KKTC’de ADSL

Niyazi Öztoprak
Telekomünikasyon Dairesi

Nisan 2007 tarihinden itibaren, bireysel
abonelere ve kurumsal abonelere, ADSL
internet eris¸im hizmeti, Telekomu¨nikasyon
Dairesi tarafindan sunulmaktadir. Ilk etapta
12000 civarinda olan ADSL port sayisi s¸u
anda 17000 civarindadir.

AAsymmetric Digital Subscriber LineB
Asimetrik Sayisal Abone Hatti so¨zcu¨klerinin
bas¸ harflerinden olus¸an ADSL, mevcut
telefonlar ic¸in kullanilan bakir teller
u¨zerinden yu¨ksek hizli veri, ses ve go¨ru¨ntu¨
iletis¸imini ayni anda sag˘layabilen bir modem
teknolojisidir.Verinin go¨nderilmesi ve
alinmasi farkli hizlarda olabildig˘i ic¸in
asimetrik o¨nadi kullanilmaktadir.

U¨lkemizde ADSL teknolojisinin son
standardi olan ADSL2+ AG.992.5B
kullanilmaktadir.

Resim 1- Lefkoşa’da kurulmuş olan Transmisyon sistemlerinin bir ksmndan görüntü

avantajdir. ISP=ye bag˘lanamama ve hattan
du¨s¸me gibi problemler yas¸anmamaktadir.

Bu standartla beraber ADSL=in
ulas¸abileceg˘i en uzak mesafe 5 km= den 6.5
km=ye c¸ikmis¸ oldu.

- Ses ve veri iletis¸imi ayni anda: ADSL
Telefon hattinizda hem telefon go¨ru¨s¸mesini
hem de veri alis¸veris¸inizi ayni anda
yapabiliyor olmak

Ayrica HDTV AHigh-Definition Television
= Yu¨ksek C¸o¨zu¨nu¨rlu¨k Sunan Televizyon
YayiniB gibi yu¨ksek kaliteli yayinlar Internet
u¨zerinden rahatlikla aktarilabilecektir.

Bir dial-up bag˘lantidaki max.hizlarin
56Kbps oldug˘u du¨s¸u¨nu¨lu¨rse, ADSL bag˘lantida
kat kat fazla bir bag˘lanti hizina sahip
olunmaktadir.

Ayrica ADSL=deki indirme hizi 8Mb/s iken,
bu hiz ADSL2 ile 12Mb/s, ADSL2+ ile 24Mb/s
c¸ikiyor. ADSL2+=nin getirdig˘i en o¨nemli
o¨zellik ise triple-play olarak adlandirilan
Internet-Ses-Veri birles¸ik hizmetlerinin
yu¨ksek kalitede ve es¸zamanli
sag˘lanabilmesidir.

ADSL avantajlari s¸o¨yle o¨zetlenebilir:

- Kesintisiz Internet: Diap-up
bag˘lantidaki gibi hat c¸evirmeniz gerekmeden
ADSL telefon hattinizin 7 gu¨n 24 saat
kesintisiz Internete bag˘li olmasi en bu¨yu¨k
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- Dial-up ve ISDN bag˘lantilara go¨re
c¸ok hizli bir Internet bag˘lantisi sag˘lamak.
ADSL u¨lkemizde de du¨nyada oldug˘u gibi
128Kbps hizlarindan bas¸layarak 2 MB ve
istenirse daha yu¨ksek hiz sec¸eneklerine kadar
sunuluyor .

- Yu¨ksek hiz- Donanim ve kurulumda
du¨s¸u¨k maliyet. Mevcut telekom altyapisi
kullanildig˘i ic¸in Aeviniz veya is¸yerinizdeki
mevcut telefonlarinizdan biri ADSL hatti
olarak bas¸vurusu yapilirB B alternatif dig˘er
genis¸band Internet eris¸imlerine go¨re ALeased-

line, Wireless gibi4 daha ekonomik bir c¸o¨zu¨n
sunmaktadir.

G.SHDSL

G.SHDSL 3Global Symmetric High Bit
Rate Digital Subscriber Line - Simetrik
Yu¨ksek Hizli Sayisal Abone Hatti 4 bir ITU-T
3G.991.24 standardinda olup, DSL 3Sayisal
Abone Hatti4 tabanli simetrik iletim sag˘layan
teknolojidir.

sistemlerinin de kurulmasi ile Gerek ADSL
gerekse Transmisyon sistemlerinin
yo¨netilmesi Merkezden Telekomu¨nikasyon
Dairesi personelince yapilmaktadir.

G.SHDSL veya SHDSL3Symmetric highbit-rate Digital Subscriber Line4 Download
3alma4 ve upload3go¨nderme4 hizlari birbirine
es¸it bir DSL tu¨ru¨du¨r .G.SHDSL 2 tel 31 c¸ift
bakir tel4 u¨zerinden c¸alis¸ir. ADSL den farkli
olarak mevcut telefon hattinin
kullanilmasinin yerine kullaniciya o¨zel bir hat
c¸ekilir.
Ayrica Kurumsal aboneler ic¸in noktadan
noktaya eris¸im hizmetleri de ADSL ve
G.SHDSL u¨zerinden verilebilmektedir.
As¸ag˘ida Lefkos¸a Bo¨lgesinde kurulmus¸ olan
sistemlerin resimleri mevcuttur. ADSL
sistemlerinin kurulup c¸alis¸tirabilmeleri ic¸in
Bo¨lgeler arasinda mevcut olan Transmisyon
kapasiteleri de artirilmis¸tir. Yo¨netim

Resim 2- Lefkoşa’da kurulmuş olan ADSL sistemlerinin
bir ksmndan görüntü
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