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 GİRİŞ 

1985’den günümüze kadar dünya çapında sektörel reformun yaşandığı başlıca 

alanlardan birisi, telekomünikasyon, elektrik, gaz vb. şebeke endüstrilerine ilişkin 

piyasaların özelleştirilmesi, serbestleşmesi, dolayısıyla bu piyasaların işleyişinden devletin 

elini çekmesi ve ardından bu piyasaların düzenleme altına alınmasıdır.  

Söz konusu reform öncesinde piyasa gücünün kötüye kullanılmasının 

engellenmesi amacıyla son kullanıcı fiyatlarının düzenlenmesi üzerinde durulurken, artık 

ilgi odağı engelleyici veya ayrımcı suistimalin engellenmesi amacıyla tekelci darboğazlara 

erişim için ödenen ücretlerin düzenlenmesi veya gözetimine doğru kaymıştır. Bir başka 

ifadeyle, üzerinde durulan öncelikli konu değişmiş ve ilgi odağı, doğrudan 

düzenlemelerden rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik düzenlemelere kaymıştır.  

Burada temel düşünce, gerçek rekabet ortamının ancak alternatif işletmecilerin 

tekelci darboğazlara erişiminin sağlanması ile oluşabileceğidir. Önceleri bu sektörlerde 

piyasaya girişin bütünüyle engellenmesi sonucunda alt ve üst pazarlarda hiçbir şekilde 

rekabet oluşmadığı için perakende ücretleri düzenleme ihtiyacı duyulurken, son dönemde 

–en azından teorik olarak– sadece erişim ürünleri için toptan ücretlerin öncül 

düzenlemelere tabi kılınması gerekmiş ve kimi zaman bu müdahalenin yeterli olabilmesi 

sonucunda alt ve üst piyasalarda rekabetin oluşumu kolaylaşmıştır. 

Telekomünikasyon sektöründe de rekabet oluşumu ve piyasaya girişlerin 

kolaylaştırılması ve nihai olarak piyasanın gerçek anlamda serbestleşmesi amacıyla erişim 

hizmetlerinin düzenleme altına alınması hayati öneme sahiptir. Bir başka ifadeyle, 

düzenleyici müdahaleler yoluyla piyasaya etkin girişlerin önünün açılması sayesinde 

telekomünikasyon sektörünün serbestleşmesine ilişkin girişimler başarılı olabilecektir.  

Yetkilendirme yoluyla pazara giriş çıkışın kontrolü, faaliyet gösteren işletmeci 

sayısının kontrolü, üretim miktarının kontrolü, fiyat kontrolü gibi değişik yollarla 

düzenlemeler hayata geçirilebilmektedir. Bununla birlikte, yetkilendirmenin gerçekleştiği 

bir piyasada fiyat kontrolü en yaygın olarak karşılaşılan düzenleme mekanizmasıdır. 

Telekomünikasyon sektöründe serbestleşmenin gerçekleşmesi için özelleştirilen doğal 

tekellere ait bazı altyapıların alternatif işletmecilerin kullanımına açılması, erişim 

ücretlendirmesi konusunu ön plana çıkarmış olup, bu konunun daha ayrıntılı şekilde 

incelenmesi ihtiyacını doğurmuştur. 
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Perakende (son kullanıcı) piyasada uygulanan nispeten yüksek ücretlerin 

düşürülmesi birçok açıdan önemlidir. En temel gerekçelerden birisi genişbant internet 

penetrasyonunun1

Son kullanıcıya ulaşan bakır kablonun kullanımının yeni/alternatif işletmecilere 

açılması, perakende piyasadaki hizmet çeşitliliği ve fiyat anlamında rekabetin artmasına 

sebep olmaktadır. Erişime imkân sağlanması kadar erişim altyapısını elinde bulundurup 

kullandıran yerleşik işletmeciye ödenecek ücretlerin düzenlenmesi de büyük önem arz 

etmektedir. Rekabetin gelişmesi, alternatif işletmeciler için hayati olan toptan hizmetlerin 

uygulanabilir ve makul ücretler ile sunulmasına bağlıdır. Bu kapsamda, toptan genişbant 

erişim modelleri olarak bilinen yeniden satış (al-sat), veri akış erişimi (VAE) ve yerel ağın 

paylaşıma açılması (YAPA) gibi alternatif erişim modellerinin ücretleri düzenleyici 

kurumların üzerinde durduğu başlıca konular arasında yer almaktadır.  

 (yaygınlığının) artması olup, buna bilişim teknolojilerinin kullanımının 

artması, bilgi toplumu haline gelinmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması hususları da 

eklenebilecektir. Toptan seviyede genişbant hizmetlerinin ücret seviyelerinin gerekli 

noktalarda düzenlenmesi, perakende piyasada rekabetin sağlanması ve gerçekleşen 

perakende fiyatların düşürülmesi başta olmak üzere belirtilen amaçlarla ulusal düzenleyici 

kurumlar (UDK’lar) tarafından yerine getirilmesi gereken kritik bir görevdir.  

Telekomünikasyon sektöründe rekabet ortamının oluşturulması, sektörde rekabetin 

sürekliliğinin sağlanabilmesi, hizmet rekabetinden altyapı rekabetine geçişi sağlayacak 

uzun dönemli bir strateji ile mümkün olabilmektedir. Telekomünikasyon sektöründeki 

ekonomik düzenlemeler üzerinde uzmanlaşmış olan Martin Cave tarafından ortaya konan 

ve geliştirilen “Yatırım Merdiveni” yaklaşımı bu amacı gerçekleştirebilecek bir 

yaklaşımdır. Söz konusu yaklaşıma göre, alternatif işletmeciler tarafından adım adım 

yatırım yapılması öngörülmektedir. Alternatif işletmeciler, birbirini tamamlayan erişim 

modelleri sayesinde toptan erişime dayanan kendi perakende hizmetlerini sunarak hem bir 

müşteri portföyü oluşturabilmekte, hem de yavaş yavaş kendi altyapı şebekelerini 

kurabilmektedirler. Genişbant piyasası incelendiğinde, en alt basamaktan itibaren sırasıyla 

yeniden satış, veri akış erişimi ve paylaşımlı/tam ayrıştırılmış erişim modelleri ile alternatif 

altyapı birarada genişbant yatırım merdivenini oluşturmaktadır. 2002 yılında Avrupa 

Komisyonu tarafından telekomünikasyon sektörüne yönelik yayımlanan Düzenleyici 

                                                 
1 Genişbant internet penetrasyonu ile, genişbant hizmetlerinin çeşitli etkenler altında tüketiciler 
tarafından talep edilmesi suretiyle yaygınlaşması kastedilmektedir. Bu itibarla ‘penetrasyon’ kavramı 
yerine ‘yaygınlık’ ibaresinin de kullanılabileceği değerlendirilmektedir. 
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Çerçeve genel itibariyle uzun dönemli altyapı eksenli rekabetin oluşturulmasını 

amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, düzenlemeler yoluyla merdivendeki toptan 

hizmetlerin fiyatlarının göreceli olarak dengelenmesi gerekmektedir. 

Bu bilgiler ışığında, bu tezin amacı, toptan genişbant erişim hizmetlerinin (al-sat, 

VAE ve YAPA) ücretlendirilmesine ve bu hizmetlerle ilgili yatırım merdiveni yaklaşımına 

ilişkin konular ile AB yaklaşımının incelenmesi ve değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. 

Diğer bir ifadeyle, tüketicilerin makul ücretler karşılığında genişbant hizmetlerine ulaşması 

ve genişbant penetrasyonunun artırılmasına yönelik olarak alternatif işletmecilerce doğal 

tekel durumundaki altyapının kullanılması, tüketicilere hizmet sunulması ve ihtiyaç 

duyulan rekabet ortamının sağlanması maksadıyla toptan genişbant erişim modellerinin 

ücretlendirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapılması suretiyle, söz konusu modellerin 

ücretlerinin belirlenmesinde dikkate alınması gereken hususların derlenmesi bu tezin 

amacını oluşturmaktadır. 

Bu çerçevede, birinci bölümde telekomünikasyon sektörünün maliyet yapısı ve 

sektörün diğer bazı özelliklerine yer verildikten sonra genişbant hizmetleri, ‘erişim’, ‘yerel 

ağ’ ve ‘ayrıştırma’ kavramları, toptan genişbant erişim modelleri açıklanmış, söz konusu 

modeller karşılaştırılmış ve genişbant penetrasyonu üzerindeki etkisi ele alınmıştır. 

Tezin ikinci bölümünde ise tezin konusu itibariyle önem kazanan ücretlendirme 

yaklaşımlarına değinilmekte olup, toptan genişbant erişim modellerinin 

ücretlendirilmesinde pratikte gündemde olan maliyet-esaslılık, perakende eksi ve 

kıyaslama gibi yaklaşımlara ve ücretlendirme yöntemlerinin uygulanmasında gündeme 

gelen hususlara değinilmektedir. 

Üçüncü bölümde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası uygulamalarda 

öne çıkan, genişbant erişime yönelik telekomünikasyon altyapısının gelişimi ve rekabetin 

tesisi bakımından önem verilen Yatırım Merdiveni Yaklaşımı, bu yaklaşım ışığında erişim 

fiyatlandırması ile erişim fiyatlandırmasına ilişkin Avrupa Birliği genelindeki 

uygulamalara ilişkin gelişmeler ve fiyatlandırmaya yönelik genel yaklaşımlar üzerinde 

durulmaktadır.  

Çalışmanın son kısmında, yatırım merdiveni yaklaşımı ve AB uygulamaları 

ışığında toptan genişbant erişim modellerinin fiyatlandırılmasına yönelik sonuçlar ve 

öneriler sunulmaya çalışılmaktadır. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GENİŞBANT HİZMETLERİ VE TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİMİ 

Bu bölümde, öncelikle tezin konusu açısından ön plana çıkan telekomünikasyon 

sektörünün maliyet yapısı ve sektörün diğer bazı özelliklerine yer verilmektedir. Daha 

sonra genişbant hizmetleri üzerinde durulmasının ardından tezin ana konusunu oluşturan 

toptan genişbant erişim hizmetleri ile ilişkili olarak ‘erişim’, ‘yerel ağ’ ve ‘ayrıştırma’ 

kavramları incelenmiştir. Bunları müteakiben, toptan genişbant erişim modelleri 

açıklanmış, söz konusu modeller karşılaştırılmış ve genişbant penetrasyonu üzerindeki 

etkisi ele alınmıştır. Bu bölümde sunulan söz konusu hususlar, ileriki bölümlerde yer alan 

bilgi ve değerlendirmelerin temelini oluşturmaktadır. 

 

1.1 Telekomünikasyon Sektöründe Maliyet Yapısı ve Diğer Özellikler 

Bilgi toplumu haline gelmek amacıyla telekomünikasyon hizmetlerinin tüm ülkede 

asgari seviyede yaygın olarak sunulması, gelişmekte olan ülkelerin öncelikli hedefleri 

arasında yer almaktadır. Bu itibarla diğer şebeke endüstrileri gibi telekomünikasyon 

sektörü de iktisatçıların ilgisini çekmekte ve elektronik haberleşme hizmetlerinin kullanım 

yaygınlığı, ekonomik gelişmişliğin göstergelerinden biri olarak değerlendirilmektedir. 

Dinamik yapısının yanı sıra bankacılık, uluslararası finans, turizm, medya, ticaret ve 

özellikle ihracat gibi diğer önemli sektörlerin gelişimine katkısı itibariyle 

telekomünikasyon sektörünün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri açısından 

büyük ehemmiyete sahip olduğu bilinmektedir.2

 

 Telekomünikasyon altyapılarındaki 

şebeke yapısı sayesinde iletişim hizmeti sunulmakta ve söz konusu sektörlerin 

faaliyetlerine önemli katma değer sağlamaktadır. Bu itibarla, telekomünikasyon 

hizmetlerinin sunumunda kullanılan şebeke yapısından kaynaklanan başlıca özelliklere 

değinilmesi faydalı görülmektedir. Söz konusu özellikler, maliyet yapısı ve diğer özellikler 

(dışsallıklar, tamamlayıcılık ve sosyal yükümlülükler) aşağıda başlıklar altında 

incelenmektedir. 

                                                 
2 L., Waverman, K., Dasgupta, Investment in Telecommunication Networks: A 21st Century Perspective, 
2006, LECG Ltd., s. 1. 
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1.1.1 Maliyet yapısı 

 

Telekomünikasyon sektörünün önemli özelliklerinden birisi şebeke yapısından 

kaynaklanan maliyet yapısıdır. Yüksek sabit maliyet ve düşük marjinal maliyetlerin 

doğması nedeniyle bu sektörde ölçek ekonomileri ciddi anlamda ortaya çıkmaktadır. Bir 

şebekenin kurulması sırasında katlanılması gereken yatırım maliyetleri, faaliyete 

başlanmasını müteakip bir ürünle ilişkilendirilen toplam maliyetler içinde batık 

maliyetlerin ağırlığının büyük oranda hissedilmesine neden olmaktadır. Örneğin, bir 

iletişim şebekesinin kurulmasında, kabloların döşenmesi için kaldırımların kazılması gibi 

büyük sabit maliyetler ortaya çıkmaktadır. İngiltere Düzenleyici Otoritesi’nin bir raporuna 

göre, British Telecom’un (BT) İngiltere’deki şebekesinin tahmini sabit maliyeti şebekenin 

toplam maliyetinin yaklaşık üçte ikisine tekabül etmektedir.3 Üstelik bu maliyetler 

genellikle üretim dursa dahi dönüşü olmayan, batık maliyetler kapsamında yer almaktadır. 

Diğer bir ifadeyle telekomünikasyon sektöründe yapılan yatırımı ekonomideki başka 

faaliyet alanlarına veya sektörlere kaydırmanın maliyeti çok büyüktür. Bu nedenle aynı 

yatırımın birden fazla kez yapılması ciddi ekonomik kayıp teşkil edecektir.4

Ölçek ekonomilerinin etkisinin görüldüğü bir pazarda pazara ilk giren ve belirli 

pazar büyüklüğüne erişen işletmeci diğerlerine göre daha düşük maliyetlerle çalışmakta ve 

rakiplerine karşı bu üstünlüğünü kullanabilmektedir. Genellikle telekomünikasyon 

endüstrisinde ölçek ekonomisinden en çok yararlanan işletmeciler pazara ilk giren ve 

yerleşik işletmeci (incumbent operator) olarak adlandırılan işletmecilerdir.

  

5

Üretim miktarının artması ile ortalama maliyetlerin düşmesini ifade eden ölçek 

ekonomilerinin yanı sıra, telekomünikasyon sektöründe hizmetlerin maliyetleri üzerinde 

kayda değer etkisi bulunan diğer bir kavram olan kapsam ekonomileri ise ürün çeşidi 

sayısı ile ilgilidir. Kapsam ekonomileri, birden fazla hizmetin bir arada tek bir hat 

 Altyapının 

özellikle yerel ağ (local loop) adı verilen ve hanelere ulaşarak kullanıcıları yerel santrallere 

bağlayan bölümü, altyapının en yüksek maliyetli ve ölçek ekonomileri etkisinin en çok 

hissedildiği kısmıdır. 

                                                 
3 R., Mason, T.M., Valetti, “Competition In Communication Networks: Pricing And Regulation”, Oxford 
Review of Economic Policy, 2001, S.17, No. 3, s. 2. 
4 H.S., Ölmez, Rekabet Hukukunda Zorunlu Unsur Doktrini ve Uygulaması, Rekabet Kurumu Uzmanlık 
Tezi, 2003, s. 42. 
5 A.O., Sarı, Rekabet Kuralları Işığında Erişim Arabağlantı Anlaşmaları ve Sanal Mobil Ağ 
Operatörlüğü, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, 2004, s.13. 
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üzerinden etkin şekilde verilebilmesini mümkün kılan telekomünikasyon altyapısında 

katlanılan maliyetlerin yapısının oluşumunda büyük öneme sahiptir. Konutlara ulaşan 

bakır hattın üzerinden ses, geniş bant internet erişimi ve hatta görüntülü iletişim 

hizmetlerinin eş zamanlı sunulabilmesi, kapsam ekonomilerinin bir yansımasını 

oluşturmaktadır. Kapsam ekonomilerinin varlığı sebebiyle, yeni sunulacak bir hizmetin 

mevcut hatlar üzerinden verilmesi, genellikle alternatif işletmecilerin yeni bir altyapı 

oluşturup onun üzerinden hizmet vermesinden çok daha düşük maliyetlidir. 6

Ölçek ve kapsam ekonomileri ile batık maliyetlerin varlığı hâkim bir işletmecinin 

tüm piyasaya hâkim olduğu doğal tekelleri

 

7 ortaya çıkmaktadır. Doğal tekel konumundaki 

yerleşik işletmeci, erişimi kısıtlayabilmekte veya aşırı ücretler uygulayabilmekte, bunların 

sonucunda da toplam refah azalabilmektedir.8

Telekomünikasyon sektöründe doğal tekel niteliği taşıyan yerleşik işletmecilerin 

çoğunluğu, toptan ve perakende pazarlarda dikey bütünleşik

 

9 olarak faaliyet 

göstermektedir.10

Diğer yandan, doğal tekelin dikey bütünleşik faaliyetleri nedeniyle, alternatif 

işletmecilerin piyasaya girememesi sonucu rekabet ortamı oluşamamaktadır. Bu durumda, 

doğal tekel niteliğindeki işletmecilerin erişim sağlamayı reddederek rekabeti 

 Dolayısıyla, bu alanlardaki temel mal ve hizmetlerin koordinasyon 

içinde tek bir işletmeci tarafından sunulması, birden fazla işletmeci tarafından sunulmasına 

göre maliyet avantajı sağlamaktadır. Ayrıca yerleşik işletmeci, bütünleşik şebeke 

planlaması, inşası ve bakımı konularında da dikey ekonomilerden yararlanabilmektedir. 

Aksi takdirde işletmeci sayısının artması durumunda, sabit maliyetlerin artması ve birim 

maliyetlerin yükselmesi sonuçları ortaya çıkmaktadır.  

                                                 
6 A.O., Sarı, a.g.e., s. 13. 
7 Doğal tekel, “bir ürün için pazarın tüm talebini karşılamanın maliyetinin endüstride tek işletmecinin 
bulunmasıyla minimize edildiği durum” olarak tanımlanabilmektedir. (M., Armstrong, C., Doyle, The 
Economics of Access Pricing, OECD conference on Competition and Regulation in Network Infrastructure 
Industries, 1995, Budapest, s. 45.) 
8 Y.Ş., Kibar, Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme Sürecinde Erişim ve Arabağlantı Hizmetlerinin 
Ücretlendirilmesi, Yaklaşımlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Telekomünikasyon Kurumu, Yayınlanmamış 
Uzmanlık Tezi, 2005, s. 7. 
9 Dikey bütünleşik durumdaki yerleşik işletmeci toptan piyasada yani erişim piyasasında ve perakende 
piyasada tek bir ticari yapı olarak faaliyet göstermektedir. Yapısal ayrıştırmanın –veya dikey ayrıştırmanın- 
gerçekleşmesi durumunda ise yerleşik işletmecinin şebeke yönetimine ilişkin toptan (erişim) faaliyetleriyle 
ilgili birimleri ticari bir bütünlük oluştururken, son kullanıcı konumundaki tüketicilere perakende pazarda 
hizmet verilmesine ilişkin faaliyetlerle ilgili birimleri ayrı bir şirket altında toplanmaktadır. Dikey ayrıştırma 
durumunda, çifte marjinalizasyon ve ölçek ekonomilerinin kaybı ile karşılaşılmaktadır (I., Vogelsang, “Price 
Regulation Of Access To Telecommunications Networks”, Journal of Economic Literature, 2003,Vol. 
XLI, s. 831). 
10 N.B., Karabacak, Telekomünikasyon Hizmetleri Pazarında Fiyat Düzenlemeleri: Fiyat Sıkıştırması Sorunu, 
Telekomünikasyon Kurumu, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, 2007, s. 8. 
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engellemesinin, yüksek erişim ücretleri ile aşırı kârlar elde etmesinin ve kaynakların etkin 

olmayan bir biçimde kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla ulusal düzenleyici 

kuruluşun (UDK’nın) yapacağı düzenlemelerin etkinliği kritik öneme sahiptir.11

Telekomünikasyon sektörünün diğer özelliklerine geçmeden önce, önem arz eden 

maliyet kavramlarına değinilmesinde fayda görülmektedir. Elektronik haberleşme hizmeti 

sunan bir işletmecinin faaliyetlerinin maliyet yapısı değerlendirilirken sık kullanılan 

başlıca kavramlar şu şekilde sıralanmaktadır

 

12

Tarihi maliyet, belli bir muhasebe döneminde bir faaliyetin gerçekleştirilmesi ile 

ilişkilendirilen maliyetlerin toplamıdır. İşletmecinin sermaye ekipmanı, bu ekipmanın 

işletme ve bakım maliyetlerinin gerçek değeri ve bu muhasebe döneminde hizmetin 

sunulması için oluşan diğer ilgili maliyetleri kapsamaktadır. 

