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BASIN AÇIKLAMASI 

Konu:  Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)  

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız koordinasyonunda, 

Kurumumuz ve diğer ilgili paydaşların katkısıyla hazırlanan Ulusal 

Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017 – 2020) Yüksek Planlama 

Kurulu’nun 11/12/2017 tarih ve 2017/44 sayılı kararıyla onaylanmış ve 

21/12/2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu dokümana 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221M1-1.pdf 

sayfasından ulaşılabilmektedir. 

11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası kapsamında hazırlanan 

Genişbant ve İnternet Raporu’nda Genişbant İnternete İlişkin 2023 Yılı 

Hedefleri; 

• Her eve genişbant erişimi (Her hane ve işyerine yeni nesil 

teknolojiler aracılığıyla en az 100 Mbit/sn hızında genişbant 

hizmetinin sağlanması), 

• Genişbant internet kullanımının yaygınlaştırılması (16-74 yaş 

aralığındaki nüfusun %80’inin genişbant internet kullanması), 

• Ülkemizin güçlü İnternet Değişim Noktaları ile bölgesel bir merkez 

ve geçiş noktası haline gelmesi, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221M1-1.pdf


                                         

 

T.C. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 
 
 

• Mobil genişbant interneti taşıyacak altyapının geliştirilmesi için 

tedbirler alınması şeklinde belirlenmiştir. 

Bu hedefler doğrultusunda Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı 

(2017-2020); 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 

kapsamında Avrupa Birliği’nin 2020 hedefleri ve bu çerçevedeki ülke 

uygulamaları, Hükümet Programları, 10. Kalkınma Planı, elektronik 

haberleşme mevzuatı, paydaşların görüşleri ve Kurumumuzun 2015 yılı 

İş Planında yer alan Ulusal Genişbant Stratejisi Önerisinin 

Hazırlanması’na ilişkin rapor çalışmalara dâhil edilerek hazırlanmıştır. 

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) ile; 

• Ülke genelinde genişbant altyapısının oluşturulması 

• Fiber erişimin sağlanması 

• Bağlantı kapasitesinin ve hızının geliştirilmesi 

• Rekabete dayalı ve pazar gereklerine uygun gelişmenin sağlanması  

• İnternet hizmetleri ve uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayarak 

talebin artırılması amaçlanmaktadır. 

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2017-2020) kabul edilen 

temel ilkeler; 

• Ülke genelinde genişbant altyapısının oluşturulması 

• Ülke genelinde fiber erişimin sağlanması 

• Bağlantı kapasitesi ve hızının geliştirilmesi 
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• Rekabete dayalı ve pazar gereklerine uygun sektörel gelişmenin 

sağlanması 

• Genişbant internet hizmetleri ve uygulamaların yaygınlığı 

artırılarak talep yaratılması şeklinde belirlenmiştir. 

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nda, 2017 ile 2020 yılları 

arasındaki dönemde hem arz yönlü hem de talep yönlü çeşitli eylemler 

planlanmıştır. Eylem planının ana felsefesi, ilgili tüm paydaşların 

çalışmalara katılımının sağlanarak sürdürülebilir bir eko sistemin 

oluşturulmasıdır. Planda yer alan alt eylemlere bazı örnekler vermek 

gerekirse;  

• Sektörde vergi ve mali yükümlülüklerin azaltılması,  

• Altyapının kurulumunun kolaylaştırılması,  

• Makinalar arası iletişimin yaygınlaştırılması,  

• Veri merkezlerinin desteklenmesi,  

• Akıllı kent ve ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi,  

• 5G Ar-Ge ve standartlarının yürütülmesi,  

• Sektörde yerli ve milli üretimin desteklenmesi, başlıklarının öne 

çıktığı görülmektedir.   

Kurumumuzun stratejik öncelikleri arasında bulunan bu eylemler ile ilgili 

konularda çalışmalarımız sürdürülmektedir.  
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Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2017-2020) Ülkemize 

hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor; toplumun daha geniş bir 

kesiminin bu teknolojiye erişiminin sağlanmasına, yaşam kalitemizin yanı 

sıra Türkiye'deki iş ve yatırım ortamının iyileşmesine ve 2023 yılı 

hedeflerimize ulaşmaya katkı sağlayacağına inanıyoruz.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

 

 


