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1Geni bant teknolojileri; bilgi teknolojileri ile u ra an insanlar, birbirleri ile
elektronik haberle enler, h zl , ucuz ve yüksek performans arayanlar n temel
teknolojileri olmaya ba lam
büyüleyici

oranlara

r. Birçok Avrupa ülkesinde Internet eri im oranlar

eri mi

durumdad r.

Internet

eri iminin

yayg nla

zamandan bugüne bütünle ik servisleri desteklemeyen ve 56 Kbps h z ile s
olan dial-up eri im

rl

ekli ucuz olmas nedeni ile en popüler eri im teknolojisi

olmu tur. Ancak çok aç kt r ki art k günümüzde en popüler eri im teknoloji,
geni bant eri im teknolojileridir.
Bugün bilgi toplumuna eri mek denildi i zaman, ilk akla gelen geni bant eri im
teknolojileri olmaktad r. Bilgi temelli ekonomiye sahip olan birçok Avrupa
ülkesinin h zl , ucuz ve güvenli internet eri imini hedefleyen eAvrupa eylem
plan

imzalad klar ve uygulad klar görülmü tür. Geni bant yeni servislerin

geli melerini sa lar ve nispeten daha ucuz basit eri im sa layarak ev, kamu ve
yeri kesimlerine daha uygun hizmet sa lar.
Bilgi toplumu olma hedefine do ru ilerleyen ülkemizin de geni
teknolojilerinin uygulanmas ile ilgili AB ülkelerinin yapt

bant eri im

gibi ulusal bir strateji

haz rlama ve uygulamaya ihtiyac vard r. Herhangi bir strateji olmadan yap lan
yat mlar ülke kaynaklar n israf edilmesine sebep olabilir. Zaten k t olan ülke
kaynaklar

n israf edilmemesi için ülkenin içinde bulundu u co rafyaya uygun,

nerede hangi teknolojinin uygulanmas gerekti i ile ilgili bir plan haz rlanarak
uygulanmal r.
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M NED R?

Geni bant, sürekli ve yüksek h zl veri iletim teknolojisini aç klama için kullan lan
bir add r. Ba ka bir deyi le, geni bant sürekli iletim sa layan, dial-up ile leased
line aras ndaki bo lu u tamamlayan bir teknolojidir. Tipik olarak 128 Kbps ile
birkaç Mbps aras ndaki herhangi bir h

sa lar. Geni bant teknolojileri ses, veri

ve görüntüyü bir arada ayn hat üzerinden iletebilir. Birçok geni bant teknolojisi
mevcut olup baz lar da geli tirilme a amas ndad r.

Say sal Abone Hatt (DSL)
DSL, Mevcut telefonlar için kullan lan bak r teller üzerinden yüksek h zl veri, ses
ve görüntü ileti imini ayn anda sa layabilen geni bant eri im teknolojilerinden
Avrupa ülkelerinde en çok kullan lan bir modem teknolojisidir. DSL say sal
sinyalleri mevcut geleneksel bak r telefon hatlar üzerinden iletmesi sayesinde
pahal olan altyap yat m masraflar

azaltan bir teknolojidir.

DSL tipik olarak 64 Kbps ile 2 Mbps aras ndaki h zlarda, mevcut bak r telefon
hatlar üzerinden splitter kullanarak ses ve veri trafi ini ay rarak geni bant
internet eri imi sa lar. DSL ile kullan lar telefon hatlar

ve internet eri imini

ayn anda kullanabilirler.
DSL mevcut bak r a

n kullan m yeteneklerini art rmakta itici kuvvet te kil eder.