: 

Batık maliyet, bir faaliyetin başlamasından önce veya başlangıcı döneminde 

dönüşü olmayacak şekilde oluşan ve sunulacak hizmetin devamlılığı ve miktarından 

bağımsız olan tarihi maliyetlerdir. Yeni bir hizmetin tanıtımına ilişkin pazarlama 

kampanyası örnek gösterilebilir. 

İleriye dönük maliyetler, bir faaliyetin teknolojik, coğrafik ve diğer gerçek kısıtlar 

altında mümkün olan en etkin şekilde tamamlanmasını içeren ekonomik maliyetidir. İleri 

dönük maliyetler, cari ve gelecekteki kullanımların maliyetleridir. Sadece ileri dönük 

maliyetler, hâlihazırda veya gelecekte ücretlendirme, üretim ve yatırım kararlarının 

verilmesi ile ilişkilidir. İleriye dönük ve geriye dönük maliyetlerin bir arada kullanıldığı 

hibrit çözümler de kullanılabilmektedir13

Bir faaliyetin gerçekleştirilmesi ile ilgili maliyetler, sabit ve değişken maliyetler 

olarak ikiye ayrılabilir. Sabit maliyetler, sağlanan hizmetin miktarı değişmesi durumunda 

değişmemektedir. Sabit maliyetleri de hizmete özel maliyetler, paylaşımlı (müşterek) 

maliyetler, ortak maliyetler olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. Hizmete özel 

maliyetler, belli bir hizmetin sağlanması ile ilişkilendirilen, gerçekleşen hizmetin miktarına 

bağlı olmayan ve ancak bu hizmetin üretiminin sonlandırılması ile kaçınılabilecek 

maliyetlerdir. Paylaşımlı (müşterek) maliyetler, birden fazla hizmetle ilişkilendirilen, 

. 

                                                 
11 Y.Ş., Kibar, a.g.e., s. 12. 
12 R., Dewenter, J., Haucap, Access Pricing: An Introduction, Access Pricing: Theory and Practice, 
Elsevier, 2007, s. 13-14;  InfoDEV, ITU, ICT Regulation Toolkit, 2012, 
(http://icttoolkit.infodev.org/ en/Sections.html). 
13 G., Guthrie et al., “Pricing Access: Forward-Looking Versus Backward-Looking Cost Rules”, European 
Economic Review, 2006, S.50, s. 1768. 
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bunlardan herhangi birinin veya bir kısmının miktarı, sürekliliği veya sonlandırılması ile 

değişmeyen ve ancak bunların hepsinin sonlandırılması ile kaçınılabilecek maliyetlerdir. 

Ortak maliyetler, bir işletmecinin bütün hizmetleri ile ilişkilendirilen maliyetlerdir. 

Müşterek ve ortak maliyetler bir hizmetin dolaylı maliyetleri kapsamında yer alırken, 

hizmete özgün maliyetler hizmetle ilgili değişken maliyetlerle birlikte doğrudan 

maliyetleri oluşturmaktadır.  

Değişken maliyetler, sunulan hizmetin miktarı ile değişen maliyetlerdir. Artan ve 

marjinal maliyetler, değişken maliyetler arasında yer almaktadır. Artan maliyet, belli bir 

çıktı artanını üretmenin ilave maliyetidir. Bu noktada, artan olarak belli bir hizmet, bir 

bileşen veya bir birim ürün gösterilebilir. Marjinal maliyet, ilave bir birim üretilmesinin 

artan maliyetidir. Uzun dönem artan maliyet ise, erişim amacıyla kullanılacak tesislerin 

finansman yatırımlarını yansıtacak uygun bir sermaye getirisini ve sermaye maliyetini de 

içerecek şekilde belli bir çıktı artanının sunulmasının maliyetidir. Kısa dönem ve uzun 

dönem maliyetler arasındaki fark, ilkinde sabit maliyetler varken, ikincisinde tüm üretim 

faktörlerinin değişken olarak farz edilmesi nedeniyle sabit maliyetlerin bulunmamasıdır. 

Bu yüzden uzun dönemde tam rekabetçi piyasalardaki gibi belirli bir çıktı miktarı asgari 

maliyet düzeyinde gerçekleşerek, üretim optimize edilebilmektedir. 

Tekil maliyet, sadece tek bir hizmet sunan işletmecinin karşılaşacağı maliyettir. 

Dolayısıyla tek hizmetli işletmeci için tekil maliyet ile uzun dönem artan maliyet eşittir. 

Tekil maliyet, müşterek ve ortak sabit maliyetleri içerdiğinden dolayı, birden fazla hizmet 

sunan işletmeci için genellikle tekil maliyetler toplamı, toplam uzun dönem artan 

maliyetten büyüktür. 

 

1.1.2 Diğer Özellikler  

 

Telekomünikasyon sektörüne ilişkin ikinci özellik ise, kullanıcıların bir şebekeden 

elde ettiği faydanın şebekenin ne kadar kullanıldığına bağlı olması anlamına gelen ve daha 

ziyade iki yönlü erişimde ön plana çıkan “dışsallıklar”dır. Tüketici boyutuyla ele 

aldığımızda, müşteriler aynı ücretler karşılığında daha üstün hizmetler sunan işletmecilerin 
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varlığında dahi, hâlihazırda en çok aboneye sahip ve en yaygın hizmet sunan işletmeciyi 

tercih edebileceği için şebeke dışsallığı büyük önem taşımaktadır.14

Bir telekomünikasyon şebekesinde diğer kullanıcılarla iletişim kurabilen her 

kullanıcı fayda elde etmektedir. Şebekede ne kadar çok kullanıcı varsa, toplam fayda o 

kadar fazladır. Her kullanıcının, başka bir kullanıcı ile iletişim kurabilmesi durumunda bir 

birim fayda elde edeceğini ve şebekede N tane kullanıcı bulunduğunu varsayarsak, 

şebekenin toplam değeri N*(N-1) olarak ortaya çıkmaktadır. Bir şebekenin kullanıcı sayısı 

ile şebekenin değeri arasındaki bu ilişki Metcalfe Kanunu olarak bilinmektedir.

  

15

Bunun yanı sıra şebekenin büyüklüğünün dolaylı faydaları da bulunmaktadır. 

Şebekede ne kadar çok kullanıcı varsa, yeni ve farklılaşmış hizmetlerin sunulması ihtimali 

de o oranda artmaktadır. Esas itibariyle, ne kadar çok kişi kullanırsa şebekeler o kadar 

değerli hale gelmektedir.  

  

Diğer yandan, olumsuz etkiye sahip -negatif- dışsallıklar da söz konusu 

olabilmektedir. Örneğin gece yarısı ya da sabah saatleri yerine artan kullanıcı sayısı 

sebebiyle şebekenin yoğun olduğu ve belli başlı İnternet sitelerine erişim talebinin fazla 

olduğu günün belli saatlerinde internet kullanımı durumunda, indirme hızındaki düşüşü 

kolaylıkla fark edilebilmektedir. 

‘Tamamlayıcılık’ telekomünikasyon sektörünün özelliklerinden diğer biridir. 

İktisat dilinde şebekenin farklı kısımlarına bileşen denilmektedir ve bunlar bir arada 

bulunmaları durumunda birbirini tamamlayarak bir şebeke oluşturmakta ve bir veya birkaç 

hizmet sunulmasını sağlamakta olup, bu durumda şebeke bileşenleri münferit durumdan 

daha fazla değere sahiptir. Dolayısıyla, telekomünikasyon altyapısı kendini oluşturan 

bileşenlerin münferit değerlerinden daha fazla değere sahiptir. Örneğin internet erişimi 

kullanılarak e-posta göndermek istenildiğinde, son kullanıcı cihazları, bakır hat ve 

anahtarlama cihazları ve fiber altyapı gibi birçok şebeke bileşeninin sayesinde hizmet 

alınmaktadır.16

Telekomünikasyon sektörünün diğer bir özelliği ise ilgili ‘sosyal 

yükümlülükler’dir. Mevcut şebekeler üzerinden herhangi bir şekilde temel hizmetlerin ülke 

çapında sunulması asgari bir zorunluluk olarak görülmektedir. Gelirlerine veya tedarik 

maliyetine bakılmadan bütün vatandaşlara gerekli hizmetlerin sunulması, istikrarlı bir 

 

                                                 
14 Y.Ş., Kibar, 2005, s. 8. 
15 R., Mason, T.M., Valetti, 2001, s. 391. 
16 R., Mason, T.M., Valetti, 2001, s. 390. 
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politika gerektiren bir husustur. Asgari (evrensel) hizmet yükümlülüğü, “katlanılabilir 

ücretlerle hizmet sağlama yükümlülüğü” olarak tanımlanmakta olup genellikle yerleşik 

işletmeciler tarafından sağlanmaktadır.17 Evrensel hizmet yükümlülüğü makul ücretlerle 

internet erişimini de içermektedir.18

Evrensel hizmet maliyeti tüm işletmecilerin kendi pazar payları oranında katkıda 

bulunacağı evrensel hizmet fonu ya da evrensel hizmet yükümlülüğü olan yerleşik 

işletmecinin erişim ücretine eklenen bir ücret (erişim açığı ücreti) ile karşılanmaktadır. 

Erişim ücretleri aracılığıyla evrensel hizmet maliyetlerinin finanse edilmesi, erişim ve 

arabağlantının devre dışı bırakılmasını teşvik edebileceğinden tercih edilen bir yöntem 

değildir.

 

19

Bu kapsamda, çoğu tüketicinin sabit telefon şebekesine erişim maliyetlerini 

karşılayabildiği gelişmiş ülkelerde dahi evrensel hizmet yükümlülükleri hassas politik bir 

konudur. Daha az gelişmiş ülkelerde evrensel hizmet yükümlülükleri sabit telefon 

şebekesinin gelişiminde büyük önem arz etmektedir. Ancak bu yükümlülüklerin 

getirilmesi telekomünikasyon hizmetlerinin ücretlendirilmesinde çarpıklıklara neden 

olmaktadır. 

 Zira işletmeciler yüksek erişim ve arabağlantı ücretleri ödemektense etkin 

olmayan bir biçimde kendi şebekelerini kurma yoluna gidebilmektedir.  

Bu çerçevede, sosyal refahın azami seviyeye çıkarılması amacıyla 

telekomünikasyon sektörünün sahip olduğu bazı özelliklerden kaynaklanan piyasa 

başarısızlıklarının düzenlemeler yoluyla giderilmesi hedeflenmektedir. Ancak bu 

özelliklerin kendi içinde de çatışması nedeniyle bu özelliklerin birleşimi, en doğru 

kararların verilmesi ve bu doğrultuda düzenleme yapılmasını zorlaştırmaktadır. 

 

1.2 Genişbant Hizmetleri 

 

Genişbant internet penetrasyonunun ve bilişim teknolojilerinin kullanımının 

artması, hedefi bilgi toplumu haline gelmek olan ülkeler açısından kritik öneme sahip 

hususlar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, günümüzde ülkelerin gelişmişliği 
                                                 
17 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu’nda evrensel hizmet, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi 
konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin 
karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de dâhil 
elektronik haberleşme hizmetleri ile söz konusu Kanun kapsamında belirlenecek olan diğer hizmetler” olarak 
tanımlanmaktadır. 
18 Y.Ş., Kibar, 2005, s. 16. 
19 Y.Ş., Kibar, 2005, s. 17. 
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ile genişbant yaygınlık ve kullanım oranları arasında doğrudan ilişki kurulmaktadır. 

Genişbant hizmetlerinin sağladığı gelişmelerden faydalanan kullanıcı sayısı arttıkça 

bu hizmetler daha fazla anlam kazanmaktadır. 

Bu kapsamda, halen bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin gündemi meşgul 

eden hususlardan birisi “sayısal uçurum”20 kavramıdır. Sayısal uçurumun 

ölçülmesinde haberleşme altyapılarının yanı sıra bilgisayar sahipliği ve internet 

erişim oranları da önem arz etmektedir.21

Daha önceleri teknolojik imkânlar dâhilinde yoğun şekilde kullanılan darbant 

internet erişimi, günümüzde yerini genişbant erişime bırakmıştır. Önceleri çevirmeli 

(dial-up) erişimin ikamesi olarak görülen genişbant internet, yüksek hız ve sürekli 

bağlantı imkânıyla internete erişimin kolaylaşmasını sağlamıştır.

 Asgari bir hizmet seviyesini içeren xDSL 

internet erişim hizmetlerinin ülke sathına yayılması halinde sayısal uçurum giderek 

azalmaktadır. 

22 Böylece internet 

kapsamında yer alan yazılı ve görüntülü her türlü bilgi kaynağına ve zengin çoklu 

ortam (multimedya) içeriğine kolaylıkla ulaşılabilmekte, hızlı şekilde yüksek 

hacimde veri aktarımı yapılabilmekte ve internet üzerinden interaktif çalışmalara 

katılım sağlanabilmektedir.23

Günümüzde ‘Sayısal Abone Hattı’ (DSL), ‘Kablo TV’, ‘Fiber Optik’, 

‘Elektrik Hatlarından İletişim’ gibi kablolu genişbant erişim platformları ve ‘Sabit 

Telsiz Erişim’, ‘Uydu’, ‘Üçüncü Nesil mobil şebekeler’ gibi kablosuz genişbant 

erişim platformları üzerinden tüketicilere genişbant hizmetleri sunulabilmektedir.

 

24

                                                 
20 Sayısal uçurum kavramı; değişik coğrafi alanlarda sosyo-ekonomik koşullar bakımından farklılık gösteren 
ticari işletmeler ve bireylerin, bilgi ve haberleşme teknolojilerine erişim imkanı ile internet kullanım amacına 
yönelik geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Sayısal uçurum, ülkeler arasında ve içerisinde değişkenlik 
göstermektedir (E., Oruç, S., Arslan, Sayısal Uçurumun Önlenmesi: Stratejik Plan, Telekomünikasyon 
Kurumu, 2002, s. 2).  

 

Söz konusu platformlar arasında yer alan ve PSTN (Geleneksel Telefon Şebekesi) 

hatlarından yararlanan Sayısal Abone Hattı, başta AB ülkeleri olmak üzere yaygın 

kullanımı itibariyle perakende hizmet sunumunda ön plana çıkmaktadır. Son 

21 D., James, Competition and The Role Of The Wholesale As Fixed Broadband Goes Mainstream, 
Ovum, 2006, s. 2. 
22 Genişbantın tanımı için bağlantı hızına atıfta bulunulmakta olup, OECD tarafından indirme 
yönünde 256 Kb/s ve üstü; yükleme yönünde 128 Kb/s ve üstü hızdaki bağlantılar genişbant olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. M., Çöl, 2004, s. 7.  
23 D., James, a.g.e., s. 2. 
24 M., Çöl, Genişbant Telekomünikasyon Pazarı ve Türkiye İncelemesi; Telekomünikasyon Kurumu, 
Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, 2004, s. 13-24. 
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kullanıcılara sunulan genişbant hizmetleri için DSL’in yanı sıra alternatif bir 

platform olarak Kablo TV şebekesinden de başta A.B.D. olmak üzere birçok ülkede 

yararlanılmaktadır. Kablo altyapısı, başlangıcından beri yüksek hacimli veri taşımak 

amacıyla kurulmuş olması ve daha istikrarlı bant genişliği sağlayabilmesi nedeniyle 

DSL’ye göre genişbant hizmetleri sunumunda üstün olması beklenmesine rağmen 

uygulamada aksi görülmektedir.25

DSL teknolojisinin halen kullanılan veya geliştirilmekte olan ADSL, 

ADSL2+, HDSL, SDSL, VDSL, VDSL2+ gibi farklı türleri bulunmaktadır. Farklı 

türlerin içinde en çok kullanılanı, kullanıcıya doğru (indirme) ve kullanıcı çıkışlı 

(yükleme) veri akış hızlarının farklı olması nedeniyle, “asimetrik” olarak adlandırılan 

ADSL ve türevleridir. ADSL’nin bu asimetri özelliği, hane ve küçük işyerlerinin 

internet erişimindeki veri akışına uygunluk arz etmektedir.

 

26 Halen en yaygın 

genişbant platformu olan DSL teknolojisinin kullanıcılara sağladığı bant genişliği27

Son dönemdeki gelişmelerden paket hizmetlerin yaygınlaşması, genişbant 

erişim hizmetlerini doğrudan ilgilendirmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde sabit ses, 

genişbant, IPTV ve mobil hizmetlerden oluşan ikili, üçlü ve hatta dörtlü hizmet 

paketleri piyasada sunulmakta iken, çoğunlukla bunlar yerleşik işletmeci tarafından 

sunulmaktadır. Diğer yandan, yalın DSL (NDSL) son yıllarda genişbant hizmetleri 

sunumunda gündemde olan ve sabit telefon hizmetini kullanmak istemeyenler 

tarafından önemsenen bir hizmet türüdür.  

, 

VoIP ve IPTV gibi yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalardan tüketicinin 

yararlanması açısından gerekli şartları sağlayabilmektedir.  

Sabit (PSTN)  şebekeler üzerinden DSL teknolojisi ile verilen genişbant 

hizmetlerine ilişkin değer zinciri, bakır yerel ağ, DSLAM vs. teçhizat, ATM taşıma 

şebekesi, IP şebekesi, internet omurgasına erişim, perakendecilik hususlarından 

oluşmaktadır.28

                                                 
25 M., Bourreau et al., Wholesale Markets in Telecommunications, Working Paper ESS-07-10, Telecom 
Paris, Department of Economics and Social Sciences, 2007, s. 5.; D., James, 2006, s. 6. 

  

26 T., Kılıç, Yerel Ağ Kullanım Maliyetleri: Türkiye İçin Bir Model Denemesi, Telekomünikasyon Kurumu, 
Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, 2003, s. 8-9. 
27 Yerleşik veya alternatif işletmecilerin sunacağı bant genişliği, santral ile kullanıcı arasındaki mesafe, 
uygulanan DSL türü (ADSL2, VDSL, vb.), yerel ağda kullanılan metalin iletkenliği, hat ve çevresindeki 
gürültü seviyesi, DSLAM’ın özellikleri ve son kullanıcı ekipmanının özellikleri gibi birçok faktöre bağlıdır. 
28 M., Cave, “Encouraging Infrastructure Competition Via The Ladder Of Investment”, Telecommunications 
Policy, 2006, S.30, s. 230. 
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Genişbant hizmetlerine ücret seviyelerine bakıldığında, gelişmiş ülkelerde 

genel olarak genişbant erişim ücretleri halkın çoğunluğunun karşılayabileceği 

seviyelere kadar düşmüştür. Gelişmekte olan bazı ülkelerde ise genişbant erişim 

oranlarını artırmak amacıyla fiyatların düşürülmesi için indirilebilecek veri miktarına 

sınır getiren kotalı paketler, giriş seviyesi hizmetler olarak tüketicilere 

sunulmaktadır. Bu uygulama için işletmeciler, uluslararası bağlantıların maliyetinin 

yüksekliğini gerekçe göstermesine rağmen bunu destekleyecek net bir kanıt 

sunulamamaktadır. 

