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ÖZ
Bilgi ve iletişim teknolojileri, sosyoekonomik gelişimin temel alt yapısını oluşturan eğitim,
sağlık, gelişmişlik, gelir gibi unsurlardan biridir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kalkınma
açısından değerlendirilmesi, sektörlere vizyon kazandırmak açısından önemlidir. Bilgi ve
iletişim teknolojilerinin temel ihtiyacı genişbantın yaygınlaşmasıdır. Bu bağlamda, internete
kesintisiz erişim; üretkenlik, verimlilik ve toplumsal anlayış, zorunluluk haline gelmiştir. Bu
çalışmada, önce literatürdeki genişbant kavramı ve dünyadaki gelişimi araştırılmıştır. Daha
sonra genişbantın yaygınlaştırılmasının kent, bölge ve ülke üzerindeki sosyoekonomik
faydalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Genişbantın yaygınlaştırılması, tüm ekonomilerde
İnternet ekonomisinin gelişmesini desteklemeye yardımcı olacaktır. Bu çalışmada
sürdürülebilir kentsel kalkınmada genişbantın yaygınlaştırılmasının etkisi değerlendirilmiştir.
Sürdürülebilir kentsel kalkınma politikalarının hazırlanmasına destek olacağı düşünülmektedir.
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Abstract
Information and communication technologies are one of the fields that constitute the basic
infrastructure of socioeconomic development such as education, health, development and
income. The evaluation of information and communication technologies in the perspectice of
development is important in terms of acquiring sectors vision. Dissemination of the broadband
is the basic need of information and communication technologies. In this context, uninterrupted
access to the internet began to obligation for productivity, performance and social
understanding. In this study firstly, the concept of broadband and its development in the world
were researched in the literature. Secondly, it was aimed to determine the socioeconomic
benefits of broadband expansion on the urban, region, and country. Dissemination of the
broadband will assist in promoting the development of the Internet economy in all economies.
In this study, the effect of broadband expansion is evaluated for sustainable urban
development. In addition, it is consideration to support the preparation of sustainable urban
development policies.
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