Bu sayede DSL teknolojisi de di er teknolojilere oranla daha makul fiyatlarla
nüfusun yo un yerlerine internet eri iminin ula

lmas

sa lar. DSL in varl

sayesinde son kullan lar n ilave masraf te kil eden teçhizat ihtiyaçlar
kald r. Bunun yan nda da servis sa lay

ortadan

n mevcut telefon santrallar n yan na

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) lar kurmak için ve bunlar da
interne omurgas na ba lamak için ilave yat m yapmas
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Bu teknolojinin performans nda mevcut telefon hatlar n (bak r) durumlar ve
son kullan

n santraldan olan uzakl

etkilidir. Bu tür limtlerine ra men DSL

teknolojisi geni bant eri imin en yayg n kullan lan teknolojisidir. Bunun yan nda,
DSL in gelecekteki geli tirilecek de
limitlerin de a laca

ik versiyonlar nda (DSL2 gibi) bugünkü

n ve daha yüksek h zlar n kullan ma sunulaca

n i aretleri

görülmektedir.
DSL in gelecekteki önemli ba ar lar ndan birisinin de ATM den IP ye geçi in
temelini olu turmak olaca

tahmin edilmektedir. Bunun anlam , IP paketlerinin

iletiminin farkl katmanlara u ramadan (ATM altyap na u ramadan), daha iyi
performans ve servis kalitesi ile DSL altyap

kullan larak yap labilece idir. Bunu

DSL üzerinden verilen ses, video ve data servislerinin verilmesinde görebiliriz.

Kablo TV Üzerinden Eri im
Kablo Internet, Kablo TV altyap

ile ayn fiziksel altyap

kullan r. Kablo Servis

Sa lay lar çift yönlü iletimin sa lanabilmesi amac yla Hybrid Fiber-Coaxial (HFC)
lar n upgrade edilmesi için büyük paralar harcad lar. Çünkü geleneksel TV
sinyal iletiminde tek yönlü iletim yeterliydi. Ama bu altyap n geni bant internet,
dijital TV, video ve telefon hizmetlerini kapsayan geni servis çe itlili ine imkan
vermesi nedeniyle çift yönlü iletim için altyap

n upgrade edilmesi kaç

lmaz

oldu.
Kablo üzerinden geni bant eri imi 10 Mbps e kadar h z imkan sa lamaktad r.
Kablo eri iminin k tlamas ise eri im ba lant
payla lmas

n tüm kullan lar taraf ndan

r. Bunun anlam , a üzerinde ne kadar fazla kullan

olursa kullan

ba na dü en bant geni li i ayn oranda dü ecektir. Yeni kablo protokolleri, servis
sa lay lara kullan lar na güvenlik ve servis kalitesinde baz
yapma imkan vermektedir.

5

tan mlamalar

UB AK

TEKN K ALTYAP I VE B LG GÜVENL

Ç ALI MA GRUBU

Fiber Optik Üzerinden Eri im
Fiber optik teknolojisinin bak r kablonun yerine veri iletiminde kullan lmas
devrimsel nitelikte tarihi bir ad md r. Veri

k ile karakerize edilerek iletilir ve

bak ra göre iletim h , iletim mesafesi ve kapasitesinde çok büyük rakamlara
eri ilir.
Bugünün cam (hatta plastikte) fiber optik kablosu önceki geli tirilmi

ileti im

teknolojilerine göre neredeyse limitsiz bant geni li i ve benzersiz avantajlar
sunmaktad r. Bu teknolojinin as l avantaj mevcut bak r ve koaksiyel teknolojisine
yasla daha uzak mesafelere daha büyük kapasitelerle daha kaliteli iletim
sunmas
arac

r. leti imin her türlü enterferansa kar

ba

kl

vard r ve ileti im

k oldu undan elektrik gibi davran lar olmaz. Fakat en önemli avantaj

herhangi bir enterferans etkisi yaratmamas

r.

Önemli zay f noktas ise maliyeti, kullan lmas için gereken özel teknik gereçler ve
korunmas

r. Ancak her gün daha çok ülkede fiber optik kablonun ana da

merkezlerinde

yüksek

kapasitesinin

avantajlar ndan

faydalanmaya

m

devam

etmektedir. Buna örnek olarak binaya kadar fiber (fibre to the building -FTTB), ve
hatta eve kadar fiber (fibre to the home -FTTH) de denilmektedir.
Güç Hatt leti imi
Güç hatt ileti imi elektrik

ebekesi üzerinde geni

teknolojidir. Bu teknoloji elektrik da
olanak sa layan geni

bant eri imi sa layan bir

m

ebekesini yüksek h zl ver iletimine

bant veri iletim

ebekesine dönü türür. Eri im için

kullan lan modem normal elektrik prizine tak r ve buradan veri elektrik telleri
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n kurdu u eri im noktas na

iletilir.
Mevcut elektrik ebekesinin kullan lmas ile bu teknoloji kullan lara benzersiz bir
ileti im olana

sunar. Her eve kadar giden bir elektrik

ebekesi halihaz rda

mevcut oldu undan ilave yatr m gerektirmeyen bir altyap ileti im ebekesinin
kullan

na olanak verir. Evdeki kullan lara da ev içerisinde ilave yat m

yapmadan kendi LAN lar

kurma olana

verir.