 

1.3 Erişim Kavramı, Yerel Ağ ve Ayrıştırma 

 

1.3.1 Erişim Kavramı 

 

Erişim kavramı, işbu tezin konusunu oluşturan toptan genişbant erişim 

hizmetlerine zemin oluşturmakta olup, alternatif işletmecilerce tüketicilere hizmet 

sunulması için ihtiyaç duyulan altyapının kullandırılmasını ele almaktadır. Bu husus, tekel 

piyasadan rekabetçi piyasaya geçişte serbestleştirme ile birlikte büyük bir adım olarak 

görülebileceği için önem arz etmektedir.  

Telekomünikasyon sektöründe ciddi bir gündem maddesi olan erişim kavramı ile 

tüketicinin veya son kullanıcının talep ettiği ürüne veya hizmete kavuşmasından ziyade 

aralarında ticari bir bağ kurulmuş ya da kurulacak olan işletmeciler arasındaki ilişkiler 

üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede, işletmecilerce sağlanan her türlü telekomünikasyon 

altyapısının paylaşımı veya bu altyapılar üzerinden sunulan hizmetlerden diğer 

işletmecilerin yararlanması, erişimin konusunu oluşturmaktadır.  

Tüketicilere hizmet sunarak ekonomik bir faaliyette bulunmak isteyen işletmeciler, 

bilhassa telekomünikasyon gibi şebeke endüstrilerinde çeşitli sebeplere bağlı olarak kimi 

zaman üretim açısından temel girdi ve altyapı konusunda yeterli seviyelere 

ulaşamayabilmektedir. Diğer yandan, bazı işletmeciler ise yüksek ve batık maliyetler 

içeren altyapıları kurmaktan kaçınarak faaliyete başlayabilmek amacıyla alternatif 

çözümlere başvurmaktadır. Bu durumdaki işletmeciler, faaliyette bulunabilmeleri için 

gerekli girdiyi sağlayabilecek imkân, altyapı veya tesislere sahip işletmecilerden talepte 

bulunarak bedeli karşılığında hizmet alabilmektedirler.  
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Telekomünikasyon altyapı ve hizmetlerine erişim, hem altyapı unsurları hem de 

farklı hizmet türlerinin bir işletmeci tarafından diğer işletmecilere sunulmasını 

kapsamaktadır. Güncel gelişmeler ışığında erişime konu olan hususların başında yer alan 

‘fiziksel altyapıya erişim’ hususu; ‘ayrıştırma’, ‘ortak yerleşim’, ‘tesis paylaşımı’ ve 

‘arabağlantı’ başta olmak üzere pek çok erişim türünü içermektedir. Bir işletmecinin son 

kullanıcılara ulaşması, son kullanıcıların bağlı oldukları şebeke sonlanma noktalarına 

erişimi gerektirdiğinden, bu noktalar başta olmak üzere fiziksel altyapıya erişim pek çok 

telekomünikasyon hizmetinin sunulabilmesi açısından kilit rol oynamaktadır.29

Erişim kavramı ve uygulamaları ile doğrudan ilişkili bir husus da ‘zorunlu unsur’ 

kavramı ve ilgili doktrindir. Zorunlu unsur kavramı, telekomünikasyon sektörü başta 

olmak üzere şebeke endüstrilerinin serbestleşmesi ve bilhassa altyapıların alternatif 

işletmecilerin erişimine açılması sürecinin merkezinde yer almaktadır. Rekabet hukukunda 

önemli yere sahip olan zorunlu unsur doktrini sayesinde doğal tekel pazarlarında zorunlu 

olarak kabul edilen unsura sahip olan teşebbüs veya teşebbüs birliklerine, sahip oldukları 

bu unsuru başka teşebbüslere kullandırma mecburiyeti getirilmesi ve bu şekilde yapısal 

giriş engellerinin kaldırılması söz konusu olmaktadır.

 

30

Doktrinin daha çok dikey bütünleşik pazarlarda faaliyet gösteren ve genelde üst 

pazardaki hâkim durumunu alt pazara da taşımak ve/veya alt pazarda daha da güçlü hale 

gelmek amacıyla anlaşma yapmayı reddeden işletmecilerin bu tür eylemlerine karşı bir 

tedbir ve/veya yaptırım olarak uygulandığı görülmektedir.

 

31 Örneğin, telekomünikasyon 

sektöründe yerel ağları kullanmadan sabit telefon kullanıcılarına erişmek mümkün 

değildir. Yerleşik telekomünikasyon operatörünün yerel ağa erişim sağlamaması ya da 

elverişsiz şartlar ve fiyatlar talep etmesi durumunda yeni oyuncuların pazara girmeleri 

zorlaşacaktır.32 Yerleşik işletmecinin tekelinde bulunan yerel ağlar, zorunlu unsur 

doktrininin en rahat uygulama alanı bulabileceği alanlardan biri olarak görülmektedir. 

Daha genel bir bakış açısıyla erişim ve arabağlantı anlaşmalarının etkin pazar gücüne sahip 

işletmeci açısından zorunlu hale getirilmesi, zorunlu unsur doktrininin endüstrideki 

yansıması olarak da kabul edilmektedir.33

                                                 
29 M. B., Ünver, Telekomünikasyon Sektöründe Erişim Sorunlarının Hukuksal Analizi ve Türkiye İçin 
Çözüm Önerileri, Telekomünikasyon Kurumu Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, 2005, s. 12. 

 

30 H.S., Ölmez, 2003, s. 53-54 ; M. B., Ünver, a.g.e., s. 8-9. 
31 M. B., Ünver, a.g.e., s. 150. 
32 R., Mason, T.M., Valetti, 2001, s. 393. 
33 A.O., Sarı, 2004, s. 19. 
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İktisatçılar arasında aşağıdaki dört şartın bir arada var olması durumunda bir 

şirketin tesislerine zorunlu erişimin sağlanması gerektiği hususunda yaygın uzlaşma 

bulunmaktadır34

1. Tesislerin etkin piyasa gücüne sahip bir işletmecinin kontrolünde olması, 

: 

2. Rakip işletmecilerin bu tesisleri kolayca yineleme potansiyelinin bulunmaması, 

3. İlgili alt veya üst pazarda rekabetin oluşması için tesislere erişimin gerekli olması, 

4. Tesislere erişim sağlanmasının mümkün olması. 

Genel itibariyle erişim konusunda yapılan düzenlemelerle, mevcut altyapının etkin 

şekilde kullanılması, doğru yatırımların ve yeniliklerin hayata geçirilmesi, zorunlu unsur 

niteliğindeki altyapıya ve/veya hizmetlere erişimin sağlanması, etkin piyasa gücüne sahip 

işletmecilerin suistimalinin önlenmesi, piyasada rekabetin tesis edilmesi, sektör açısından 

etkin kaynak tahsisinin gerçekleşerek sosyal refahın yükselmesi ve nihai olarak tüketici 

menfaatlerinin korunması amaçlanmaktadır.35

Tek yönlü erişim, erişim talep eden alternatif işletmecinin hizmet sunumu için 

yerleşik işletmecinin darboğaz niteliğindeki tesislerine erişimin gerektiği, ancak yerleşik 

işletmecinin alternatif işletmecinin tesislerine ihtiyaç duymadığı erişim türüdür. İşbu tez 

kapsamında incelenmekte olan toptan genişbant erişim modelleri tek yönlü erişime örnek 

teşkil etmektedir. Erişimin diğer türü olan ve arabağlantı olarak da adlandırılabilen ‘çift 

yönlü erişim’, iki rakip işletmecinin birbirinin zorunlu unsurlarına karşılıklı erişimine 

imkân verdiği bir durum olarak tanımlanmaktadır. İki mobil şebekenin yaptığı arabağlantı 

veya bir mobil işletmecinin sunduğu uluslararası dolaşım hizmeti bu erişim türüne örnek 

verilebilir. 

 

36

 

  

1.3.2 Yerel Ağ ve Ayrıştırma 

 

Geleneksel sabit telekomünikasyon şebekesi, erişim şebekesi ve taşıma şebekesi 

olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Erişim şebekesi, şebekenin kullanıcının 

konutundan başlayıp ilgili yerel santraldeki ana dağıtım çatısında (ADÇ) sonlanan kısmı 

olarak tanımlanmaktadır. Yerel ağ olarak da adlandırılan erişim şebekesini, anahtarlama ve 

                                                 
34 R., Dewenter, J., Haucap, 2007, s. 4. 
35 M., Armstrong, “The Theory of Access Pricing and Interconnection”, Handbook of Telecommunications 
Economics v.1 (ed: M., Cave, S.K., Majumdar, I.,Vogelsang), Elsevier, Amsterdam, 2002, s. 310.; R., 
Dewenter, J., Haucap, a.g.e., s. 7-8.;Y.Ş., Kibar, 2005, s. 14-16. 
36 R., Dewenter, J., Haucap, 2007, s. 6-7. 
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transmisyon unsurlarından ayıran en önemli husus yerel ağın şebekede rekabetin en az 

geliştiği kısım olmasıdır. Taşıma şebekesi ise santraller, transmisyon hatları gibi 

kapasiteye bağımlı şebeke bileşenlerinden oluşmaktadır. Erişim şebekesinin boyutlarını 

belirleyen temel değişken abone sayısı iken taşıma şebekesinde temel değişken taşınan 

trafiğin miktarıdır.  

Ayrıştırma kavramı, erişim kavramının altında yer alan hususlardan biri olup, 

şebekenin paylaşıma açılmasını ve alternatif işletmecilerin sadece ihtiyaç duydukları 

bileşenlerden oluşan bir hizmeti alıp, karşılığını ödemelerini ifade etmektedir. Ayrıştırma, 

yerleşik işletmecinin şebekesi üzerinden verdiği hizmetleri, taşıma, anahtarlama, arayüz de 

dâhil olmak üzere sadece talep edilen şebeke bileşenlerine ve talep edilen türden özel 

erişim sağlanmasına olanak sağlayacak şekilde birbirinden ayrı olarak düzenlemesi olarak 

tanımlanmaktadır. Ayrıştırma, pazara yeni giren işletmecinin sadece talep ettiği hizmet için 

gerekli olan bileşenlerden faydalanmasına ve sadece şebekenin kullandığı kısmı ile 

ilişkilendirilebilen maliyete dayanan bir ücreti yerleşik işletmeciye ödemesine imkân 

vermektedir37.38

Toptan genişbant erişimi, perakende piyasada hizmet sunmayı amaçlayan alternatif 

işletmecilerin şebeke sahibi yerleşik işletmecinin şebekesinin belli kısım ve unsurlarına 

erişmesini içermektedir.

 

39 Ayrıştırma kavramının içeriğinde yer alan uygulamalar 

bakımından farklı yaklaşımlar söz konusu olmaktadır. Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim 

yöntemlerinin yanı sıra Veri Akış Erişimi (VAE) yöntemleri ayrıştırma kavramı 

kapsamında değerlendirilebilmektedir.40

Serbestleşme sonrasında yerel ağın erişime açılması ve alternatif işletmecilerin 

piyasada zamanla rekabet ortamını oluşturması, toptan genişbant erişim modellerinin 

müşterek amacı olarak görülmektedir. Yerel ağın paylaşıma açılmasının sağlanması 

amacıyla “ayrıştırma” ve “toptan yeniden satış” yöntemlerinden yararlanılması 

 Dolayısıyla yeniden satış yöntemi haricindeki 

diğer toptan genişbant erişim modelleri, ayrıştırma tanımına dâhil edilebilmektedir.  

                                                 
37 T., Kılıç, 2003, s. 5-6. 
38 Ayrıştırmanın olmadığı durumda, piyasaya yeni giren işletmeci, yerleşik işletmeci ile birkaç noktadan 
arabağlantı yapabilmesine rağmen, hizmet sunmayı planladığı son kullanıcılara erişimi kapsayacak şekilde 
yerel ağ, taşıma şebekesi ve anahtarlama ekipmanları dahil olmak üzere tamamıyla kendi şebekesini kurmak 
zorunda kalacaktır (ITU, 2001, s. 49.). 
39 A., Schwarz, “Wholesale Market Definition in Telecommunications: The Issue Of Wholesale Broadband 
Access”, Telecommunications Policy, 2007, S.31, s. 252-254. 
40 ITU, Trends in Telecommunication Reform 2000-2001, Telecommunication Development Bureau, 
Switzerland, 2001, s. 49-53. 
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mümkündür.41

Ayrıştırma yoluyla oluşturulan alternatif modellerin dışında kalan yeniden satış 

(resale) yönteminde yerleşik işletmecinin perakende olarak sunduğu hizmetlerin alternatif 

işletmeciye toptan satılması ve alternatif işletmecilerin bu toptan ürünü kendi markasıyla 

pazarlaması söz konusudur. Bu kapsamda ayrıştırma, rekabetin sağlanması hedefine 

yönelik ‘temel’ yöntem olarak kabul edilmekte, tekrar satış ise ‘tamamlayıcı’ olarak 

nitelendirilmektedir.

 Bununla birlikte, bu yöntemlerden ilki perakende ürünün yapısına etki 

edebilecek teknik faaliyetleri içerdiğinden dolayı rekabete etkisi zamanla gözlenebilir iken, 

ürün farklılaştırması için pek imkân bulunmaması nedeniyle yeniden satışın rekabetin 

gelişimine katkısı sınırlı kalmaktadır. 

42

Yerleşik işletmecinin bazı tesislerini potansiyel rakipleri ile paylaşmakla yükümlü 

kılındığı zorunlu erişim, geçtiğimiz on yılda sabit telekom rekabetindeki darboğaz 

problemini aşmak için standart bir çözüm önerisi haline gelmiştir. Ölçek ekonomileri, 

batık maliyetler ve ilk-giren avantajı sebebiyle telekomünikasyon piyasasında yüksek giriş 

engelleri bulunmasından dolayı, yeni bir işletmecinin tam kapasiteli bir rakip olarak pazara 

girmesi zordur. Özellikle santraller ile son kullanıcılar arasındaki bağlantıyı sağlayan yerel 

ağ şebekesinin oluşturulması, para ve zaman bakımından büyük yatırımlar 

gerektirmektedir.

 

43 Bu çerçevede, ayrıştırma kapsamında yer alabilecek çok sayıda şebeke 

unsuru bulunmakta iken, zorunlu unsura yaygın bir örnek olarak gösterilen ve yinelenmesi 

en zor şebeke unsuru olarak bilinen yerel ağın paylaşıma açılmasına odaklanılmaktadır.44

Zorunlu erişime imkân veren ayrıştırma, birçok sektöre ve olaya müdahale eden 

rekabet hukukunda yer alan zorunlu unsur doktrini bünyesinde ele alınmaktadır. Zorunlu 

erişim hem ABD hem de Avrupa Birliğinde teşvik de edilmektedir. İlk dönemlerde 

ayrıştırma ile ses hizmetlerinde rekabetin oluşturulması hedeflenmekte iken, sabit şebeke 

üzerinden verilen çevirmeli internet ve bilhassa genişbant hizmetlerinin gündeme 

gelmesiyle zorunlu erişim daha da önem kazanmıştır.

 

45

                                                 
41 T., Kılıç, 2003, s. 6. 

 

42 T., Kılıç, a.g.e., s. 6. 
43 J., Vareday, Unbundling and Incumbent Investment in Quality Upgrades And Cost Reduction, 
Faculdade de Economia Universidade Nova de Lisboa, Lizbon, 2007, s. 1. 
44 C., Mattos, Unbundling Policy in Telecommunications: A Survey, Brazilian Chamber of Deputies, 2006, 
s. 3. 
45 E., Sutherland, Unbundling Local Loop - Global Experiences, LINK Centre, 2007, s.2; J., Vareday, 
a.g.e., s. 1. 
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Yerel Ağın Ayrıştırılması veya Paylaşıma Açılmasında, alternatif bir işletmeci 

kendi cihazları ile yerleşik işletmecinin yerel erişim şebekesi arasında bağlantı kurmak 

suretiyle yerleşik işletmecinin şebekesiyle doğrudan temasa geçmektedir. Mevcut yerel 

ağın paylaşıma açılmasına dayanan bu politika yeni işletmecilere pazara giriş imkânı 

sağlamakta ve alternatif işletmecileri ileride abone birikimleri yeteri kadar büyüdüğünde 

kendi şebekelerini kurmaya teşvik etmektedir.46 Bu şekilde, ayrıştırma politikasının 

alternatif işletmecinin ‘yaparak öğrenme’ sürecini gerçekleştirmesine ve talep 

belirsizliğinden kaynaklanan risklerden kurtulmasına imkân verdiği 

değerlendirilmektedir.47

Altyapı rekabetinin, maliyetlerin asgari düzeye çekilmesi baskısını artırması ve 

daha kapsamlı yenilikçiliğe (inovasyon) sebep olması nedeniyle telekomünikasyon 

sektöründe sürdürülebilir rekabete ulaşılmasında birincil yol olduğu iddia edilmekle 

birlikte, erişim sayesinde sağlanabilen hizmet rekabetinin altyapı rekabeti için gerekli bir 

ön şart olduğu değerlendirilmektedir.

 

48

 

 Alternatif işletmeciler yerleşik işletmecinin 

şebekesine erişim elde edemedikçe, rekabetin kısa dönemde hiçbir surette gelişmesi 

mümkün görülmemektedir. 

1.4 Toptan Genişbant Erişim Modelleri 

 

Toptan Genişbant Erişim Modelleri kapsamında yer alan Yeniden Satış (Al-Sat), 

Veri Akış Erişimi (VAE) ve Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim yöntemleri, yerleşik işletmeci 

tarafından sabit telefon şebekesi üzerinden sayısal abone hattı (DSL) teknolojileri yoluyla 

verilen toptan seviyede sunulan hizmetlerdir. Söz konusu yöntemler, alternatif 

işletmecilerin rekabet edebilmeleri için yerleşik işletmecinin darboğaz niteliğindeki 

tesislerine erişmeleri gerekirken, yerleşik işletmecinin aksine ihtiyaç duymadığı tek yönlü 

erişime örnek teşkil etmektedir.  

 

                                                 
46 J., Vareday, 2007, s. 1. 
47 C., Mattos, 2006, s. 2. 
48 Altyapıya dayalı rekabet, piyasaya yeni giren işletmecinin kendi altyapısını kurarak müşterilerine hizmet 
sunduğu rekabet modeli iken, hizmete dayalı rekabet, kendi altyapılarını kurmak yerine mevcut işletmecilerin 
altyapılarını kullanarak hizmet sunduğu rekabet modelidir. Altyapıya dayalı rekabet, hem yeni/alternatif 
işletmecinin alternatif bir altyapı kurduğu modeli hem de hizmete dayalı rekabet modellerinden 
yararlanmasının yanı sıra gerekli olan kısmi altyapı unsurlarını kurmasını gerektiren modelleri içermektedir 
(G. Evren, 2005, s. 35) 
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1.4.1 Yerel ağa ayrıştırılmış erişim  

 

Yerel ağın ayrıştırılması (local loop unbundling) temel olarak şebekenin yerel 

kesiminin tamamı veya bir kısmının ücreti karşılığı pazara yeni giren alternatif 

işletmecilerin doğrudan kullanımına açılmasını ifade etmektedir. Doğrudan erişim 

kapsamında ele alınabilecek yerel ağa ayrıştırılmış erişim türleri, rekabetçi işletmecilere 

yerleşik işletmeciye ait erişim şebekesindeki hatlar üzerinde kontrol imkânı vermektedir. 

