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BÜYÜMEDE REKABETİN ÖNEMİ

Modern serbest piyasa ekonomisi sistemini benimseyen ülkelerde rekabet 
kavramı, ekonomik hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. 

Rekabet, 
– Üretimde ve kaynak dağılımında verimliliğin artmasına, 
– Maliyetlerin düşürülmesine
– Yeni üretim araç ve yöntemlerinin ekonomiye dahil edilmesine 
– Piyasaya arz edilen ürün ve hizmet fiyatlarının düşmesine 
– Ve tüm bunlar ile ilişkili olarak kamusal fayda sağlar.

4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun genel gerekçesinde de “ülkemizde var olan 
ekonomik sistemin piyasa ekonomisi olduğu ve piyasa ekonomisi işlerliğinin de 
ancak piyasalarda sağlıklı bir rekabet ortamının mevcudiyetine bağlı
olduğu” ifade edilmektedir.
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REKABET KALİTESİ

Rekabeti sağlayacak regülasyonların yapılmış olması yeterli olmayıp, bu 
regülasyonların etkin biçimde uygulanabilmesi gerekmektedir. 

Hakim durumda bulunan işletmecilerin rekabetin tesisi amacıyla çıkarılan 
regülasyonlar karşısındaki olumsuz tutumu, rekabet ortamının gelişmesinin 
önündeki en büyük engellerden biri haline gelmektedir.

Küçük işletmecilerin korunması, kaliteli ve etkin bir rekabet ortamının oluşması
ve bu ortamın sürdürülebilir olması için zaruridir. 
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KAYITDIŞININ ÖNLENMESİ

Kayıtdışının kontrol altına alınması zaruridir.

– Vergi kayıplarının önüne geçilmesi
– Kayıtdışı ürünler nedeniyle ilgili pazarlarda oluşan haksız rekabetin ve rekabet ihlallerinin son 

bulması

Telekomünikasyon Kurumu tarafından 5392 Sayılı Yasa ile yapılan 
düzenlemeler çerçevesinde, kaçak, kayıp veya çalıntı cihazlara elektronik 
haberleşme hizmeti verilmesinin önüne geçilmiştir.
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REKABETİN SAĞLANMASI / ÖRNEKLER

TelekomÖzelleştirmelerBankacılık HavacılıkEnerji

Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü’ne 
kanunla mali ve 
teknik özerklik 
verilmiştir. Rekabeti 
Koruyucu 
düzenlemeler içeren 
Hava Taşıma 
İşletmeleri 
Yönetmeliği 
yürürlüğe girmiştir.

Yasal ve idari 
düzenlemeler 
mevcut fakat 
uygulama 
üzerinde 
durulmalı.

Yasal 
düzenlemeye 
ihtiyaç devam 
ediyor. Üst Kurul 
rekabeti sağlamayı
hedefleyen pek 
çok düzenleme 
yaptı ve bunlar 
yürürlükte. Fakat 
hala yapılacaklar 
var. 

Etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamı sağlanmadıkça rekabetten 
beklenen kamusal fayda gerçekleşmemektedir.

Kamu 
bankalarına 
tanınan özel 
ayrıcalıklar 
ortadan 
kaldırılmaktadır. 
Sigorta 
hizmetlerindeki  
rekabet 
düzenlemeleri 
yetersiz. 

Kayda değer özelleştirme 
devam etmektedir. Fakat 
pek çok sektörde 
yabancılara yönelik 
kısıtlamalar devam 
etmektedir. (Sivil 
havacılık, deniz ulaşımı, 
karayolu ulaşımı, 
yayıncılık, elektrik, 
finansal şirketler, turizm, 
eğitim, savunma gibi)
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AB DÜZENLEMELERİ

Regülasyonların önemli bir bölümü, toptan seviyede (teşebbüsler arası) ilişkileri 
düzenlemeye yönelik olup, etkin rekabet ortamının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 
hedeflenmiştir:

İlgili pazarların 
tespiti

İlgili pazarlarda etkin 
rekabet olup 
olmadığının tespiti

Bu tespite bağlı olarak 
EPG işletmecilerin 
belirlenmesi

İlgili pazarda etkin rekabeti sağlamak adına EPG
işletmecilerine yükümlülük getirilmesi

(arabağlantı ve erişim sağlama, tesis paylaşımı, toptan ve 
perakende fiyatların kontrolü, fiyatların maliyet esaslı
belirlenmesi, hesap ayrımı, ayrım gözetmeme vb.)

AB düzenlemeleri ülkemizde doğrudan uygulanabilme kabiliyetine sahip 
değildir.
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AB DÜZENLEMELERİNE UYUM / GEÇİŞ DÖNEMİ

Tüm kamu kurumları “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 
Ulusal Programı” uyarınca AB normlarının ulusal mevzuata aktarılması ve 
uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.

Bu yapılır iken 
– her norm olduğu gibi benimsenmemeli, 
– ülke gerçeklerine uygunluk analizi yapılmalı ve
– teşebbüsleri koruyucu bir geçiş dönemi öngörülmelidir 

AB’de yapılan her yeni düzenleme, rekabet şartlarının belirli bir olgunluğa 
erişmesinin akabinde yapılmakta. Türkiye’de de aynı olgunluğa erişilmesi 
beklenmelidir!

1994 1997 1999 2003 ……. 2007

AB’de 
arabağlantı ile 
ilgili ilk 
düzenlemeler

Türkiye’de 
arabağlantı ile ilgili 
ilk düzenlemeler

Türkiye’de 
GSM 
hizmetinin 
başlaması

Numara 
taşınabilirliği ?

AB’de 
numara 
taşınabilirliği
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GSM SEKTÖRÜNDE REKABET

Sektörün Münhasır Özellikleri (Rekabet Ortamının Tesis Zorlukları)
– Piyasaya giriş engelleri (lisans alma zorunluluğu) 
– Lisans bedellerinin yüksekliği,
– Hizmetler üzerinden alınan vergilerin yüksekliği,
– Altyapı yatırım maliyetlerinin yüksekliği (kapsama ve hizmet kalitesi yükümlülükleri)
– Satış, pazarlama ve dağıtım harcamalarının yüksekliği
– Ürün bağımlılıkları (şebeke dışsallığı)

Yoğun Regülasyon Ortamı
– Telekomünikasyon hizmetlerin kamusal niteliği gereği ve Telekomünikasyon 

Kurumu’nun rekabeti tesis etme ve koruma görevinin bir parçası olarak tüketici 
hakları, erişim, arabağlantı, numaralandırma, frekans, ortak yerleşim, tesis 
paylaşımı, numara taşınabilirliği ve benzeri konularda pek çok norm yürürlükte. 

– Bu ex-ante düzenlemeler, rekabet ortamını yaratılmasında önemli bir role sahip. 

– Düzenlemelerin pek çoğunda Avrupa Birliği uygulamaları esas alınıyor.
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Çağrı Sonlandırma Pazarında piyasaya sonradan 
giren işletmeciler için rekabetçi ortamın sağlanması

Mobil Numara Taşınabilirliği’nin etkin şekilde 
uygulanmasının sağlanması

GSM pazarında 
Hakim konumdaki operatör için 

Şebeke içi / dışı fiyatların 
pazarda rekabeti temin edecek 

şartlarda düzenlenmesi

Tesis 
Paylaşımı &

Ulusal Dolaşım

3G /4G

Vergilerin 
Uluslararası standartlar 
seviyesine getirilmesi 
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GELİŞMELER
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GSM PAZARINDA ETKİN REKABETİN YOL HARİTASI


