar 
ikili sayı sisteminde kullanılırlar. 
Yani bu sistemde 0 ve 1 sayısından 
başka sayı yoktur. Bu sayı sistemi-
ne ikili sayı sistemi manasında Bi-
nary sayılarda denir.

BILGI SAYARIN GEÇIRDIĞI 
EVRELER
Birinci Kuşak (Vakum Tüplü) Bil-
gisayarlar (1946-1959)
İlk programlama dili makine di-
linde yazılmaya başlandı ve bilgi-
ler bellekte saklanıyordu. Bu kuşa-
ğın temel özellikleri şunlardır:
1. İşlemci olarak çok büyük va-

kum tüpleri kullanılırdı
2. Fazla enerji harcarlardı
3. Çevreye fazla ısı yayarlardı
4. Veri programlarını ana bellek-
lerinde tutarlardı
5. Saklama aracı olarak manyetik 
teyp kullanılırdı
6. Programlar fazla detay gerekti-
ren makine dilinde yazılırdı.
İkinci Kuşak (Transistorlu) Bilgisa-
yarlar (1959-1964)
İlk dönemde kullanılan Vakum 
Tüplerinin yerine transistörler 
kullanılmaya başlandı. Bunun-
la beraber daha hızlı ve daha az 
elektrik harcamaktaydı. ASSEMB-
LY makine dili kullanılmaktaydı. 
Bu kuşağın temel özellikleri şun-
lardır:
1. İşlemci olarak vakum tüpleri 
kullanılırdı
2. Ortalama 10.000 transistör ile 
çalışırlardı

Bilişim Tarihi

3. Az enerji kullanırlardı
4. Daha az ısı yayarlardı
5. Transistörler tablolar üzerine el 
ile monte edilirdi
Üçüncü Kuşak (Entegre Devreli) 
Bilgisayarlar (1964-1970)
Transistörler bir araya getirilerek 
Entegre Devreler yapıldı. İlk Mer-
kezi İşlem birimi CPU yapıldı. Bu 
kuşağın temel özellikleri şunlar-
dır:
1. İşlemci olarak entegre devreler 
kullanılırdı
2. Düşük maliyet ile yüksek güve-
nirlik sağlanmaya başlandı
3. Manyetik diskler kullanılmaya 
başlandı
4. Program ve veriler ihtiyaç du-
yulduğu sürece saklanabiliyordu
Dördüncü Kuşak (Mikroişlemcili) 
Bilgisayarlar (1970-?)
İşlem ve kontrol birimlerinin tü-
münün bir arada bulunduğu chip-

ler geliştirildi. Bu kuşağın temel 
özellikleri şunlardır:
1. Mikroişlemcilerle daha hızlı iş-
lemler yapılmaktadır
2. Daha fazla bilgi ve program 
saklanabilen disk ve CD’ler kulla-
nılabilmektedir
3. Yapay zekâ kavramı hayata ge-
çirilmiştir
4. Ağ sistemleri oluşturulup bilgi-
sayarlar arasında iletişim sağlana-
bildi
5. Bilgisayarlar fiziksel olarak kü-
çülerek kullanışlı ve taşınabilir 
hale geldi
Beşinci Kuşak (Yapay Zekâlı) Bilgi-
sayarlar (1990-?)
Yapay zeka yapma yönünde ça-
lışmalar yapılmaktadır. Bilgisayar 
teknolojisinde yeni bir araştırma 
konusu olan yapay zekâ “ken-
di kendini denetleyebilen , dah a 
akıllı ve insanlarla tam b ir uyum 

içerisinde olabilen zeki makineler 
yapmak” şeklinde tarif edilebilir. 
Bu alanda yapılan çalışmalar he-
nüz istenilen düzeyde değildir. Bu 
kuşaktaki bilgisayarlardan bekle-
nen hedefler şunlardır:
1. Üretkenliğin düşük olduğu 
alanlarda, üretkenliği arttırmak 
amacıyla pratik metotlar geliştir-
mek
2. Kalkınmada ve gelişmede, ulus-
lar arası dayanışmaya katkıda bu-
lunmak
3. Enerji ve kaynak tasarrufunda 
bulunmak
4. Toplumun sorunlarına pratik 
çareler bularak, toplumsal huzur 
ve güvenin sağlanmasında katkıda 
bulunmak
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DNS (Domain Name System) bir isim çö-
zümleme hizmetidir. Peki neden bir isim 
çözümleme servisine ihtiyaç duyarız. Bil-
gisayarlar diğer bilgisayar ve sunucular ile 
IP adresi adı verilen 32 bitlik numaraları 
kullanarak haberleşirler ve tüm veri alış-
verişleri bu IP adresleri yardımı ile yapılır.
 