Alternatif işletmeci tarafından, kullanıcı ile arasındaki doğrudan iletim ortamı üzerinden, 

sunulan hizmetlerde asıl katma değerin oluşturulduğu santral ve santralden sonraki 

bölümlerde rekabet sağlanarak bu hizmetlerin kalite düzeyi, fiyatları ve çeşitliliklerine 

dayalı iktisadi etkinlik artırılabilmektedir. Diğer bir deyişle, ayrıştırma ile erişim 

maliyetinde avantajın yanı sıra, yerleşik işletmecinin sunulacak hizmetlerde belirleyici 

olma ve yeni teknoloji seçeneklerini kısıtlama imkânı da ortadan kalkmaktadır. Yerel ağa 

ayrıştırılmış erişim türlerinin başlıcaları; yerel ağa ayrıştırılmış tam erişim, yerel ağa 

paylaşımlı erişim ve alt yerel ağa erişimdir.49

 

 (Şekil 1.1.) 

 
          Kaynak: Ovum, 2006.  

Şekil 1.1. Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim 

                                                 
49 T., Kılıç, 2003, s. 11. 
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Yerel ağa ayrıştırılmış tam erişim, abone ile ADÇ arasındaki bakır kablo çiftinin 

ses ve ses harici bandının tamamının alternatif işletmecinin kullanımına açılmasını ifade 

etmektedir. Bu durumda alternatif işletmeci perakende piyasada kullanıcılara hem ses, 

hem de veri iletimi veya internet erişimi hizmetini sunma fırsatını yakalamaktadır. Bu 

yöntemle; rekabetçi işletmeci, bakır kablo üzerinde tam kontrol imkânına sahip 

olmaktadır. Bu kontrol imkânı işletmecilerin, hattın fiziksel durumu ve dış etkenlere bağlı 

olarak, kullanıcılara sağlayacakları hizmet kalitesi seviyesini belirleyebilmelerine imkân 

sağlamaktadır. 

Yerel ağa paylaşımlı erişim, bakır kablo çiftinin frekans spektrumunun 

ayrıştırılmasını gerektirmekte olup, sadece ses harici bandın alternatif işletmeci tarafından 

kullanılması durumunu ifade etmektedir. Bu durumda, alternatif işletmeci genişbant veri 

iletimi hizmetini müşterilerine sunabilirken, müşteriler düşük frekans bandından sunulan 

ses hizmetini çoğunlukla yerleşik işletmeciden almaya devam etmektedir.  

Alt yerel ağa erişim (sub-loop unbundling) alternatif işletmeciye, yerleşik 

işletmecinin şebekesine ana dağıtım çatısı yerine kullanıcıya saha dolabı gibi daha yakın 

bir noktadan bağlanma imkânı vermektedir. Bu yöntem, bakır kablo üzerinden yüksek 

hızlarda veri iletimi gerektiren hizmetlerde, müşteri ile rekabetçi işletmeci arayüzü 

arasındaki uzaklığın önemli bir kısıt olarak ortaya çıktığı durumlarda kullanılmaktadır. 

Bilhassa hat uzunluğunun 4–5 km’den daha fazla olduğu bölgelerde rekabetçi işletmeciler 

müşterilerine ADSL hizmeti götürebilmek için alt yerel ağa erişim yöntemlerini 

kullanabilmektedir. Bu yöntemde erişim ücreti daha düşük olmasına rağmen, yatırım 

maliyetleri daha yüksek gerçekleşmektedir.50

 

 

1.4.2 Veri akış erişimi  

 

Ayrıştırma kavramı kapsamında değerlendirilebilen Veri Akış Erişimi (VAE) 

yöntemi farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. DSL hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin 

veri akışı erişimi en temel yaklaşımla, yerleşik işletmeci tarafından son kullanıcının 

binasına kadar yüksek hızlı bir erişim bağlantısının kurulması ve müşterilere yüksek hızlı 

hizmetler sunmak amacıyla bu erişim hattının üçüncü tarafların kullanımına açılması 

anlamına gelmektedir. Genel itibariyle, VAE yöntemi alternatif işletmecilerin 

                                                 
50 C., Mattos, 2006, s. 7; T., Kılıç, 2003, s. 13. 
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müşterilerine kendi katma değerli hizmetlerini sunabilmelerine imkân verecek şekilde iki 

yönlü transmisyon kapasitesinin sağlanmasını içeren ve DSL hizmetleri için erişim hattının 

yanı sıra omurga şebekesinin taşıma hizmetlerinden (ATM/IP) oluşan (yüksek hızlı) bir 

toptan satış ürünüdür. Bu tür bir bağlantıda bazı teknik düzenlemeler İSS tarafından 

sağlanırken bağlanılan noktanın gerisindeki hizmetler, yerleşik işletmeci tarafından 

sağlanmaktadır.51

 

 

 
   Kaynak: Ovum, 2006. 

Şekil 1.2. Veri Akış Erişimi  
 

VAE’yi açıklayan Şekil 1.2.’de yer verildiği üzere, kullanıcı konutundaki xDSL 

modemi aracılığıyla bakır kablo şebekesine bağlanmaktadır. Her bir abone bağlantısı için 

yerel santralde bir ayırıcının (splitter) yardımıyla ses-veri ayrıştırma işlemi yapılmaktadır. 

Tüm ses iletimleri ses anahtarlama sistemlerine yönlendirilirken, abone genişbant 

hizmetlerini yerleşik işletmeci veya alternatif işletmeciler üzerinden alabilmektedir. 

Ayrıştırılmış genişbant trafiği, mülkiyeti ve işletmesi yerleşik işletmeciye ait olan ve 

DSLAM adı verilen aktif cihaza aktarıldıktan sonra, fiber-optik kablolardan oluşan taşıma 

şebekesinin başlangıcındaki ATM şebekesine ulaşmaktadır. ATM şebekesi üzerinde diğer 

kullanıcıların bilgileriyle birleştirilip yoğunlaştırılan kullanıcı bilgisi, bu şebeke üzerinden 

yüksek hızlarda geçerek başka bir aktif cihaz olan Genişbant Uzaktan Erişim Sunucusuna 

                                                 
51 ERG, Bitstream Access, Common Position (ERG (03) 33 rev2), 2005, s.4. 
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(BRAS) gelmektedir. BRAS noktasından geçerken tekrar ayrılan birleştirilmiş kullanıcı 

bilgileri, (yönetilen) IP omurga şebekesi (managed IP backbone network) adı verilen bir 

bölgeye ulaşmaktadır. Bu bölge ise internetin veri iletim sistemi protokolü olan IP (internet 

protocol) sistemine geçişi sağlamaktadır.52

DSL trafiğinin alternatif işletmeciye nerede teslim edileceği hususu VAE 

uygulamalarının çeşitlenmesini sağlamaktadır. Yerleşik işletmeci ile alternatif işletmeciler 

(İnternet servis sağlayıcıları) arasındaki anlaşmaya konu olan farklı trafik teslim noktaları 

(erişim noktaları) nedeniyle Şekil 1.2.’de de yer verildiği şekilde DSLAM, ATM ve IP 

olmak üzere üç farklı seviyede VAE gerçekleşebilmektedir.

 

53

DSLAM Seviyesinde Veri Akış Erişiminde (DSLAM VAE) yerleşik işletmeci 

DSL erişim hattını sağlamakta ve alternatif işletmeciye veri trafiğini direkt olarak 

DSLAM’dan sonra teslim etmektedir. DSLAM VAE, yerel ağa paylaşımlı erişim ve 

yerleşik işletmeciden alınan DSLAM hizmetinin bir birleşimidir. Bu seçenekte alternatif 

işletmeci, yardımcı taşıma (backhaul) işlemleri için tam olarak kendi şebekesini 

kullanabileceği gibi şebeke sahibi işletmecilerin omurga hizmetlerinden de 

yararlanabilmektedir. Bu da alternatif işletmeciye omurga şebekesi üzerinde hizmet 

kalitesini belirleme ve daha iyi yardımcı (backhaul) ürün kalitesi sayesinde son 

kullanıcılara farklı teknik özelliklere sahip DSL hizmetleri sunma imkânı tanımaktadır. Bu 

seçenek alternatif işletmecinin, DSLAM seviyesinde bulunabilmek için büyük bir yatırım 

yapmasını veya trafiğin taşınacağı devrelerin kiralanmasına ilişkin yüksek maliyetlerin 

karşılanmasını gerektirmektedir.  

 

ATM Seviyesinde Veri Akış Erişiminde (ATM VAE) yerleşik işletmeci DSL 

erişim hattına ek olarak bir yardımcı taşıma hizmeti sağlamaktadır ve alternatif işletmeciye 

trafiği bir ATM anahtarlama (switch) noktasında (ATM seviyesinde) teslim etmektedir. 

Alternatif işletmeci trafik teslim noktasında aldığı trafiği kendi varlık (PoP) noktasında yer 

alan BRAS’a ulaştırır. Söz konusu cihazın mülkiyeti ve işletmesi VAE hizmeti alan 

işletmeciye ait olması nedeniyle alternatif işletmeci BRAS’ın parametrelerini 

değiştirebilmektedir. Dolayısıyla, alternatif işletmeci kendi teknik imkânları dahilinde bazı 

hizmet kalitesi parametrelerini geliştirebildiği için son kullanıcılara farklılaştırılmış ürünler 

sunabilmektedir. 
                                                 
52 ERG, 2005, s. 4-8.  
53 Dr. J., Merkt, Mandatory Bitstream Access from a European Network Operator’s Perspective, 15. 
Biennial ITS Conference, Berlin, 2004, s. 9. 
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IP Seviyesinde Veri Akış Erişiminde (IP VAE) yerleşik işletmeci DSL erişim hattı 

ve ek olarak bir taşıma hizmeti sağlar ve alternatif işletmeciye trafiği IP şebekesinde (IP 

seviyesinde) bir trafik teslim noktasında teslim eder. Bu seçenekte alternatif işletmecinin 

internet trafiği yerleşik işletmecinin BRAS’ı üzerinden geçer ve İnternet Servis 

Sağlayıcıya (İSS’ye) iletilir. Yerleşik işletmeci BRAS’ı işlettiğinden, son kullanıcıyı 

izleme ve ilgili trafik ile devreleri kontrol etme imkanı vardır. Alternatif işletmeci internete 

çıkış kapasitesi gibi bazı teknik parametrelerde düzenleme yaparak hizmette kısmi bir 

farklılaştırma gerçekleştirebilir. 

VAE hizmeti alan işletmeciler, teslim aldığı trafiği yerleşik işletmecinin sağladığı 

fiziksel ortak yerleşim ortamında ya da farklı bir mekânda konumlandırılmış varlık (PoP) 

noktasında yer alan BRAS, router vb. kendi cihazlarına ulaştırmaktadır. Söz konusu iletim 

hattının oluşturulmasında yerleşik işletmecinin ayrıca sunmakta olduğu yardımcı taşıma 

(backhaul) hizmetlerinden yararlanabileceği gibi, kendi şebekesi yoluyla veya şebeke 

sahibi farklı bir işletmeciden hizmet alarak da taşıma işlemini54

Bu çerçevede, VAE’de alternatif işletmecinin yerleşik yükümlü işletmeciden satın 

aldığı xDSL ürününü farklılaştırma imkânı vardır. Hizmetlerini yerleşik yükümlü 

işletmecinin hizmetlerinden farklılaştırabilmek maksadıyla alternatif işletmecilerin, son 

kullanıcılara sunulan hizmetin belirli teknik özelliklerini kontrol edebilecekleri bir noktaya 

erişim imkânlarının olması ve/veya müşteriye sunulan hizmetin kalitesini (veri hızı vb.) 

değiştirebilecekleri bir pozisyonu sağlayan kendi şebekelerini (veya alternatif şebeke 

imkânlarını) kullanmaları gerekmektedir. Alternatif işletmecinin son kullanıcıya sunduğu 

hizmeti farklılaştırma imkânı, trafiğin teslim alındığı noktanın son kullanıcıya 

yaklaşmasıyla artmaktadır. 

 sağlayabilmektedir. 

DSLAM VAE, ülke çapında genişbant erişimi sunabilmeleri için rakiplerin fiziksel 

altyapılarının yerleşik işletmecinin ADÇ’lerinin her birine ulaştırılmasını gerektirmesinden 

kaynaklanacak yüksek maliyetler nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir VAE yöntemi 

değildir. Uygulama bakımından daha makul karşılanan IP VAE ile ATM VAE, değişik 

son kullanıcı ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. IP VAE, hane halkının oluşturduğu kitlesel 

pazarlarda internet erişimi için daha fazla şekillenmişken, ATM VAE ATM teknolojisinde 

                                                 
54 VAE uygulamaları göz önüne alındığında trafik teslim noktaları ile alternatif işletmecilerin varlık (PoP) 
noktası arasındaki bağlantıyı sağlayan yardımcı (backhaul) hizmetlerin sunulmasına ilişkin olarak, yerleşik 
işletmeci ve bunun dışında altyapı şebekesi sahibi olan diğer işletmecilerin yer aldığı omurga işletmeciliği 
pazarının VAE uygulamalarının başarısı için önem arz edebileceği sonucuna varılmaktadır. 
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tasarlanan konfigürasyonları kalite ve bant genişliği açısından rakiplerin hizmetlerinin 

yerleşik işletmecinin perakende ürünlerinden farklılaştırılmasına temel oluşturmaktadır. 

Böylece ATM VAE ile daha çok kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar 

üzerine yoğunlaşılmaktadır. ATM VAE ve IP VAE modellerinde alternatif işletmecinin 

ülkenin tamamına hizmet vermesi amacıyla bağlantı kurulması gereken toplam trafik 

teslim noktası sayıları ülke karakteristiğine göre değişkenlik gösterebilmekte olup, 

genellikle referans tekliflerde belirtilmektedir. 55

 

   

1.4.3 Yeniden satış (al-sat)  

 
Yeniden Satış (resale) yönteminde teknik olarak kullanıcı kimliğinin 

doğrulanması, servis hızının ayarlanması, internete çıkışın sağlanması gibi tüm teknik 

düzenlemeler bütünüyle PSTN şebekesinin sahibi yerleşik işletmeci tarafından 

oluşturulmakta olup, alternatif işletmeci sadece ürünü pazarlama, son kullanıcı cihazının 

(modeminin) dağıtımını yapma ve bazen faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmektedir. 

Yeniden satış yönteminde adından da anlaşılacağı üzere yerleşik işletmecinin alternatif 

işletmeciye sattığı hizmet ile kendi müşterilerine sunduğu perakende hizmet teknik olarak 

aynıdır.  

Bu modelde, alternatif işletmecinin kendi altyapısını kurmasına ve işletmesine 

gerek yoktur. Ancak alternatif işletmeci farklılaştırılmış bir ürün (farklı teknik özelliklere 

sahip son kullanıcı ürünü) sunamamaktadır. Fiyat ve marka, İSS’nin hizmetini yerleşik 

işletmecinin perakende hizmetinden farklılaştırabileceği hususlardır. İSS’ye son 

kullanıcılara yeniden satılması amacıyla sağlanan hizmetin ücreti, genellikle perakende 

ücretten ilgili perakende maliyetleri56

Yeniden satış ile toptan hizmet alan ve üretmediği bir ürünü satmaya çalışan 

işletmecinin başarısı tabii olarak bir satış başarısıdır. Alternatif işletmecinin erişim 

maliyetleri ile perakende ücretler arasındaki marj nispeten düşük olduğundan son 

kullanıcıya yönelik ücret belirlemede yerleşik işletmeciye karşı rekabet şansı azalmaktadır. 

Yeniden satış yöntemi ile genişbant internet erişimi sunan İSS ile son kullanıcı arasında 

 içeren bir marj düşülmesi suretiyle belirlenmektedir. 

                                                 
55 Dr. J., Merkt, 2004, s. 9-10. 
56 Söz konusu maliyetler, ilan ve reklam giderleri, personel giderleri, satış hizmeti ve kurulum komisyon 
bedeli, müşteri hizmetleri işlemleri ücretleri, ortalama çağrı merkezi ücreti, otomasyon işlemleri ücretleri, 
faturalama ve postalama ücreti gibi muhtelif kalemleri içerebilmektedir.  
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faturalama ilişkisi bulunmakta olup, son kullanıcıya yerleşik işletmeci tarafından PSTN hat 

kirası (aylık sabit ücret) ve telefon kullanımı için ayrıca bir fatura gönderilmektedir. 

Hizmet portföyünü geliştirmeyi amaçlayan sektör oyuncuları tarafından da tercih 

edilebilen bu modelin İSS açısından en önemli avantajı, şebeke faaliyetlerine ilişkin hiç bir 

teknik çalışma içermemesi iken, en önemli dezavantajı ise İSS’nin verdiği hizmeti 

farklılaştıramamasıdır. Bu çerçevede, kendi şebeke altyapıları üzerinden farklılaştırılmış 

ürünlerden oluşan kendi portföyünü oluşturmayı isteyen İSS’ler için bu yöntem makul 

görünmemektedir. 

Gerekli asgari altyapının kurulmasının dahi uzun süreceği dikkate alındığında, 

yatırım gerçekleşmeden perakende hizmet sunumuna imkân veren yeniden satış yöntemi 

alternatif işletmecinin piyasaya girişini hızlandırarak serbestleşmeyi takip eden dönemde 

piyasada rekabetin sağlanmasına az da olsa katkı sağlamaktadır.57 Bu yaygın kanının 

aksine yeniden satış yönteminin uygulamaya girmesiyle perakende fiyatların artacağı, 

tüketici artığının azalacağı ve böylece faydadan ziyade zarar ile sonuçlanacağı yönünde de 

görüşler bulunmaktadır.58

Altyapıya dayalı rekabetin başarıyla oluşturulabilmesi için ilk basamak olarak 

görülen bu yöntem ile elde edilen müşteri kitlesine zaman içinde oluşturulacak altyapı 

unsurlarından da yararlanılarak hizmet verilmesi ve alternatif işletmeciler açısından riskin 

de asgari seviyede tutulması sağlanacaktır. Bu şekilde, öncelikle batık maliyet 

kapsamındaki altyapı yatırımlarının gerçekleştirilip daha sonra müşteri kazanılması gibi bir 

stratejinin getireceği potansiyel riskten kaçınılması ve piyasaya girişlerin sağlıklı ve 

başarılı olması sağlanacaktır.

 

59

 

 

1.5 Toptan Genişbant Erişim Modellerinin Karşılaştırılması 

 
Al-sat, VAE, paylaşımlı erişim ve tam erişim yöntemlerinin uygulanması sırasında 

genişbant devre ve cihazlarına ilişkin sorumlulukların yerleşik işletmeci ile alternatif 

işletmeci arasındaki dağılımı Çizelge 1.1.’de özetlenmektedir.60

                                                 
57 A., Arıöz, Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme Süreci, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, 2005, 
S.67-68; A.C., Larson, “Resale Issues in Telecommunications Regulation: An Economic Perspective”, 
Michigan Telecommunications and Technology Law Review, 1996, S. 2-57, s. 70. 