PLC (Power Line Communication) teknolojisi testleri 1990 lar n sonlar ndan beri
devam etmesine ra men yeni bir teknoloji olarak kabul edilmektedir ve say
ticari i letmeciler pazardaki yerlerini alm lard r.

Geni Bant Telsiz Eri im
Geni bant telsiz eri im radyo frekans ileti im ortam üzerinden internet eri imi
sa lar, böylece sabit ileti im a lar

n bir k sm

n yerini al r. Bu teknolojinin en

cazip taraf herhangi bir fiziksel kablo veya benzeri cihaza ihtiyaç olmadan ayn
anda her yerde bulunmas
alanda bu altyap
Mevcut geni
ba lant lar

r. Bu sayede daha dü ük maliyetler ile daha geni

n kullan lmas mümkün olmaktad r.

bant telsiz eri im teknolojileri DSL veya kablo ile e it h z
sunar ve ses, veri ve görüntü hizmetlerini destekler.

Telsiz LAN veya Wi-Fi
Wi-Fi (wireless fidelity) a lar regüle edilmeyen radyo frekans tayf içerisinde
lem yapmakta ve kullan lan standarta ba
kadar de

olarak 11 Mbps den

54 Mbps a

en veri iletim kapasitelerine sahiptir. Asl nda bu teknoloji herhangi bir
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fiziksel ba lant noktas na engel olmadan mevcut sabit 10/100 BaseT Ethernet
lar

ile ba a ba

performans sa lar. Telsiz eri im noktalar

kurulumlar ve buralardan faydalanacak kullan

(Hot-Spot)

cihazlar n yayg nla mas hava

alanlar nda, otellerde, kafelerde, hemen hemen her yerde h zla artmaktad r.
Bilinen Telsiz veya Radyo LAN lar (WLAN, RLAN) bu teknolojiyi kullan r ve normal
olarak internet ba lant

için karasal ba lant ya ihtiyaç duyar.

UMTS / 3G
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System - Küresel Mobil leti im
Sistemi) daha geni frekans bantlar
ileti im standard

n kullan

na izin veren üçüncü ku ak bir

r. Bu standard n bir di er ad da IMT-2000. Sistem 2Mbps h za

kabilecek, dolay yla WAP veya GPRS ile k yaslanamayacak derecede geni
bant veri ileti im hizmeti verebilecektir. Bu teknoloji ses ve veriyi daha yüksek
zlarda ileten ve her mobil cihazdan video mesaj, internet eri imi gibi yeni
hizmet sunabilen bir teknlojidir.
Çok h zl kablosuz internet ba lant

sa lamas , cep telefonlar ya görüntülü

ileti im imkan ve mobil konferans olana

sunmas 3. nesil cep telefonlar için çok

önemli bir ad md r. Çok geni frekans bantlar
ayr bir standart olarak kar
görüntü ve bilgi aktar

n kullan

na olanak sa layan

za ç kan bu teknoloji sayesinde kaliteli ses, yo un

n önündeki engeller kalkacakt r.