ÖRNEK IP ADRESLERI;
192.168.1.1
172.16.10.10
10.10.10.1
78.188.33.71
Web siteleri de sunucu adı verilen güçlü 
bilgisayarlar üzerinde çalışırlar. Dolayı-
sıyla her web sitesinin bir IP adresi vardır. 

IP adresleri bizim bilgisayarlarımız web 
sitelerini çalıştırmak için bu IP adresi ile 
iletişim kurmalı. Fakat biz hiç bir zaman 
bir web sitesine bağlanacağımız zaman 
Web tarayıcımıza http://77.79.75.27 gibi 
bir IP adresi yazarak erişmiyoruz. Bu pra-
tikte çok mümkün olan bir şey de değil. 
İnsanlar isimleri daha kolay öğrendikleri 
ve akılda daha kalıcı olduğu için her web 
sitesinin bir ismi yani Alan Adı (Domain 
Name) diğer bir deyişle URL adresi vardır. 
http://www.dnsayari.com ; http://www.
gunceldns.com gibi. İnsanlar isim, bilgi-
sayarlar IP adreslerini kullandığı için bu 2 
sistem arasındaki dönüşümü sağlayan ser-
vice’e Domain Name System (DNS) ismi 

verilir. DNS bizim için bir web sitesinin 
IP adresini bulur ve bilgisayara bu IP Ad-
resini söyleyerek bilgisayarın web sitesine 
erişmesini sağlar. Dünyada bir çok DNS 
hizmeti veren sunucular bulunur bizler 
kendimize uygun olan DNS adreslerini / 
Numaralarını bilgisayarlarımıza girerek 
burada ki DNS Sunucularını kullanır ve 
internetteki sitelere erişebiliriz. Her bilgi-
sayar için bir veya daha fazla DNS adresi 
girilmesi gerekir. Bilgisayarımıza girdi-
ğimiz DNS (Domain Name System) ad-
resleri sayesinde web sitelerini isimleri ile 
kullanırız bilgisayarlarda web siteleri ile IP 
Adresleri üzerinden iletişim kurarlar.

DOMAIN NAME 
SYSTEM (DNS)

Bilişim Sözlüğü

Merkezi internet, yani internet erişiminin 
genellikle devlete bağlı tek bir merkezi 
Telekom şebekesinden sağlanması kulla-
nıcıların internette takip altına alınmasını 
kolaylaştırıyor. Bu noktada, meshnet, yani 
“örgü ağlar” devletlerle şirketlerin kont-
rolündeki merkezi internete alternatif bir 
“gayri merkezi” iletişim ağı olarak ortaya 
çıkıyor. Bugün internetin çerezlerden çok, 
internet trafiğine Telekom şebekesinden 
kaynak yaparak gözetlendiğini biliyoruz. 
P2P (eşler arası) mimarileri kullanan mes-
hnet ise Telekom şebekesini bypas ediyor. 
Böylece interneti gözetlemekte kullanılan 
en güçlü teknolojilerin de devre dışı kal-
masını sağlıyor. 
Projenin liderlerinden Dan Ryan, mesh-
net sisteminin merkezi telefon dinleme 
ve internet takip sistemlerini bir anlamda 
devre dışı bıraktığını söylüyor. Devletle-
rin dinleme sistemleri kurduğu Telekom 
şebekesini kullanmıyor. Bu nedenle kulla-
nıcıları takip etmek büyük ölçüde zorlaşı-
yor. Meshnet teknolojisine bir de güvenli 
VPN hizmetini ekleyen kullanıcılar adeta 
görünmez hale geliyorlar. Ülkemizde de 
yaygınlaşması beklenen meshnet teknolo-
jisi, özgür internet tartışmalarına yeni bir 
boyut kazandıracak gibi görünüyor. 
LTE Teknolojisi ultra yüksek bant genişli-
ği sağlayan mobil iletişim alanının yeni ve 
hali hazırda son aşamasıdır. Daha yüksek 
kullanıcı veri aktarım oranı, düşük gecik-
me sağlar ve IP tabanlı ağ mimarisine sa-
hip 3. Nesil ağları tamamlar. Bunun yanı 