 

58 F., Höffler, K.M., Schmidt, “Two Tales on Resale”, Governance and The Efficiency of The Economic 
Systems, Mannheim, 2007, s. 19. 
59 C., Mattos, 2006, s. 9-10. 
60 Sunrise Consultants, Broadband Access, 2006, < www.sunriseconsultants.com/broadband.html> 
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Çizelge 1.1. Erişim Modellerinin Karşılaştırması  

Şebeke Bileşenleri 
Yeniden 

Satış  
Veri Akış 
Erişimi  

Paylaşımlı 
Erişim  

Tam 
Erişim  

Yerel Ağ (genişbant)   Yerleşik Yerleşik Alternatif Alternatif 

Yerel Ağ (darbant)   Yerleşik Yerleşik Yerleşik Alternatif 

Yerel Ağ (bakım/onarım) Yerleşik Yerleşik Yerleşik Yerleşik 

DSLAM  Yerleşik Yerleşik Alternatif Alternatif 

Taşıma   Yerleşik Yerleşik Alternatif Alternatif 

BRAS/SSG 
Yerleşik Alternatif / 

Yerleşik * 

Alternatif Alternatif 

İnternete Çıkış Yerleşik Alternatif Alternatif Alternatif 
(*) ATM VAE modelinde BRAS mülkiyeti ve işletmesi alternatif işletmeciye aitken, IP VAE 
modelinde yerleşik işletmeciye aittir.  
Alternatif = Alternatif (Rekabetçi) İşletmeci 
Yerleşik = Yerleşik (Yükümlü) İşletmeci   

 

Al-sat, alternatif işletmecilerin hizmetlerini yerleşik işletmecinin hizmetlerinden 

farklılaştırmasına imkân tanımamakta iken VAE’de bu kısmen mümkündür. Dolayısıyla, 

VAE teknik bir terim, al-sat ekonomik bir terim olarak değerlendirilebilir. Buna ilave 

olarak; VAE kısmen altyapı rekabetine de imkân sağlamaktadır. Ancak al-sat yöntemi, 

sadece hizmet seviyesinde rekabete imkân vermektedir.  

Gerek yeniden satış (al-sat) yöntemi, gerekse VAE yöntemi kendi içerisinde 

olumlu özelliklere sahiptir. Al-sat yöntemi pazara yeni giren ve yeterli finansal güce sahip 

olmayan internet servis sağlayıcılar için çözüm sunarken, VAE yöntemi, daha güçlü 

finansal altyapıya sahip olan internet servis sağlayıcılarını yatırım yapmaya yöneltmekte 

ve sektördeki rekabeti artırmaya teşvik etmektedir. 

Paylaşımlı erişim ve VAE arasındaki ana fark ise, DSLAM’ın kimin tarafından 

sağlandığıdır. VAE’de DSLAM yerleşik yükümlü işletmeci tarafından işletilirken, 

paylaşımlı erişimde DSLAM her zaman alternatif işletmeci tarafından işletilir.61

                                                 
61 Sanal ortak yerleşim durumunda dahi yerleşik işletmeci DSLAM’ın sadece bakımını yapmaktadır. 

 Bir 

DSLAM’da hız ve kota açısından belirli sayıda profil sunulabilmekte olup, VAE hizmeti 

alan işletmeci uygulanan profillerden bir veya daha fazlasını kullanabilmekte iken, 

paylaşımlı erişimde alternatif işletmeci profilleri kendisi tayin edebilmektedir. Bunun yanı 
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sıra, hem tam erişim hem de paylaşımlı erişimde alternatif işletmeci, doğrudan son 

kullanıcıya bağlanıp bakır kablo çifti üzerinden ses ve/veya veri iletimi sunabilmektedir. 

VAE’de ise ADÇ’ye alternatif işletmecinin doğrudan bağlantı kurması söz konusu 

olmayıp alternatif işletmeci trafiği ADÇ’den sonra gelen trafik toplama noktalarında teslim 

almaktadır. Dolayısıyla tam erişim ve paylaşımlı erişimde alternatif işletmecinin hizmet 

farklılaştırması kabiliyeti, VAE’ye göre daha fazladır. Bu nedenle de, VAE’nin rekabetçi 

katkı değeri, diğer iki yönteme göre daha küçüktür.62 Bunun yanı sıra genişbant 

penetrasyonu üzerindeki etkileri itibariyle bu iki yöntemin VAE’ye göre üstün olduğu 

değerlendirilmektedir.63 Ancak, yerel ağa ayrıştırılmış erişim, her bir santral için katlanılan 

DSLAM ve ilgili ekipmanların kurulum ve işletme maliyeti ile diğer faaliyet 

maliyetlerinin karşılanabilmesi için santral başına en az 500 abone elde edilmesi 

gerekmektedir.64

Yerel ağa ayrıştırılmış erişim yöntemleri olan tam erişim ile paylaşımlı erişim 

arasındaki en büyük fark, darbant yani ses hizmetleri sunumudur. Paylaşımlı erişimden 

yararlanan alternatif işletmeciler, VoIP ile müşterilerine ses hizmeti sunmazlarsa, tam 

erişim modelinde ses ve genişbant hizmetlerinin bir arada sunulabilmesinden kaynaklanan 

kapsam ekonomilerinden feragat etmiş olmaktadırlar. Ayrıca SDSL, HDSL vb. bazı DSL 

teknolojilerinin uygulanması için bakırın tüm frekans spektrumunun kullanılması 

gerekmektedir. Bu nedenlerle paylaşımlı erişimin rekabet değeri, tam erişimin altında 

kalmaktadır.

  

65

Bu kapsamda, farklı erişim noktaları üzerinden uygulanabilen VAE yerleşik 

işletmecinin şebekesinde düzenlemeler ve alternatif işletmecilerin kısmi altyapı yatırımları 

gerektirmesi nedeniyle yeniden satış modeline göre uygulama itibariyle daha karmaşık 

olmasına rağmen, daha az yatırıma ihtiyaç duyulduğundan alternatif işletmecinin 

operasyonel görevlerinin fazla olduğu yerel ağa ayrıştırılmış erişime göre nispeten daha 

kolay görülebilmektedir. Diğer bir deyişle VAE yöntemi diğer iki toptan genişbant erişim 

yöntemi arasında geçiş için ara kademeyi oluşturmaktadır. 

 Ancak ücretinin tam erişime göre daha düşük olması nedeniyle paylaşımlı 

erişim bazı durumlarda daha çok tercih edilebilmektedir. 

                                                 
62 C., Mattos, 2006, s. 33-34. 
63 S., Wallsten, Broadband and Unbundling Regulations in OECD Countries, AEI Brookings, 2006, s. 
16. 
64 D., James, 2006, s. 10. 
65 C., Mattos, 2006, s. 31-32. 
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xDSL hizmetinin yüksek miktarda yatırım gerektiren bir hizmet olması göz 

önünde bulundurulduğunda, xDSL hizmeti vermek isteyen internet servis sağlayıcılarının, 

maliyet ve ileriye yönelik talep değerlendirmeleri ışığında farklı modelleri eş zamanlı 

olarak uygulayabilmesi ve rasyonel mukayeseler yaparak farklı bölgelerdeki abonelerine 

en makul yöntemle hizmet sunabilmesi maksadıyla farklı açılardan gerekli düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, toptan piyasada sunulan hizmetin 

çeşitlenmesi ve en doğru şekilde düzenlenmesinin, perakende piyasada tüketiciye de farklı 

kalite/tarife seçeneklerini sağlayarak, tüketici refahını artırıcı bir sonuç getireceği 

değerlendirilmektedir. 

 

1.6 Genişbant Penetrasyonu ve Toptan Genişbant Erişiminin Etkisi  

 

Günümüzde ülkelerin gelişmişliği ile genişbant yaygınlık ve kullanım oranları 

arasında doğrudan ilişki kurulmaktadır. Genişbant penetrasyonu (yaygınlığı) yüksek olan 

ülkelerin, bilgi toplumu olma yolunda ciddi ilerleme kaydettikleri kabul edilmekte olup, bu 

ülkeler gelişmiş ülkeler arasında sayılmaktadır.66

Genişbant hizmetine ilişkin altyapının yaygınlaştırılması ve kullanım oranının 

artırılması için gerekli zeminin oluşturulması amacıyla, hükümetler ve UDK’lar piyasa 

koşulları dâhilinde gerekli politikaları oluşturmakta ve yürütmektedir. Ülkelerin genişbant 

politikaları ve uygulamaları çeşitlilik göstermektedir. Genellikle ilk planda mevcut 

altyapılar üzerinden internet erişiminin artırılması, orta ve uzun vadede ise alternatif 

altyapılardan da yararlanılarak birden fazla işletmecinin girişim destekleriyle genişbant 

internet penetrasyonunun artırılması amaçlanmaktadır. Bu noktada, hükümetler ve 

UDK’lar sadece sübvansiyonlar, krediler ve teşvikler sağlamakla kalmayıp mevcut 

altyapının etkin şekilde alternatif işletmecilerin erişimine açılması hususunda da çalışmalar 

yapmaktadır.

  

67 Genişbant yaygınlığında yetersiz gelişimlerin nedeni olarak, güçlü yerleşik 

işletmecinin karşısında zayıf düzenleyici rejimin varlığı, geçmişte altyapıya yetersiz 

yatırım yapılması ile düşük bilgisayar sahipliği ve kullanım oranı gibi hususlara yer 

verilmektedir.68

                                                 
66 D., James, 2006, s. 2-3. 

 

67 D., James, a.g.e., s. 2. 
68 E., Sutherland, 2007, s. 3. 
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Genişbant penetrasyonunu etkileyen faktörler olarak nüfus yoğunluğu, gelir 

seviyesi (kişi başına GSMH), altyapıya dayalı rekabet ve rekabetçi piyasa yapısı 

gösterilmektedir.69 Son kullanıcılar açısından internet erişimine etki eden faktörler 

arasında milli gelir, eğitim seviyesi, yaş, şehirleşme, internet erişim fiyatları vb. birçok 

husus yer almakta iken, yapılan araştırmalarda bireylerin ekonomik gücü ile internet erişim 

oranı arasında ciddi korelasyon bulunduğu tespit edilmiştir. Milli gelirin yüksek olduğu 

ülkelerde genişbant penetrasyonu yüksek iken, milli gelirin düşük olduğu ülkelerde ise 

bilhassa hane halkının kullanımı açısından genişbant yaygınlığı düşük kalmaktadır.70

Bu noktada, perakende piyasada görülen fiyat seviyelerinin bütün ülkelerde 

tüketicilerin taleplerini etkilediği açıktır. Zaman içinde fiyatlardaki değişimlere karşın 

tüketicilerin tepkileri bunu doğrulamaktadır. Örneğin fiyatların düşmesi durumunda 

mevcut tüketicilerin daha üstün hizmet içeren paketlerden yararlanmaları veya yeni abone 

kazanılmasında görülen artış, perakende fiyat seviyelerinin genişbant kullanım yaygınlık 

oranı üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, perakende piyasada oluşan 

fiyatlar üzerinde etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Ekonomik açıdan bunlardan en 

önemlisi, perakende piyasadaki rekabet seviyesidir.  

  

Perakende piyasada rekabetin gerçekleşmesi için altyapıya dayalı rekabet ve 

hizmete dayalı rekabet olmak üzere iki alternatif bulunmaktadır. Altyapıya dayalı rekabet 

pazara yeni giren işletmecinin kendi altyapısını kurarak müşterilerine hizmet sunduğu 

rekabet modeli iken, hizmete dayalı rekabet yeni/alternatif işletmeciler tarafından mevcut 

işletmecilerin altyapı imkânlarını kullanarak hizmet sunulmasını kapsamaktadır. Bu iki 

yaklaşımdan ilkinin genişbant penetrasyonu üzerinde daha etkili olduğu 

değerlendirilmekte olup, ikinci yaklaşım diğeri için ikameden ziyade tamamlayıcı olarak 

görülmektedir.71

Yapılan araştırmalara göre, altyapıya dayalı rekabetin gerçekleşmediği 

durumlarda, genişbant penetrasyon oranını artırmayı amaçlayan ülke idarelerinin 

sübvansiyonların uygulanmasının yanı sıra yerel ağa ayrıştırılmış erişim başta olmak üzere 

 

                                                 
69 R., Cadman, Inconsistent Regulation, Market Structure and Broadband Adoption in the EU: a 
Dynamic Model, SPC Network, CCP Working Paper, 2008, s. 8-9; S., Wallsten, 2006, s. 2-3. 
70 E., Baranes, M., Bourreau, “An Economist's Guide to Local Loop Unbundling” , Communications & 
Strategies, 2005, S.57, s. 16.; I., Cava-Ferreruela, A, Alabau-Munoz, “Broadband Policy Assessment: A 
Cross-National Empirical Analysis”, Telecommunications Policy, 2006, S.30, s. 446. 
71 S., Wallsten, 2006, s. 4-7; W., Distaso et al., “Platform Competition and Broadband Adoption in Europe: 
Theory and Empirical Evidence from the European Union”, Information Economics and Policy, 2006, S.18, 
s. 103. 
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toptan genişbant erişim modellerine odaklanması ve uygun bir fiyatlandırma yapısı 

oluşturması gerekmektedir.72

Dolayısıyla, perakende piyasada hizmet sunulmasına ilişkin altyapıların -bilhassa 

yinelenmesi zor olan- bazı kısımlarının alternatif işletmecilerce kullanılarak son 

kullanıcılara ulaşılması, diğer bir deyişle erişimin sağlanması, perakende piyasada 

rekabetin oluşumu ve tüketici menfaati bakımından önem arz etmektedir.

 

73 Alternatif 

işletmecilerin etkin şekilde piyasaya girmesi amacıyla UDK’ların yapacağı her türlü 

düzenleme, toptan piyasaların düzenli işlemesine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, 

alternatif işletmecilerin rekabet gücünün gerekli seviyede oluşabilmesi için, hedeflenen 

teknik şartlar altında toptan hizmetlerin sunulduğu varsayımı altında, düzenlemelerin 

fiyatlara ilişkin ekonomik boyutu ön plana çıkmaktadır. Erişim ücretlerinin en doğru 

şekilde belirlenmesinin, ekonomik etkinliği sağlamanın yanı sıra genişbant 

penetrasyonunu ve internet kullanım oranını olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir.74

Mevcut uygulamalar ışığında toptan genişbant hizmetlerin diğer bir olumlu yönü 

olarak, ürün farklılaştırmasını ve dolaylı olarak perakende pazarda seçeneklerin oluşmasını 

sağlaması gösterilebilmektedir. Alternatif işletmeciler tarafından gerçekleştirilmeye 

çalışılan hizmet farklılaştırması yoluyla, hem son kullanıcılara alternatifler sunulmasının 

önü açılmakta hem de toptan ücretler ile perakende gelirler arasındaki marjın, faaliyetlerin 

kârlı şekilde devamı için yeterli seviyede oluşturulması amaçlanmaktadır. Ancak, bazı 

ülkelerde yerleşik işletmeciler, perakende genişbant pazarındaki faaliyetlerini rekabetten 

korumak ve şartlar elverdiğince hâkimiyetini sürdürmek için UDK’lar ile çatışma içinde 

bulunmaktadır. Diğer yandan, bazı ülkelerde ise yerleşik işletmeci, toptan müşterileri ile 

işbirliği içinde faaliyetlerine devam etmekte iken perakende pazardaki rakiplerinden elde 

ettiği toptan gelirlerini önemsemektedir.

 

Toptan fiyatlar ne kadar düşük olursa, doğal olarak alternatif işletmecilerin yerleşik 

işletmecinin perakende faaliyetleri karşısında rekabet edebilme kabiliyeti artacak olup, 

şartların müsait olması halinde perakende piyasadaki fiyatların aşağı doğru hareketi o 

kadar kolaylaşmaktadır. 

75

                                                 
72 OECD, Catching-Up In Broadband. What Will It Take?, DSTI/ICCP/ CISP(2007)8/FINAL, 2007, s. 
20. 

 Ayrıca, bu şekilde dolaylı olarak perakende 

pazarda sunulan hizmetlerin farklılaşmasına da destek sağlanmış olmaktadır. 

73 S., Wallsten, a.g.e., s. 4-7. 
74 S., Wallsten, a.g.e., s. 13. 
75 D., James, 2006, s. 10. 
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Uygulamaya ilişkin bazı örneklerde görüldüğü üzere, bazı toptan hizmetlerin 

sunumunun gerçekleşmesi ile diğer bazı toptan hizmetlerin diğer İnternet Servis 

Sağlayıcılara (İSS’lere) sunulmasına imkân sağlanmaktadır. Örneğin YAPA kapsamında 

belirli noktalarda yatırım yapan işletmeci, bir yandan diğer İSS’lere Veri Akış Erişimi 

(VAE) veya Yeniden Satış hizmeti verdiği sırada ölçek ekonomisinden yararlanırken, aynı 

zamanda yatırım maliyetlerinin geri dönüşünü gerçekleştirmektedir. 

Toptan genişbant hizmetlerinin fiyatlandırılması kadar hizmete ilişkin talep, tesis, 

faturalama, arıza, bakım vb. hususlara dair diğer şartların da sağlanması, hizmetin istikrarı 

ve güvenilirliği için vazgeçilmezdir. Toplu geçişlerin (bulk migration), YAPA tesis 

sürecinin ve arıza bakım süreçlerinin etkinliği, bu hususta gündemdeki örneklerdir.76

 

 

 

 

 

                                                 
76 D., James, 2006., s. 3. 



İKİNCİ BÖLÜM 

2. TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİMİ FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİ  

Bu bölümde tek yönlü erişime örnek teşkil eden toptan genişbant erişim 

modellerinin ücretlerinin belirlenmesi için izlenen yöntemler ele alınmaktadır. 

Sahip olduğu şebeke bileşenlerine alternatif işletmecilerin erişimini sağlayan 

yerleşik işletmeci, erişime konu olan tesis ya da altyapının kullanıma elverişli hale 

getirilmesi ve bu şekilde muhafaza edilmesinden sorumludur. Yerleşik işletmeci, söz 

konusu masraflarını karşılamak amacıyla erişim hizmeti alan işletmeciden farklı isimler 

altında ücretler talep etmektedir. Söz konusu ücretler, ilgili tarafların gerçekleştireceği 

ticari müzakereler ile belirlenebilmektedir. Ancak bu durumda yerleşik işletmecinin erişim 

ücretleri ile elde edeceği gelirlerden ziyade tekel olarak perakende piyasada elde ettiği 

gelirleri kaybetmemeyi tercih etmesi muhtemeldir. Bu nedenle, yerleşik işletmeci yüksek 

erişim ücretleri talep ederek perakende piyasada rekabeti engelleme veya dolaylı olarak 

erişimi reddetme yönünde eğilim göstermektedir.77

Bu çerçevede, taraflar arasında hakem konumunda bulunan UDK tarafından erişim 

ücretlerinin belirlenmesi gerektiği açık olup, optimum erişim fiyatlarına ulaşılması 

amacıyla en uygun fiyatlandırma yönteminin seçilmesi gerekmektedir. Erişim fiyatlarının 

düzenlenmesinde perakende ve toptan seviyede etkili rekabet, piyasaya etkin girişler, 

üretim etkinliği, altyapı yatırımı ve inovasyonun teşviki gibi çok sayıda hedefler 

bulunmakta iken, herhangi bir yöntemle bu hedeflerin hepsine bir arada eş zamanlı olarak 

ulaşılması gerçekçi görünmemektedir. 

  

Erişim fiyatı düzenlemelerinin arkasında, perakende seviyede oluşacak rekabet 

ortamının, tam fiyat serbestisini (deregulation) getirecek olan toptan seviyede rekabetin 

sonucu olduğu kanaati bulunmaktadır. Bu nedenle perakende seviyede rekabetin 

oluşumuna imkân vermek için tam serbestlik sürecinin ilk aşamasında alternatif 

işletmecilere destek verilmesi gerekmektedir.78

                                                 
77 A., Arıöz, 2005, s. 22; Nordic Competition Authorities, Telecompetition: Towards A Single 
Nordic Market For Telecommunication Services?, Kopenhag, 2004, s. 48-52. 