Çift Yönlü Uydu
Uydu, di er geni

bant eri im

ekillerinden fiziksel olarak faydalanamayan

kullan lar için son derece uygun bir geni bant eri im tipidir. Uydunun geni bant
olarak kullan

, uydunun down link yay n kanal n down link ve dial-up un

uplink olarak kullan

ile ba lanm

r. Geli en teknoloji ile uydu geni bant imdi
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çift yönlü ileti im olarak da uydu çanaklar aras nda kullan labilmektedir. Uydu
di er eri im ekillerinden daha pahal bir eri im eklidir.
Uydudan yere veya tersi durumlar ndaki ileti imlerde uzun gecikmeler meydana
gelir. Yine de mobil ve uzaktan kontrol edilen yerlere, di er seçenekler ile
ekonomik olmayan yerlere, normal olarak eri ilemeyecek yerlere geni bant
hizmetin götürülmesinde mükemmel bir internet eri imi sa lama yetene i vard r.
Interaktif Say sal TV
DVB-T (Say sal Karasal Video Yay ) teknolojisinde, karasal olarak say sala
çevrilmi televizyon sinyalleri yay nlan r. Sinyal standart bir anten taraf ndan al

r

ve bir say sal TV veya uygun bir Set-Top-Box ile say sala dönü türülmü sinyaller
çözülür. DVB-T üstün ses ve görüntü kalitesine sahiptir.
Say sal TV daha iyi kalite sa lar, kanal kullan m say
birden fazla kanal), interaktif hizmetlerin kullan

art r (bir frekansta

sa lar, normal telefon, GSM,

dial-up, GPRS veya UMTH mobil veya kablo geni bant eri imlere imkan sunar.
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R

n kurulmas , ülkede bu a üzerinden verilecek hizmetlerin
sa layacakt r. Geni bantl a n ülke kaynaklar ile kurulmas ,

öncelikle bir gider alan
bantl a lar
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n yurtiçi kaynaklara yönlendirilmesi, ard ndan geni

daha sonra kuracak ülkelere örnek olu turarak sat

yapma

do urmas aç ndan ekonomik önem ta maktad r.

Yeni a a dayal ekonomide bilgi ve ileti im teknolojilerinin önemi büyüktür.
Bilgisayar n i alanlar nda kullan lmas yakla k yar m as rd r sürmektedir. Ancak
ayn bilgisayar n üretim ve yönetim süreçlerinde yo un olarak kullan lmas yeni
say labilir. Internet ve bilgisayar a lar

n kullan

n artmas ile birlikte bilgi ve

ileti im teknolojileri de i yerlerinin çal anlar , mü terileri ve i leri ile ili kilerinde
daha yo un kullan lmaya ba lam

r.

A a dayal ekonomilerde bilgi ve ileti im teknolojilerinin kullan

nda özellikle üç

tip fayda göze çarpmaktad r:
1- Yeni Pazar olu turma
2- Engelleri a ma
3- Verimi art rma ve giderleri azaltma
Bu aktivitelerin baz lar dial-up internet eri imi ile yap labilecek olsa da geni bant
eri imin h

ve uygunlu u sayesinde a a dayal ekonominin geli mesinde önemli

rol oynamaktad r. Geni

bant alan nda meydana gelen geli melere ayak

uyduramayan ülkeler ile geli mi

ülkeler aras nda say sal uçurum artacakt r.

Bunun önüne geçilmesi için birçok ülkede internet eri im hizmetlerinde rekabeti
özendirmektedir. Geni

bant internet hizmetlerinin yayg nla
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n yolu kullan lara dar ve geni

bant eri im hizmeti sa layan te ebbüsler aras nda rekabetin sa lanmas
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Geni bant eri im hizmetinin her yerde istenildi i anda eri ilir ve ucuz olarak
sunulmas ana hedeftir. Bunun yan da kullan lar n güvenli olarak katma de erli
hizmetlere eri imi, e itim, sa

k, ekonomik, sosyal ve kültürel amaca hizmet

vermesi hedeflenmektedir.
Geni bant ile sürekli olarak internete ba
birlikte buna kar
bilgi bak

vatanda lar n olu turaca

k hizmet sa lay lar n olu turaca

talep ile

arz n ülkenin ekonomik ve

ndan geli mesine katk sa lamas beklenmektedir.

Bilgi ileti im teknolojilerindeki geli meler ve eri im h zlar

n artmas

ülkemizin ekonomisine yans yacakt r. Bu geli meler tabii ki ba ar
bant eri im altyap

n varl

n yans mas
yayg n geni

sayesinde sa lanabilir.