sıra daha geniş ve daha farklı spektrumla-
rı kullanmaları için hücresel operatörlere 
izin verir. LTE uluslar arası mobil telefon-
culuk yönünde büyük bir adım oluştur-
maktadır. İlgili Teknoloji Frekans Bölmeli 
Çift Yönlü İletişimi (FDD) ve Zaman Böl-
meli Çift Yönlü İletişimi (TDD) destek-
ler. LTE, TDSCDM, WCDMA / HSPA, 
CDMA 2000 gibi sistem tekniklerinden 
sorunsuz bir evrimi hedeflediği için mi-
marisinde esnekliklere sahiptir. LTE mi-
marisi önceki hücresel ağların aksine 
sadece paket anahtarlamayı desteklemek 
için tasarlanmıştır. LTE mimarisi, iki ana 
unsurdan meydana gelmiştir; çekirdek ağ 
Evrimleşmiş Paket Çekirdek Ağı (Evol-
ved Packet Core, EPC), erişim ağını ise 
Evrimleşmiş UTRAN (e-UTRAN) temsil 
etmektedir. 
•	 İlk LTE altyapısı TeliaSonera tara-

fından kuruldu. İlk defa 2009 yılının 

Aralık ayında Norveç’te kullanıldı.
•	 17 Ağustos 2009’da ilk 4G testi dün-

yanın önde gelen telekomünikasyon 
şirketlerinden Verizon tarafından ya-
pılmıştır. 

•	 2010 yılının Eylül ayında Samsung 
SCH-r900 ilk LTE uyumlu telefon 
oldu. 

•	 Türkiye’deki 4G/LTE baz istasyonla-
rının kurulmasını, 13 Şubat 2013 ta-
rihinde imzalanan ve 46 Milyon 800 
Bin ABD Doları tutarındaki bir söz-
leşmeyle ASELSAN üstlenmiştir.

•	 2013 yılı üçüncü çeyrek itibariyle 
dünyadaki LTE abone sayısı 157,7 
milyondur.

•	 2014 yılının sonunda LTE şebekele-
rinin sayısının 350’yi aşması bekle-
niyor. 

•	 2019 yılının sonuna kadar 2,6 milyar 
LTE abonesi olması bekleniyor. 

MOBIL ILETIŞIMIN SON 
AŞAMASI LTE TEKNOLOJISI
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Etkinlik Adı: : 6. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi   
(UİK 10. Yıl Kongresi)
Yer: İzmir / Çeşme
Tarih: 17-20.NİSAN.2014
Düzenleyen: Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) -Yaşar Üniversitesi
Iletişim: www.uik.org.tr/2013/09/uik-10-yil-kongresi

Etkinlik Adı: ICCI- 20.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
Tarih: 26.04.2014
Düzenleyen: Sektörel Fuarcılık A.Ş.  
Iletişim: bilgi@sektorelfuarcilik.com

Etkinlik Adı: 27.Uluslararası  Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı (İstanbul Çocuk Moda)
Tarih: 08.06.2014
Yer: İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
Düzenleyen: 1.EFEM Uluslararası Fuar Org. Hiz. Ltd. Şti.  2.UBM ICC Fuarcılık 
Ve Organizasyon Tic.A.Ş.
Iletişim: info@efemfuar.com

Etkinlik Adı: 7. Uluslar Arası İş Sağlığı Ve Güvenliği Konferansı / “İşyerlerinde İş Sağlığı 
Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi”
Yer: İstanbul
Tarih: 5-7 Mayıs 2014
Düzenleyen: Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı
Iletişim: http://app.csgb.gov.tr/isggm/oshaturkey/nav.php?req=iletisim&lang=TR
  
Etkinlik Adı: 3. E-Ticaret Konferansı ve Fuarı
Tarih: 15 Mayıs 2014
Yer: Haliç Kongre Merkezi’
Düzenleyen: BKM, Asseco SEE, Call Center Hotel, CCC, İHS Telekom ve Turkcell
Iletişim: http://www.e-commerceexpo.com/

Etkinlik Adı: Uluslararası Türk Kültürü Kongresi
Tarih: 13-15 Ekim 2014
Yer: Süleyman Şah Üniversitesi Leyla Dumankaya Kampüsü
Düzenleyen: Digital Age Dergisi
Iletişim: http://www.ssu.edu.tr/
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