 

78 P., Sarmento, A., Brandao, “Access Pricing: A Comparison Between Full Deregulation and Two 
Alternative Instruments Of Acccess Price Regulation, Cost-based and Retail-minus”, 
Telecommunications Policy, 2007, S.31, s. 237. 



 

33 

 

 

Diğer yandan, erişim hizmeti çok boyutlu bir konudur: Birincisi, girdinin kalitesi 

ve dolayısıyla erişim elde etmenin getirisi olan toplam fayda değişkenlik gösterebilir. 

Kalite genellikle yerleşik işletmecinin kontrolü altındadır ve teknoloji, yatırım ve bakım-

onarım koşullarına göre farklılaşabilmektedir. Dahası, erişimin getirisi, yerleşik 

işletmecinin rakibine çeşitli ilave hizmetleri vermesine, teknik ve diğer sorunları 

çözmesine ve taleplere zamanında karşılık vermesine bağlıdır. İkinci olarak, erişim farklı 

seviyelerde sağlanabilir ki bu farklılık, girdiye erişimden faydalanmak için alternatif 

işletmecinin farklı gereksinimlerinin oluşmasına sebep olacaktır. Erişimin seviyesi de, 

genellikle rakibine yüklediği teknik ve diğer gereksinimler yoluyla erişimin toplam 

maliyetini etkileyebilen yerleşik işletmecinin kontrolü altındadır. Üçüncü olarak, erişimin 

değeri talep edilen ücretlere bağlıdır.  

Tezin konusu itibariyle bahse konu boyutlardan ücretlendirme üzerinde 

odaklanılacaktır. Yerleşik işletmecinin kaynaklarına erişim elde etmek isteyen bir rakip 

işletmeci açısından, erişimin bütün koşulları bir arada önem arz etmektedir. Dolayısıyla 

erişim ücretlendirmesi konusu incelenirken, genellikle ücret dışı hususlarda makul şartların 

sağlandığı varsayılmaktadır.  

Erişim ücretlerinin düzenlenmesinin temellerini açıklamak amacıyla sırasıyla 

maliyet esaslı yöntemler, perakende eksi yöntemi, kıyaslama yöntemi ile diğer yöntemler 

üzerinde durulmaktadır. Bölümün son kısmında ise, yöntemlerin uygulanmasında 

gündeme gelen hususlar muhtelif başlıklar altında sunulmaktadır. 

 

2.1 Maliyet Esaslı Yöntemler 

Maliyet esaslı yöntemler, uzun dönem artan maliyetler veya tam dağıtılmış 

maliyetler gibi maliyet muhasebesi yaklaşımları tarafından üretilen maliyet bilgileri ile 

fiyatlar arasında ilişki kurmaktadır.79

Teorik anlamda en basit haliyle, marjinal maliyete eşit fiyatlar verimliliği temin 

eder. Ancak yüksek sabit maliyetler dikkate alındığında doğal tekeller için marjinal 

maliyete dayanan ücretler zarara sebep olurken, ortalama maliyete dayalı ücretler tahsis 

verimsizliğine neden olmaktadır. Üstelik gerçekte işletmeciler birden fazla ürün sunmakta 

 

                                                 
79 ERG, Revised ERG Common Position on the Approach to Appropriate Remedies in the ECNS 
Regulatory Framework (ERG (06) 33), Final Version, 2006, s. 75. 
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olup, ortak maliyetler bir şekilde bu ürünlerin maliyetlerine yansıtılmalıdır. Diğer bir 

deyişle, çok ürünlü bir işletmecinin her bir ürünü için ortalama maliyet hesaplanması 

gerekmektedir. 

Artan maliyetlerden yararlanarak erişim fiyatlarının belirlenmesiyle çözüme 

ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte, artan maliyetler de müşterek ve ortak 

maliyetleri kapsamamakta olup, söz konusu maliyetlerin her bir artana dağıtılarak 

karşılanmasına ilişkin farklı usuller esas alınabilmektedir. Diğer yandan, maliyet esaslı 

olarak erişim ücretlerinin hesaplanmasında dikkate alınacak maliyetlerin tarihsel veya 

ileriye dönük olması, elde edilecek sonuçlar açısından önem taşımaktadır.80

 

 

2.1.1 Tarihsel maliyet yaklaşımları 

 

Erişim ücretlerinin hesaplanmasında UDK, belli bir işletmenin muhasebe 

kayıtlarından yararlanmak suretiyle tarihsel (gerçek) maliyetleri kullanabilecektir. Tarihsel 

maliyet yaklaşımları temel olarak Tam Dağıtılmış Maliyetler ve Doğrudan Maliyet Analizi 

olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Tam Dağıtılmış Maliyet Yaklaşımında, hesaplamalarda ortak maliyetlerin bir 

kısmı ile birlikte ürüne özgü maliyetler temel alınmaktadır. Maliyet unsurları genellikle 

tarihi maliyetler üzerinden değerlendirilmektedir ve muhtemelen enflasyon ve amortisman 

için ayarlama yapılmaktadır. Müşterek ve ortak maliyetler, çıktı hacmine, doğrudan 

ilişkilendirilmiş maliyetler, gelirler ve ücretler dikkate alınarak dağıtılmaya çalışılmaktadır. 

Doğrudan Maliyet Analizinde, Tam Dağıtılmış Maliyetler yaklaşımından farklı 

olarak sadece belirli bir hizmetle ilişkilendirilen doğrudan maliyetler hesaba 

katılmaktayken, müşterek ve genel maliyetler dikkate alınmamaktadır.81

Tarihi maliyetlere dayanan hesaplama yöntemlerinin üstünlükleri, muhasebesel 

verilere erişim genellikle kolay olması ve muhasebesel maliyetlerin gerçek maliyetleri 

yansıttığı derecede, hesaplanan ücretlerin, maliyetlerin karşılanmasını temin etmesi, 

dolayısıyla bu işletmecinin yeni yatırımlar yapmasını teşvik etmesidir.  

 

Diğer yandan, yerleşik işletmecinin teknolojik ve faaliyetsel etkinsizliklerinin 

kayıtlı maliyetlere yansımış olması, maliyet esaslı hesaplamaların perakende hizmetler için 

talebin ne şekilde fiyatlardan etkilendiğini ve yerleşik işletmecinin kâr kaybını dikkate 
                                                 
80 Nordic Competition Authorities, 2004, s. 114. 
81 T., Kılıç, 2003, s. 21. 
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almaması olumsuz yönler olarak belirtilebilir. Ayrıca, düzenlenen işletmecinin kendi 

maliyet yapısını çarpıtma eğilimi oluşacaktır. Düzenlenmeyen ürünlerin maliyetlerini fiyat 

düzenlemelerine tâbi ürünlere kaydırılması buna yönelik bir davranıştır. Örneğin, yerleşik 

işletmeci, düzenlenmeyen alt pazar faaliyetlerinin maliyetlerini düzenlemeye tâbi üst pazar 

faaliyetlerinin maliyetleri arasına kaydırabilir. Buna ilaveten, uzun vadede düzenlemeye 

tâbi işletmecinin etkinliği artırma güdüsü muhtemelen sınırlı kalacaktır.82

 

 

2.1.2 İleriye dönük maliyet yaklaşımları  

 

Erişim ücretlerinin hesaplanmasında UDK, tarihi maliyetleri kullanmak yerine 

faaliyeti etkin şekilde gerçekleştirmek için gerekli maliyetleri ele alabilir. Geriye dönük 

muhasebeye dayalı yaklaşımlar mevcut kullanılan teknoloji ve kayıtlı maliyet yapısından 

yola çıkarken, ileriye dönük yaklaşımda varsayımsal etkin işletmecinin faaliyet şartlarını 

dikkate alan en iyi uygulama teknolojileri temel alınmaktadır.  

İleriye dönük maliyetleri hesaplarken cari maliyetler, teknolojik gelişmeler ve 

fırsat maliyetleri göz önünde bulundurularak varlıkların modern bir eşdeğeri ile 

yenilenmesine ilişkin maliyetlerden yararlanılmaktadır. Amaç, bir varlığın gerçek 

ekonomik maliyetinin ölçüsü olan uzun dönem artan maliyetleri (LRIC) tahmin 

etmektir.83

Gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı öngörülerek ileriye dönük maliyetleri esas alan 

erişim ücretlerinin genellikle daha düşük olması beklenirken, LRIC yöntemi, maliyetleri 

farklı şekilde öngören ve dağıtan, tarihsel maliyetleri kullanan başka bir yönteme göre 

daha yüksek erişim ücretlerinin belirlenmesine neden olabilecektir. Uzun dönem ile 

kastedilen süreç içinde bütün varlıkların değişken olduğu, dolayısıyla kanal ve bakır kablo 

gibi uzun ömürlü varlıkların maliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi ve ücretlere 

yansıtılması nedeniyle bu ihtimal doğmaktadır. Diğer bir neden ise, başta erişim şebekesi 

unsurları kaynaklı olmak üzere maliyetlerin giderek yükselmesi halinde ileri dönük 

maliyet hesabında cari maliyetlerin kullanımının, daha yüksek varlık değerlemesine ve 

 LRIC yönteminde sabit maliyetlerin değişebileceği kadar uzun bir dönem 

varsayılarak hizmete özel sabit maliyetler de artan maliyetlere eklenerek maliyetler 

hesaplanmaktadır. 

                                                 
82 Nordic Competition Authorities, 2004, s. 115. 
83 R., Mason, T.M., Valetti, 2001, s. 394. 



 

36 

 

 

daha yüksek toptan fiyatlara neden olmasıdır.84

LRIC yönteminin fiyatlama kararlarında tam olarak yeterli olmadığı, elde edilen 

değerlere müşterek ve ortak maliyetleri giderecek şekilde mark-up ilave edilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Bu çerçevede, artan maliyetlerin kapsamında yer almayan müşterek 

maliyetler, birim maliyetler hesaplandıktan sonra belli bir oranla (mark-up yöntemiyle) 

ücretlere yansıtılmakta olup, böylece LRAIC maliyetine ulaşılmaktadır.

 Aynı zamanda, yükselen işgücü vb. 

maliyetler de benzer sonuçlara neden olabilir. 

85

Sıkı bir düzenleme yöntemi olarak görülen LRIC fiyatlandırması ile ekonomik 

etkinlik ön plana çıkmakta olup, piyasa şartlarında etkin işletmecinin ortaya koyması 

muhtemel değerler üzerinden gidilerek erişim sağlayanın aşırı kâr sağlaması 

önlenmektedir. Bununla birlikte LRIC yöntemi statik maliyet etkinliğini sağlarken, 

dinamik analiz için yeterli görülmemektedir.

 

86

Etkin maliyetleri belirlemek için çaba, zaman ve dikkat gerektiren bir çalışmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırım maliyetlerini tahmin etmek amacıyla erişim sağlamak için 

gerekli ekipman hakkında, muhtemel müşteri portfoyüne ilişkin coğrafi vb. özellikler 

hakkında, etkin bir işletmecinin finansal maliyetleri hakkında ve amortisman oranlarını 

etkileyecek olan teknolojik gelişmeler hakkında geniş çaplı bilgiye ihtiyaç 

duyulmaktadır.

 

87 Ayrıca, söz konusu maliyetin hesaplanmasında, sermaye maliyeti oranı, 

getiri oranı, amortisman ve risk primi önemli hususlardır.88

Uzun dönem artan maliyetlerin hesaplanmasına ilişkin iki farklı yaklaşım olan 

TELRIC (Toplam Şebeke Elemanı Uzun Dönem Artan Maliyeti) ile TSLRIC’ten (Toplam 

Hizmet Uzun Dönem Artan Maliyeti) ilki, belirli bir şebeke unsuruna ilişkin artan 

maliyetlere odaklanırken, ikincisi ise bir işletmeci tarafından üretilen ürünü (ya da sunulan 

hizmeti) artan olarak kabul etmektedir. TELRIC Amerika’da 1996’da Telekomünikasyon 

Kanunu ile gündeme gelmiştir. TSLRIC ise Avrupa Komisyonu tarafından Erişim 

Direktifi’nde önerilen, AB üyesi ülkelerde gittikçe daha fazla kullanılan ve TSLRIC+, 

LRAIC gibi varyasyonları bulunan bir yaklaşımdır. TELRIC’in üstün yönü, bileşen bazlı 

yaklaşımda hizmet bazlı yaklaşıma göre oldukça az ortak maliyet bulunmasıdır. 

 

                                                 
84 Europe Economics, Pricing Methodologies for Unbundled Access to the Local Loop (Final 
Report), London, 2004, s. 43. 
85 K., Yazıcı, K., Gürdal, “Telekomünikasyon Sektöründe Maliyetleme Ve Uzun Dönem Ortalama 
Artan Maliyet Yöntemi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 2007, S. 21, s. 66. 
86 J.J., Laffont, J., Tirole, Competition In Telecommunications, MIT Press, Cambridge, 2000, s. 148. 
87 Nordic Competition Authorities, 2004, s. 116. 
88 IRG, Principles of implementation and best practice regarding FL-LRIC cost modelling, 2000, s. 6-8. 
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Ücretlendirme yöntemleri arasındaki farklılıklarla karşılaştırıldığında bu iki kavram 

arasında sonuca yönelik oldukça küçük ve göz ardı edilebilecek farklılıklar vardır.89 Diğer 

yandan, her iki yaklaşım benzer gibi gözükmesine rağmen, herhangi bir şebeke unsurunun 

birden fazla hizmetin sunulmasında rol alması durumunda farklı ve tutarsız sonuçlar elde 

edileceği, TELRIC yaklaşımı ile ulaşılan ücretlerin ekonomik açıdan belirlenmiş taban 

seviyesini belirten LRIC değerinin altında veya tavan seviyesini ifade eden tekil 

maliyetlerin üzerinde çıkabileceği, bu durumda da çapraz sübvansiyon ihtimalinin 

oluşabileceği ve bu nedenle UDK’lar tarafından daha tutarlı olan TSLRIC yaklaşımının 

esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.90

Ayrıca, LRIC esaslı fiyatların hesaplanmasında UDK’lar, yukarıdan aşağı veya 

aşağıdan yukarı yöntemlerinden istifade edebilmektedir. İlk yöntem, işletmecinin gerçek 

maliyetlerinden yola çıkan ve etkin olmayan hususlarını düzeltirken, ikincisi, 

ekonomik/mühendislik modelini kullanarak etkin bir şebeke işletmecisinin maliyetlerini 

baştan hesaplamaktadır. UDK hesaplamalarında bu iki modeli birleştirebileceği gibi, 

herhangi birini diğerinin uygunluk kontrolü şeklinde kullanabilir.

 

91

Buna ilaveten, maliyet esaslı düzenlemelerde öngörülen şebeke yapısının uzun 

dönemli ideal yapıda olup olmaması diğer önemli bir husustur. Maliyetlerin hesabında 

kullanılan ‘scorched node’ (etkin işleyen kurulu şebeke) yaklaşımında, ‘scorched earth’ 

(varsayıma dayalı etkin şebeke) yaklaşımının aksine, iletim ve dağıtım yapılan düğüm 

noktaları gibi bazı bileşenleri mevcut durumlarını yansıtacak şekilde sabit olarak kabul 

edilir ve bu maliyet kalemleri değişken değildir. Bu durum da, bazı üretim faktörlerinin 

değişken olarak alınmaması sebebiyle kullanılan maliyet kavramının gerçekten uzun 

dönemli maliyet kavramı olmadığı anlamına gelebilmektedir.

 

92

İleriye Dönük Uzun Dönem Artan Maliyetler üzerinden belirlenen ücretler yoluyla 

rekabetçi piyasa şartlarında oluşacak ücretlerin yakınsanmış olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu yöntemin diğer bir üstünlüğü olarak uzun dönemli sabit maliyetleri de içerecek şekilde 

ürüne özgü maliyetleri dikkate alması gösterilmektedir.

 

93

                                                 
89 R., Dewenter, J., Haucap, 2007, s. 14. 

 Diğer yandan, maliyet temeli 

olarak gerçek maliyetleri esas almadığından, düzenlemeye tâbi işletmecinin çapraz 

90 J.S., Gans, S.P., King, Comparing Alternative Approaches to Calculating Long-Run Incremental 
Cost, 2004, s. 17. 
91 ERG, 2006a, s. 77. 
92 R., Dewenter, J., Haucap, 2007, s. 15. 
93 Nordic Competition Authorities, 2004, s. 115. 
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sübvansiyon veya maliyet manevrası güdüsü bulunmamaktadır. Etkinliği artırma güdüsü 

de etkilenmemektedir.  

Sabit ve batık maliyetlerin oranının yüksek olması nedeniyle rekabetin 

sağlanmasının zor olduğu yerel ağa erişim piyasasında LRAIC yöntemi ile rekabetçi bir 

piyasa koşullarının ve etkilerinin taklit edilebileceği esas olarak öne sürülmektedir. LRIC 

esaslı ücretlendirmenin arkasındaki temel varsayım, LRIC ücretlerinin rekabeti teşvik 

edebileceğidir ki farklı bir görüşe göre bu da ancak oldukça özel ve gerçekte sağlanması 

zor varsayımlar altında gerçekleşmektedir. Diğer yandan, erişim fiyatlarını artan 

maliyetlere dayalı olarak düzenlemenin olumsuz bir yanı da LRIC fiyatlarının sadece 

oldukça gerçekdışı koşulların varlığı halinde verimli olmasıdır ve gerçekte LRIC 

düzenlemesi verimsizliğe neden olabilir. Örneğin ölçek ve kapsam ekonomileri 

bulunmamalıdır ki bu varsayım zorunlu unsur için bile geçerli değildir. Çoğu şebeke 

endüstrisinde görüldüğü üzere belirli yatırımların gerekli olması, bu nedenle batık 

maliyetlerin kaçınılmaz olması gerçekleri ışığında, piyasalar rekabetçi yapıya sahip olsa da 

rekabet mükemmel olamayacak ve fiyatlar marjinal maliyetlerden ya da LRIC’ten 

sapacaktır.94

Bunun yanı sıra, İleriye Dönük Uzun Dönem Artan Maliyetlerin, EPG sahibi 

işletmecinin şebekesinin etkin kullanılmasını, en uygun yap/satın al (make/buy) 

güdüsünün oluşmasını, piyasaya etkin rekabetçi işletmecilerin girmesini sağladığı, fiyat 

sıkıştırmasını kısmen önlediği, rekabeti teşvik ettiği, uzun dönemde yeni buluşları ve 

uygun yatırımları teşvik edici olduğu hususlarında genel kanı oluşmuştur.

 

95

LRIC yöntemi, subjektif olduğu ve verilerin tahmin edilmesi ve hesaplanmasının 

çok zor olduğu hususları yöntemin çekinceleri arasında yer almaktadır. Etkin maliyetleri 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen detaylı maliyet tahmini sırasında ciddi farklılıklar 

ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde ayrıntılı ve güvenilir bilgilerin az 

bulunabildiği gibi bazı hususlar nedeniyle de bu yöntem eleştirilmektedir.

 

96

Bununla birlikte, LRIC yöntemiyle ücretlendirmenin, rakiplerin hizmet kalitesini 

düşürme güdüsünü ortaya çıkaracağı belirtilmektedir.

 

97

                                                 
94 R., Dewenter, J., Haucap, 2007, s. 14. 

 Bunun nedeni olarak ise, bir 

tüketicinin doğrudan yerleşik işletmeciden hizmet alması halinde yerleşik işletmecinin elde 

95 J., Confraria et al., On The Use of LRIC Models in Price Regulation, 2001, s1. 
96 K., Yazıcı, K., Gürdal, 2007, s. 69. 
97 J.J., Laffont, J., Tirole, 2000, s. 164-165. 
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edeceği kârın, bu tüketicinin hizmet aldığı alternatif işletmeciye sunduğu erişim hizmetleri 

yoluyla elde edeceği kârdan daha fazla olması gösterilmektedir.  