Yüksek kaliteli uygun ileti im altyap

üretkenli i art racak ve tüm sektörlerdeki

ekonomik büyümeyi yükseltecektir. Bu ayn zamanda yeni i

alanlar

n da

geli mesini sa layacak ve böylece irketlerin rekabet gücünü art racakt r. Ayr ca
iyi telekomünikasyon altyap lar kamu servislerinin kullan mve servis kalitesini de
geli tirecek ve yüksek h zl eri imler bölgeler aras ndaki farkl
Geni

azaltacakt r.

bant pazar halen emekleme dönemindedir. Bu pazar yeni geni

bant

teknolojileri ile beslendikçe geli ecektir. Mevcut ve yayg n olan ADSL ve Kablo TV
geni

bant servislerine ilave olarak telsiz eri im, uydu ve elektrik

üzerinden geni bant eri im teknolojileri yayg nla maya ba lam

ebekesi

r. Mobil telefon

ebekesi üzerinden veri iletim servisleri de yava yava günlük hayata girmeye
devam etmektedir. Son olarak verilmeye ba layan EDGE teknolojisi ile h z
alan nda bir ad m daha ileriye gidilebilmi tir. Fiber optik üzerinden eve kadar veri
hizmeti henüz ülkemizde kullan ma sunulmam
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tirilmesi için bir plan yap lm

r. Say sal

n verilmeye ba lamas ile her eve kada rahatça yayg nla acak olan

ebeke ile interaktif veri hizmetleri rahatl kla verilebilecektir.
Geni bant eri im alternatiflerinin kullan
ücreti, içeri i, h

ve kalitesi ile orant

n geni alana yay lmas , hizmetlerin
olacakt r. Uygun ücretli ve çekicili i

olmayan eri im hizmetine talep olmayacakt r.
Genel Geni Bant Stratejisi:
•

AB müktesebat na uyumlu olarak tüm ileti im a lar aras nda rekabeti
sa lamak,

•

Elektronik servis ve içerik sa lamay desteklemek,

•

Geni bant servislere talebi te vik etmek,

•

Geni

bant eri ime ticari olarak talep olmayan ve/veya talebi az olan

bölgelere özel önlemler al narak bu tür bölgelerin geli mesini sa lamak,
•

Tüm teknolojiler kullan larak 2006 y sonuna kadar en az 5.000.000, 2010
sonuna kadar ise en az 20.000.000 geni

bant kullan

say na

eri mek,
•

Herkese uygun ücret ve yüksek h z ile eri imin sa lanabilmesini te vik
etmek

•

Türkiye nin geni

bant eri im hizmet uygunlu u ve kullan m oran

aç ndan Avrupa da lider, dünyada ilk 10 ülke içerisinde olmas
sa lamak,
•

Türkiye nin teknoloji üreten ülke olmas

•

Türkiye nin ba ka ülkelere teknoloji sa layan ülke olmas

13

sa lamak,
sa lamak

UB AK

TEKN K ALTYAP I VE B LG GÜVENL

Ç ALI MA GRUBU

5- SONUÇ

Bir ülkenin bilgi toplumu ve ekonomisi olmas ndaki en önemli kilometre
ta lar ndan birisi nüfusun mümkün olan en yüksek oranda geni bant eri imini
uygun ücret ile kullanabilmesi ve geni
olmas

bant eri im olanaklar n yayg n

r. Dar bant internet eri imden geni

bant internet eri ime geçi in

sa lanmas ndaki en önemli aktörler merkezi ve yerel kamu yönetimi, ulusal
düzenleyici otorite, özel sektör ve sivil toplumdur. Burada merkezi yönetimin
üzerine dü en kamu kurumlar

n uygulamas gerken prensipleri duyurmas ve

duyurulan prensiplerin uygulan p uygulanmad

n denetlenmesidir. Di er önemli

bir kurum olan ulusal düzenleyici otoritenin de pazardaki aktörler aras ndaki
rekabetin e it

artlarda yap lmas

için gereken düznelemeleri yapmak ve

aktörlerin düznelemelere uygun hareket edip etmediklerini denetlemektir.
Bunlar n yap lmas

durumunda e it

geli menin sa lanm olaca

artlarda, denetim alt nda düzenli bir

aç kt r.
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