Birçok telekomünikasyon işletmecisinin varlıklarının cari değerinin genellikle 

kayıtlı değerinden düşük olması nedeniyle, alternatif işletmecilerin kendi şebekelerini 

kurmaktan ziyade yerleşik işletmecinin şebekesinden faydalanma tercihi hâsıl olmaktadır. 

LRIC yönteminin kullanılması halinde gelir ve kârın alternatif işletmecilere kayması 

nedeniyle aşırı sayıda alternatif işletmecinin piyasaya girişinin gerçekleşebileceği, etkin 

olmayan girişlerin neticesinde yerleşik işletmeciden alternatif işletmecilere doğru çapraz 

sübvansiyon doğabileceği hususları üzerinde durulmaktadır. Ancak bu değerlendirmede 

sabit şebekedeki maliyet yükselten emek vb. girdilerin göz ardı edildiği anlaşılmaktadır. 

Bu yöntemde şebeke yatırımlarının yapısı ve zamanlaması hakkındaki UDK 

yargılarının piyasa oyuncularının yargılarının önüne geçtiği ve UDK’nın yargılarının 

kapasite, talep, varlık ömrü ve talebin fiyatlamaya etkisi hususlarında ciddi öngörü 

hatalarına açık olduğu belirtilmektedir. Buna ilaveten, UDK ciddi derecede inisiyatif sahibi 

olduğundan yerleşik işletmeci ve rakipleri dâhil olmak üzere ilgili tarafların baskıları 

gündeme gelebilmektedir. Örneğin, yerleşik işletmeci varsayılan etkinliğe ulaşamıyorsa 

bakım onarım ve kapasite artırım maliyetleri dâhil maliyetlerin bir kısmını 

karşılayamayacaktır. Sonuç olarak, bilhassa riskli projeler söz konusu olduğunda, yatırıma 

girişme arzusu azalabilecektir. 

LRAIC yönteminde, ücretlerin talep üzerindeki etkisi veya yerleşik işletmecinin 

kâr kaybı hesaba katılmamaktadır. Ayrıca, perakende piyasadaki çarpıklıkların diğer 

ücretlendirme yöntemleri ile giderilmesi halinde LRIC değerinin sadece kıyas için 

kullanılabileceği ifade edilmektedir.98

 

 

2.2 Perakende Eksi Yöntemi 

Perakende eksi yönteminde gerçek perakende fiyatlardan yola çıkılarak erişim 

ücretleri belirlenmektedir. Yerleşik işletmecinin perakende ücreti ile kaçınılabilen 

doğrudan perakende maliyetler arasındaki farkın bulunması ile optimal erişim ücretlerine 

ulaşılmaktadır. Erişim ücretleri için tavan fiyatı gösteren bu yöntemin temelinde, 

                                                 
98 Nordic Competition Authorities, 2004, s. 117. 
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perakende ürünlerin homojen olduğu, pazarın rekabetçi olduğu ve önceden belirlenmiş 

perakende fiyatların optimum olduğu varsayımları bulunmaktadır. 

Eksi kavramı kapsamında, perakende faaliyetle ilişkili maliyetlerden99 

bahsedilmekle birlikte, ilgili toptan hizmetlerin sunulmasına ilişkin bazı ilave maliyetler 

UDK’nın uygun görmesi durumunda hesaba katılmaktadır. Dolayısıyla, ‘eksi’ değeri 

azalacak ve erişim ücretlerinin nispeten yükselmesine neden olabilecektir.100

Perakende/toptan eksi yöntemiyle erişim fiyatlarının belirlenmesi için iki yaklaşım 

vardır. Birincisi, UDK alt pazardaki başlangıç fiyatını ve bu fiyattan çıkarılacak uygun 

değeri (‘eksi’) belirleyerek üst pazarda uygulanabilecek azami fiyat seviyesini tayin 

etmektedir. Diğer yaklaşımda ise, UDK ne alt pazar fiyatını ne de ‘eksi’ değerini belirler, 

üst piyasadaki fiyatların belirlenmesini marj sıkıştırmasını önleyecek belli bir 

ücretlendirme kuralı çerçevesinde EPG sahibi yerleşik işletmeciye bırakmaktadır. Bu iki 

yöntem özü itibariyle birbirine çok benzemelerinden dolayı çoğu zaman benzer üst piyasa 

değerlerini ortaya koymaktadır. Ancak ikinci yöntem sağladığı esneklik ve tutarlılık 

bakımından daha üstün görülebilmektedir. Esnek bir yapı içinde değişen koşulların etkisi 

toptan ve perakende fiyatlara yansımaktadır. 

 

Perakende eksi yöntemi daha ziyade yerleşik işletmecinin hizmetlerinin rakip 

işletmecilerce yeniden satışını kolaylaştıran yeniden satış yükümlülükleri kapsamında 

uygulanmaktadır. Rakip işletmeciler yerleşik işletmecinin ürünlerini temel alarak 

benzerlerini sunma imkânına sahiptir. Bu yöntemden yararlanan birçok ülkede benzer 

hizmetler için birbirinden farklı marj değerlerinin uygulanmasının sebebi olarak, 

UDK’ların bilimsel olarak türetilmiş bir formülün tatbiki yerine yeni işletmecilerin 

piyasaya girişini teşvik etmeyi istemesi görülebilmektedir.101

Üretim etkinliğini temin etmesinin yanı sıra perakende eksi yönteminin diğer 

olumlu yönleri de UDK’lara getirdiği bilgi gereksinimlerinin nispeten düşük olması ve 

 Perakende fiyatlar talep 

koşullarını yansıtması bakımından optimal şekilde belirlenirse, bu koşullar aynı zamanda 

erişim fiyatlarını da etkiler ve en uygun erişim fiyatlarına ulaşılmış olmaktadır. 

                                                 
99 Söz konusu maliyetler, ilan ve reklam giderleri, personel giderleri, satış hizmeti ve kurulum komisyon 
bedeli, müşteri hizmetleri işlemleri ücretleri, ortalama çağrı merkezi ücreti, otomasyon işlemleri ücretleri, 
faturalama ve postalama ücreti gibi muhtelif kalemleri içerebilmektedir.  
100 IRG, Principles of Implementation and Best Practice regarding the implementation and use 
of Retail Minus pricing as applied to electronic communication activities, 2006, s. 10. 
101 P., Sarmento, A., Brandao, 2007, s. 246. 
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öncül düzenleyici müdahale ihtiyacının cüzî olmasıdır. Bu bakımdan, bu yöntem “hafif 

düzenleme rejimi” ifadesiyle tutarlı görülebilmektedir.102

Perakende eksi yöntemi, hem erişim fiyatlarının yüksekliğinden doğabilecek fiyat 

sıkıştırmasını hem de erişim fiyatlarının düşüklüğünden kaynaklanabilecek fiyat dışı 

ayrımcılık güdüsünü bertaraf edebilecek bir erişim fiyatlandırma yöntemi olarak 

görülmektedir. Bu yöntem, etkin işletmecilerin piyasaya girmesini sağlaması ile ilgili 

piyasalarda sürdürülebilir rekabetçi bir ortamın teşvikini sağlamaktadır.

 

103 Bu yöntem 

aslında yeni bir hizmetin sunumunda öncül olarak ve/veya UDK’lara ulaşan şikâyetlere 

yönelik uygulanan marj sıkıştırması testi biçiminde ardıl olarak kullanılabilmektedir. Bu 

konudaki tercih, UDK’ların genel düzenleyici hedeflerine bağlıdır.104

En basit haliyle, bu yöntemle bir yerleşik işletmecinin kendi şebekesine erişimi 

gönüllü olarak sağladığı ücret seviyesine ulaşılmaktadır. Eğer yerleşik işletmecinin 

kaybettiği tekel kârı tazmin edilirse, tekel işletmeci rakiplerine erişim sağlamakla 

tüketicilere perakende hizmet sunmak arasında kayıtsız kalacaktır. Potansiyel yatırımcı 

konumundaki yerleşik işletmecinin yatırım maliyetlerini çıkarması temin edileceğinden 

ileriye yönelik olarak yatırımlarını sürdürmesine zemin hazırlanmış olacaktır. Diğer 

yandan, alternatif işletmecilere kaptırdığı tüketicilerden elde edebileceği kârı koruyarak 

yerleşik işletmecinin rekabetçi piyasa şartlarında karşılaşabileceği kayıplarının önüne 

geçilmektedir.  

 

Perakende eksi yönteminin uygulanması nispeten kolay olmakla birlikte en büyük 

handikapı, perakende fiyatların düzenlemeye tabi olmaması durumunda tahsis 

verimliliğinin kaybolmasıdır. Piyasayı canlandırmak ve yeni bir ürünün tanıtımı amacıyla 

perakende fiyatların maliyetlerin altında oluşması durumunda, şebeke maliyetleri dahi 

karşılanamayabilmektedir. Perakende ücretten verimli işletmecinin maliyetleri çıkarılarak 

toptan fiyatlar hesaplanırken, aşırı perakende ücretler doğrudan aşırı toptan ücretlerin 

bulunmasına neden olmaktadır.105

                                                 
102 R., Dewenter, J., Haucap, 2007, s. 11; R., Gonçalves, “Cost Orientation and xDSL Services: Retail-minus 
vs.LRAIC”, Telecommunications Policy, 2007, S. 31, s. 527. 

 Bu durum, henüz gelişmemiş, az sayıda işletmecinin 

kontrolünde olan ve dolayısıyla perakende ücretlerin aşırı kârları içerdiği piyasalarda 

gözlemlenebilmektedir.  

103 IRG, 2006, s.6; D.L., Weisman, “Access Pricing and Exclusionary Behavior”, Economics Letters, 2001, 
S.72, s. 125. 
104 IRG, 2006, s.6. 
105 R., Dewenter, J., Haucap, 2007, s. 11. 
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Perakende eksi yönteminin uygulanması halinde yerleşik işletmecinin fiyatlarında, 

perakende maliyetlerinde ve kâr marjlarında değişiklik oluştuğunda güncellemelerin 

yapılması amacıyla bunların sürekli gözlenmesini gerektirmektedir. Ayrıca, yerleşik 

işletmeci perakende maliyetlerin bir kısmını toptan maliyetlerin arasına kaydırarak, 

perakende hesaplamalarda manevra yapma güdüsüne sahiptir. 

Bu yöntem, homojen ürün, sabit ölçek ekonomileri gibi uygulamada 

gerçekleşmeyebilecek varsayımlara dayanmaktadır. Örneğin, alternatif işletmecinin ürün 

farklılaştırması ile oluşturduğu üstün perakende ürünlerin değerinden yola çıkılarak hesap 

yapılması durumunda aşırı yüksek erişim fiyatlarına ulaşılabilir. Toptan erişim 

modellerinin düzenlenmesi amacıyla perakende eksi yönteminin uygulanması halinde 

perakende fiyatların artacağı ve tüketici faydasının (artığının) azalacağı yönünde de 

görüşler bulunmaktadır.106

 

 Diğer yandan, bu yöntemde alternatif işletmecilerin de batık 

maliyetlerinin olabileceği göz ardı edilmektedir. 

2.3 Kıyaslama Yöntemi  

Kıyaslama, şirketlerin göreceli performansının sayısal olarak karşılaştırılmasıdır. 

Kıyaslanabilir özellikler taşıyan işletmecileri içeren bir örnekleme dayanarak, bazı 

performans göstergelerinin trendinin saptanması ve makul hedeflerin tespiti amacıyla 

kullanılması mümkündür. Bu çerçevede, ekonometrik analizlerle daha kapsamlı 

değerlendirmeler de yapılabilmektedir.  

Kıyaslama, ücretlendirme yaklaşımı olarak, diğer bazı ülkelerde uygulanan erişim 

ücretlerinin dikkate alınarak ücretlendirmenin yapıldığı yöntemdir. Bu yöntemin, yerleşik 

işletmecinin finansal verilerden yararlanan perakende eksi uygulaması veya maliyet 

modellemesi neticesinde elde edilen değerlerin kontrolü ve erişim fiyatlarının doğrudan 

belirlenmesi şeklinde iki amacı olabilmektedir. Örneğin ileriye dönük maliyet modelinin 

tüm ayrıntılarıyla oluşturulması meşakkatli ve zaman alıcıdır. Bazı piyasalarda ihtiyaç 

duyulan detaylı bilgilere ulaşmak mümkün değildir.107

                                                 
106 F., Höffler, K.M., Schmidt, 2007, s. 19. 

 Erişim fiyatlarının sadece 

107 ITU, 2001, s. 46.  
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uluslararası karşılaştırma ile doğrudan belirlenmesi halinde, mukayese edilebilir iki 

piyasadan birindeki fiyat diğerindeki fiyata bağlanmaktadır.108

Bahse konu kısıtlar altında UDK tarafından dikkatli şekilde uygulanması halinde 

kıyaslama yararlıdır ve gelişmekte olan ülkelerde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Birçok 

UDK ilk erişim fiyatlarının tespitinde kıyaslama yönteminden istifade etmektedir. Bilhassa 

maliyet-esaslı yöntemin uygulanamaması durumunda uzlaşmazlık çözümlerinde de 

kıyaslamaya başvurulmaktadır. Bunun yanı sıra, rekabetin istenilen kadar gelişmesini 

sağladığı durumlarda kıyaslamaya dayanan ücretlerin uygulaması uzatılabilmektedir.  

 

Nüfus yoğunluğu ve/veya şehirleşme oranı daha yüksek olan ülkelerde şebeke 

yatırım maliyetlerinin daha düşük olacağından bahisle kıyaslama yapılırken nüfus 

yoğunluğu ve şehirleşme oranı hesaba katılmalıdır. Girdi fiyatlarını doğrudan etkileyecek 

olan sermaye maliyeti gibi ülkeye özgün hususlar da dikkate alınmalıdır. Risk oranı 

yüksek olan gelişmekte olan ülkeler ile düşük olan gelişmiş olan ülkelerde, hesaba katılan 

sermaye maliyeti oranları arasında ciddi farklılıklar görülmektedir. Kıyaslama sırasında 

sabit maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranının ve çıktı miktarının büyüklüğü 

etkisiyle görülen ölçek ekonomileri de göz önünde bulundurulmalıdır. İşletmecilerin ilgili 

hizmete ilişkin maliyet yapısında yurtdışı girdilerine bağlı olarak döviz kurları ve satın 

alma gücü paritesinin dikkate alınması gerekebilmektedir. Ücret verilerinin ülkelere özgü 

vergileri kapsayıp kapsamadığı hususu da dikkat gerektirmektedir.109

UDK’nın, benzer koşullarla hizmet veren, maliyet esaslılık yükümlülüğü taşıyan 

ve maliyet etkin çalışan bir yabancı işletmecinin maliyetlerine dayanarak kıyaslama 

yapması, teorik olarak kurulan bir şebeke yerine gerçek işletmecileri dikkate aldığından, 

daha gerçekçi bir yaklaşımdır.

 

110 Maliyetleri itibariyle kıyaslanan işletmeciler benzer 

şartlar altında faaliyet gösterdikleri sürece, işletmecilerin bir kısmı kâr ederken diğerlerinin 

maliyet vb. sebepleri öne sürerek belirlenen ücretlerin düşüklüğünü savunması mümkün 

gözükmemektedir. Çünkü bu şartlar altında kâr elde edilememesinin, işletmecinin 

faaliyetlerinin etkin olmamasından kaynaklandığı sonucuna varılmaktadır.111

 

 

                                                 
108 ERG, 2006a, s. 79.  
109 ITU, 2001, s. 47. 
110 Y.Ş., Kibar, 2005, s. 47. 
111 J., Holm, Regulating Network Access Prices under Uncertainty and Increasing Competition 
(M.Sc.-thesis), University of Copenhagen, Institute of Economics, 2000, s. 52. 
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2.4 Diğer Yöntemler  

Erişim ücretlerinin düzenlenmesine ilişkin diğer yöntemleri getiri oranı yöntemi, 

tavan fiyat yöntemi, global tavan fiyat yöntemi, tavan gelir yöntemi şeklinde sıralamak 

mümkündür.  

Getiri oranı yöntemi; UDK’nın ürün fiyatlarını, işletmecinin üretim veya hizmet 

sunum maliyetlerini karşılayacak ve yatırımcının sermayesi üzerinden, varlıklarını 

yenileme veya genişletme isteğini sürdürmesini temin etmesi için yeterli bir getiri oranında 

gelir elde etmesini sağlayacak şekilde belirlediği bir düzenlemedir. Başka bir ifadeyle, 

fiyatların kesin çizgilerinin belirlenmesi işletmecinin kendisine bırakılırken, UDK 

sermayenin getiri oranının belirli bir sınırı aşmamasını takip etmektedir112.  Bu düzenleme 

neticesinde uygulanan fiyatlar genellikle, rekabetçi bir pazarda belirlenen fiyatlar ile 

tekelci fiyat arasına düşmektedir.113

UDK’nın fiyatlara dolaylı ve kısmi müdahalesi söz konusu olduğundan UDK ilgili 

tarafların daha az baskısına maruz kalmaktadır. Sınırlar belirlendikten sonra fiyatların 

kesinleştirilmesi düzenlenen işletmeciye bırakıldığından, UDK’nın iş yükü 

hafiflemektedir.

  

114 Aynı zamanda gerçekleşen maliyetler ve faaliyetlerin sıklıkla 

irdelenmesi yönüyle de meşakkatli bir düzenleme yöntemi olarak görülmektedir.115

Diğer yandan, işletmecinin daha verimli ve yeniliklere açık olma kaygısı 

olmamasının yanı sıra işletmecinin rekabete açık pazarlardaki faaliyetlerinden 

kaynaklanan maliyetlerini, düzenlenen pazara kaydırarak çapraz sübvansiyon yapma riski 

de bulunmaktadır. Bu durumda tekelin üretimde etkin olması için bir neden 

kalmamaktadır.

 

116 Ayrıca işletmecinin sermaye araçlarına aşırı yatırım yapması halinde, 

üretimde etkinlikten uzaklaşılabilmekte, artan üretim maliyetleri de fiyatların artmasına 

neden olmaktadır.117

                                                 
112 M., Armstrong, D.E.M., Sappington, “Recent Developments in the Theory of Regulation”, 
Handbook of Industrial Organization, S.3., 2005, s. 45. 

 

113 N.B., Karabacak, 2007, s. 11. 
114 Nordic Competition Authorities, 2004, s. 118. 
115 D.E.M., Sappington, “Price Regulation”, Handbook of telecommunications economics v.1, 
Elsevier, 2002, s. 284-285. 
116 F., Topkaya, Telekomünikasyon Sektöründe Erişim Sorunları, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, 2003, 
s. 19. 
117 H.A., Shelanski, “Inter-modal Competition and Telecommunications Policy in the United States”, 
Communications & Strategies, 2005, no.60, s. 30. 



 

45 

 

 

Serbestleşmenin gerçekleşmesinin ardından tekelci piyasa yapısından rekabetçi 

piyasa yapısına geçiş sırasında işletmeci sayısının artmasının yanı sıra önemli teknolojik 

yenilik ve gelişmelerin yoğunluğu karşısında getiri oranı uygulamalarının sona ermesine 

neden olmuştur.118 Getiri oranı yöntemi uzun yıllar boyunca ABD’de tarife 

düzenlemelerinde kullanılmış ancak etkinsizlik problemi sonucunda 1989 yılından itibaren 

“tavan fiyat” uygulamasına geçilmiştir.119

Tavan fiyat yönteminde; işletmecilerin, ortalama fiyatlarını, öngörülen enflasyon 

oranının, verimlilik sabiti düşüldükten sonra kalan kısmı kadar artırmalarına izin 

verilmekte; işletmeciler fiyatlarını, belirlenen tavanın altında kalmak kaydıyla, kendileri 

belirleyebilmektedirler. Zaman içinde fiyatlarda görülebilecek artışı gösteren oran, birkaç 

sene için sabitlenmektedir ve bu dönem içinde gerçekleşen maliyetler ve kârı yansıtacak 

şekilde ayarlama yapılmamaktadır. Cari fiyatlarla cari maliyetler arasında açık bir ilişki 

aranmamaktadır. UDK uzun dönemli politikalarda etkili olabilirken, artış oranının sabit 

olduğu dönemler içerisinde düzenlemeye tâbi işletmecinin işletim maliyetlerini düşürme 

eğilimi oluşabilmektedir.

 

120

Bu yöntem, her bir ürün için tavan fiyat belirlenmesi, bir dizi farklı ürünü yalnız 

bir tavanla kapsayacak şekilde bir fiyat dizin tavanı belirlenmesi veya her ikisinin bir arada 

uygulanması alternatiflerini içermektedir. Tavan fiyat, birden fazla mal veya hizmetin 

üretildiği koşullarda bu mal ve hizmetlerin önemli kalemlerinden oluşacak bir sepet için 

ağırlıklı ortalama fiyat olarak belirlenebilmektedir. Böyle bir durumda, düzenlenen 

işletmeci bir kısım diğer ürünlerin fiyatlarını yüksek belirleyebilmek maksadıyla bazı 

ürünlerin fiyatlarını çok düşük belirleme ve arzı sınırlama güdüsüne sahip olabilmektedir. 

  

Tavan fiyat düzenlemesi, genellikle fiyatların zamanla belli oranda düşeceği 

varsayımına sebep olabilecek verimlilik gereksinimleri ile bir arada ele alınmaktadır. 

İşletmecinin maliyetlerini düşürmek ve teknolojik gelişmelerle verimi artırmak yönünde 

güçlü bir eğilimi bulunmaktadır.121 Bir başka ifadeyle, bu yöntemde fiyatların 

güncellenmesi yeteri kadar uzun periyotlar halinde gerçekleştiğinden maliyetleri 

düşürmeye ve etkin üretime yönelik yatırımların hayata geçirilmesi gündeme 

gelmektedir.122

                                                 
118 N.B., Karabacak, 2007, s.12. 

 

119 Ö., İçöz, 2003, s. 15. 
120 M., Armstrong, D.E.M., Sappington, 2005, s. 45. 
121 D.E.M., Sappington, 2002, s. 231. 
122 H.A., Shelanski, 2005, s. 30. 
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Tavan fiyat yöntemi, düzenlenen işletmecinin enflasyon gibi kendi kontrolünde 

olmayan maliyetlerini fiyatlara yansıtmasına izin vermektedir. Ayrıca, tavan fiyat 

piyasadaki talep koşullarına göre fiyatları ayarlama esnekliği sağlamaktadır. Bilhassa, 

tavan fiyat bir ürün grubu için uygulanmakta ise, işletmeci münferit ürün fiyatlarını 

ayarlama serbestisine sahiptir. Diğer yandan, düzenlenen işletmeci maliyetlerde ve talep 

koşullarında beklenmeyen değişikliklerin tüm riskine maruz kalmaktadır. 

Düzenlemenin başarısı için önem taşıyan verimlilik (X) faktörünün 

belirlenmesindeki en önemli husus, teşebbüsün faaliyetlerini finanse etmesine ve 

yatırımlarını karşılamasına olanak tanıyacak bir fiyatlandırma yapmaktır. Bu çerçevede 

UDK'nın, teşebbüsün finans ve muhasebe bilgilerini çok dikkatli incelemesi 

gerekebilmektedir. Diğer bir husus ise kaynak dağılımında ve üretimde etkinliğin teşvik 

edilmesidir. Sermaye maliyeti, var olan aktiflerin değeri, geleceğe yönelik yatırım 

programları (asset base), gelecekte üretimde beklenen verimlilik değişiklikleri, talep ve 

büyüme tahminleri ve X’in piyasada mevcut potansiyel rakipler üzerindeki etkileri, X 

faktörünün belirlenmesinde kullanılan bazı önemli unsurlar olarak bilinmektedir. 123

UDK’nın işletmecinin mali yapısına ilişkin bilgiye ihtiyacı daha az olduğundan, bu 

yöntem özellikle UDK’lar için uygulanması nispeten daha kolay bir yöntem olarak 

görülmektedir. Tavan, belirli bir süre için bir kere tespit edildikten sonra her tarife 

değişikliğinde tekrar onaylanması gerekmemekte, bu da UDK’yı düzenleme tuzağı

 

124 

(regulatory capture) tehlikesinden bir ölçüde kurtarmaktadır.125 Genellikle perakende 

tarifeler tavan fiyat ile düzenlenirken, İngiltere’de olduğu gibi toptan tarifeler için de ayrı 

bir tavan fiyat düzenlemesi uygulanabilmektedir.126

Tavan fiyat düzenlemesinin uygulanacağı sepetin içinde hem erişim ürünlerinin 

hem de perakende hizmetlerin bulunması halinde Laffont ve Tirole tarafından oluşturulan 

‘Global Tavan Fiyat’ olarak isimlendirilen düzenleme türüne ulaşılmaktadır.

 

127

Talep esnekliği vb. konularda çok fazla ve detaylı bilgiler UDK’lar tarafından 

sağlıklı şekilde elde edilemezken, piyasa oyuncuları bu bilgilere ilişkin gerçekçi şekilde 

 

                                                 
123 Ö., İçöz, Telekomünikasyon Sektöründe Regülasyon ve Rekabet, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, 
2003, s. 17. 
124 Düzenleme tuzağı teorisi, yasama sürecini de içerecek şekilde düzenlemenin ya düzenlenen sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiği ya da düzenleyici otoritenin zaman içerisinde sektör tarafından kontrol 
edilir hale geldiğini iddia etmektedir.   
125 Ö., İçöz, a.g.e., s. 17. 
126 I., Vogelsang, “Price Regulation of Access to Telecommunications Networks”, Journal of Economic 
Literature, 2003, S. XLI, s.842. 
127 J.J., Laffont, J., Tirole, 2000, s. 170. 
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tahminlerde bulunabilirler. Bu sebeple de, fiyatlandırma kararlarında sınırlar belirlendikten 

sonra takdir işletmecilere bırakılabilir. Global tavan fiyat yöntemi de bu yönde bir örnek 

teşkil etmektedir.128 Burada tekel işletmecinin etkin ve refahı azami seviyeye ulaştıracak 

bir fiyat yapısını seçme konusunda doğru güdülere sahip olduğu varsayılmaktadır.129

Bu yöntemde düzenlenen işletmeci bir kısım diğer ürünlerin fiyatlarını yüksek 

belirleyebilmek maksadıyla bazı ürünlerin fiyatlarını çok düşük belirleme ve arzı sınırlama 

güdüsüne sahip olabilmektedir. Örneğin erişim fiyatını düşürmekle birlikte diğer yollardan 

erişimi sınırlamak suretiyle perakende hizmet fiyatlarını yüksek belirleyebilme imkânına 

kavuşmaktadır. 

 

Diğer yandan, düzenlemeye tabi olan işletmeci rekabetçi piyasadaki fiyatlarını 

düşürürken erişim gibi rekabetçi olmayan bölümdeki fiyatlarını arttırarak global tavan fiyat 

düzenlemesinin kendisine vermiş olduğu esnekliği kullanırken, hem belirlenen tavan fiyata 

uyup hem de rekabet ihlaline yol açabilmektedir. Örneğin ulusal ve uluslararası arama 

hizmetleri gibi rekabetin yoğun olduğu hizmetlerin tarifelerini düşürerek, erişim gibi 

rekabetçi olmayan hizmetlerin tarifelerini ise arttırabilir. Böyle bir durumda erişim fiyatları 

ile perakende fiyatları bir arada belirleyen yerleşik işletmecinin rekabete aykırı 

hareketlerinin önlenmesi amacıyla fiyat tavanının yanı sıra fiyat sıkıştırması testine ihtiyaç 

duyulabilmektedir. Böylece erişim fiyatlarının hem tavan fiyat uygulamasına hem de fiyat 

sıkıştırması testini eş zamanlı sağlaması gerekecektir. 

Global tavan fiyatı henüz hayata geçiren bir ülke bulunmamaktadır. UDK'ların 

uzun dönemde belli bir planlamaya bağlı kalamayacağı hususundaki yaygın kanı bunun 

sebeplerinden biridir. Çünkü pazara girişlerin artışıyla birlikte UDK’ların maliyetler 

hakkında daha fazla bilgi sahibi olması sonucu daha sıkı bir düzenleyici çerçeve 

oluşturması beklenebilmektedir.130

Tavan gelir düzenlemesi, düzenlemeye tâbi işletmecilerin gelirinin enflasyon-

verimlilik endeksi ile sınırlanarak belirlendiği, tavan fiyata benzeyen bir yöntemdir. Bu 

yöntemde, toplam gelir için tek bir tavan belirlenebilmektedir veya alternatif olarak farklı 

faaliyet grupları için farklı tavanlar tayin edilebilmektedir. Bu yöntemle, maliyetleri 

düşürme güdüsü sağlanırken, kalitenin düşmesi tehlikesi gündeme gelmektedir. Etkin 

 

                                                 
128 M., Armstrong, 2002, s. 335. 
129 Nordic Competition Authorities, 2004, s. 118. 
130 I., Vogelsang, 2003, s. 843. 
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olmayan fiyatlar ortaya çıksa da yerleşik işletmeciye fiyat yapısını ayarlama fırsatı 

verilmektedir.131

Tavan gelirin tavan fiyata karşı başlıca üstünlüğü, her bir ürün fiyatının 

ağırlıklarını belirlenmesiyle ilgili mevzularla uğraşmaya ve fiyat dizini oluşturmaya gerek 

olmamasıdır. Diğer taraftan, fiyatları gerçek anlamda sınırlamaması ise, tavan gelirin 

başlıca çekincesidir. Maliyetleri yansıtan fiyatlara göre düzenlenen işletmeci, fiyatları 

yükselterek talep ve maliyetleri düşürmekte ve kârları artırmaktadır. Tavan gelir şartı 

sağlandığında bile, işletmeci tekel seviyelerini aşacak fiyatları belirleyebilmektedir. 

 

Benzer şekilde tavan gelir düzenlemesi piyasaya arzı kısma güdüsünü de gündeme 

getirmektedir. Tavan fiyat düzenlemesine benzer etkilere sahip olan bu yöntemde, 

düzenlenen işletmecinin tüketiciler için en uygun şekilde toplam gelirlerini artırma güdüsü 

bulunmamaktadır. Ayrıca, işletmeci düzenleme döneminin ilk kısmında tekel fiyatları 

tahsil ederek tavan gelire ulaştıktan sonra, ikinci kısımda faaliyetini durdurabilecektir. Bu 

netice de UDK açısından istenilen bir durum değildir.132

Tavan fiyat yerine tavan gelir düzenlemesinin tercih edilmesi, düzenlenen 

işletmecinin satış miktarı hususunda herhangi bir riskle karşılaşmadığı anlamına 

gelmektedir. Talep edilen miktarın büyük oranda düzenlenen işletmecinin etkisi dışında 

kaldığı ve maliyetlerin kısa dönemde talep miktarındaki değişkenliğe duyarsız olduğu 

durumlarda bu şartı sağlamaktadır.  

 

Uygulamaya ilişkin yöntemin seçimi bir derecede düzenlemenin amacındaki 

önceliklere bağlıdır. Maliyet yapısı nispeten kolay gözlemlenebiliyorsa ve yatırım ve ürün 

geliştirme güdüsünün sağlanması önemli ise, getiri oranı düzenlemesi tercih 

edilebilmektedir. Kalite hususu doğrudan düzenlenirken etkinliğin artırılmasının teşvik 

edilmesi daha ön planda ise, tavan fiyat tercih edilebilmektedir. Diğer bazı durumlarda da 

maliyetleri, ücretleri, kaliteyi ve getiri oranını kontrol etmek amacıyla çeşitli yöntemleri eş 

zamanlı kullanmak gerekebilmektedir. 

 

2.5 Yöntemlerin Uygulanmasında Gündeme Gelen Hususlar  

2.5.1 Maliyet esaslı ücretlendirme ve perakende eksi yöntemlerinin karşılaştırılması 

 
                                                 
131 Nordic Competition Authorities, 2004, s. 119. 
132 OECD, Access Pricing in Telecommunications, Policy Briefs, Competition Law & Policy, 2004, s. 187. 
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Yöntemlerin karşılaştırılmasına ilişkin literatür, farklı varsayımlar altında farklı 

kanaatlerin oluştuğunu ortaya koymaktadır. Varsayımların sahip olduğu önemli rolün yanı 

sıra, seçilen düzenleyici hedefler arasındaki öncelik sıralaması, bu iki yöntem arasındaki 

tercihin sonucunu ciddi boyutta etkilemektedir. 

Fiyatlar ile kayıtlı maliyetler arasında ilişki kurmayan yöntemler yerleşik 

işletmeciye maliyet etkinliği güdüsü sağlamaktadır. Bu şekildeki düzenleme, maliyetlerin 

faaliyetler arasında kaydırılması ve çapraz sübvansiyonla uğraşma güdüsünü 

zayıflatmaktadır. Dahası düzenlenen işletmeciye talep koşullarına göre fiyatları 

ayarlamasına imkân vermektedir. Basit ve doğrulanabilir kuralları esas alan ve karar verme 

yetkisini düzenlenen işletmecinin kendisine devreden yöntemler nispeten daha hafif 

düzenleyici iş yüküne ve işletmeciler için düşük düzenleme maliyetlerine neden 

olmaktadır. Diğer yandan, böyle bir düzenleyici rejim düzenlenen işletmecilere rekabeti 

düşürecek şekilde faaliyetlerini ayarlama rahatlığı verebilmektedir. Ayrıca, düzenleyici 

hatalar ve yetersizliklere ilişkin yüksek risk gündeme gelmektedir. 

Yerleşik işletmecinin maliyetlerinin karşılanması bakımından yöntemleri bir arada 

değerlendirmek gerekirse, maliyet esaslı yöntemler yerleşik işletmecinin maliyetlerini 

karşılayan ücretleri doğurmaktadır. Eğer hesaplamalar marjinal maliyet yerine ortalama 

maliyete dayanıyorsa sabit maliyetlerin karşılanması da söz konusu olmaktadır. Gerçek 

maliyetlerin baz alınması, maliyetlerin karşılanmasını garanti ederken, sadece yerleşik 

işletmeci varsayılan kadar etkin ise etkin maliyetleri esas alan hesaplamalar sonucunda 

maliyetlerin bir kısmının karşılanmasından bahsedilebilir.  

Maliyet esaslı yöntemler erişim tedarikinden dolayı kaybedilen kârları dikkate 

almamaktadır ve bu nedenle optimal fiyatların altında fiyat belirlenebilmektedir. 

Perakende eksi yöntemi ise esas itibariyle maliyetlerin tamamen karşılanmasına ve 

yerleşik işletmecinin erişim tedarikinden dolayı kaybettiği kârları da telafi etmeye imkân 

vermektedir. Yerleşik işletmecinin perakende hizmet fiyatlarına dayanarak hesaplama 

yapılması talep etkilerinin de dikkate alındığını gösterir. Ancak bu yöntemde kâr marjları 

erişim tedarikinden kaynaklanan gerçek kayıpların çok üstünde belirlenebilmektedir. Bu 

durumda da etkinliği bozacak yüksek erişim fiyatları ortaya çıkmaktadır. 

UDK’nın alt piyasada rekabetin artırılması ve şebeke kalitesine ilişkin yatırımın 

teşviki hususlarındaki iki hedef üzerinden gidilerek, maliyet esaslı düzenleme ile 

perakende eksi yöntemi karşılaştırıldığında; ikinci yöntemin ilk yöntem gibi piyasadan 
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dışlamanın (foreclosure) önüne geçtiği ancak şebeke kalitesi yatırımı ve alt piyasa rekabeti 

ile tüketici faydası seviyeleri itibariyle daha üstün olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuca 

varılmasına temel olarak perakende eksi yöntemi ile yerleşik işletmecinin gelirlerinin 

korunması sonucu yatırımlarını sürdürme ve rekabet dışı uygulamalardan uzak durması 

eğiliminin ağır basması görülebilmektedir. Bu varsayımlar altında, perakende piyasada 

tam serbestleşmeyi mümkün kılacağı düşünülen üst piyasadaki rekabetin henüz 

oluşmadığı şartlarda geçiş dönemi süresince, perakende eksi yöntemi daha etkin bir 

düzenleme aracı olarak değerlendirilmektedir. Maliyet esaslı düzenlemenin sağladığından 

daha yüksek yatırım seviyesine ulaşılmasına imkân vermesi, alt piyasada rekabeti tesis 

etmesi, daha yüksek tüketici faydası sağlaması ve işletmeciler hakkında bilgi toplanmasını 

kolaylaştırması perakende eksinin daha üstün görülmesinin nedenleri olarak ifade 

edilmektedir.133

Hem maliyet esaslı yöntemlerde hem de perakende eksi yönteminde muhasebesel 

verilere dayalı hesaplamalar, işletmecilerin maliyet yapısını saptırma güdüsünü ortaya 

çıkarmaktadır. Maliyetleri gerçekte ait oldukları hesaplardan farklı hesaplara kaydederek 

(muhasebesel çapraz sübvansiyon) veya bir faaliyete ilişkin kaynakları başka bir faaliyet 

altına kaydırarak (yönetimsel çapraz sübvansiyon), bu güdü uygulamada yer 

bulabilmektedir. Hesaplamalarda gerçek maliyetler kullanılmaz ve diğer işletmecilerin 

faaliyetleri (karşılaştırma) veya modellenmiş (varsayımsal) faaliyetler esas alınırsa 

mevzubahis güdüler ortadan kalkacaktır. 

 

Genel itibariyle, yöntemin seçimi, çok yüksek ya da çok düşük fiyatların 

hangisinin daha büyük sorun teşkil ettiğine ilişkin tercihlere bağlıdır. Düşük fiyatlar yeni 

rakiplere rekabetçi üstünlük sağlamaktadır. Bu da rekabeti ilerletir ve perakende fiyatlar 

üzerinde baskı oluşturur. Sıkı düzenleme, yerleşik işletmecinin diğer bazı yollarla erişimi 

kısıtlama güdüsünü ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca, daha az etkin rakiplerinin yerleşik 

işletmeci aleyhine pazar payı kazanmalarına neden olmaktadır. Diğer yandan, düşük 

erişim fiyatları altyapıya yatırımı teşvik etmemektedir. Diğer işletmecilerin kendi 

yatırımlarını yapmalarından ziyade yerleşik işletmeci tarafından gerçekleştirilmiş 

yatırımlardan yararlanmalarının teşvik edildiği bir ortamda yerleşik işletmeci -bilhassa 

riski yüksek ise- yeni yatırım yapmaktan kaçınmaktadır.134

                                                 
133 P., Sarmento, A., Brandao, 2007, s. 246. 

 

134 Nordic Competition Authorities, 2004, s. 120. 
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Maliyet esaslı fiyatlandırma yeni/alternatif işletmecilerce desteklenirken, 

perakende eksi yöntemi şebekesini kullanıma açma yükümlülüğü taşıyan yerleşik 

işletmeci tarafından ön planda tutulmaktadır.135

 

 

2.5.2 Piyasa koşulları bakımından perakende eksi ve maliyet esaslılık 

 

Erişim fiyatlarının belirlenmesinde öncelikli olarak tercih edilen iki yöntem olarak 

maliyet esaslılık ve perakende eksi yöntemleri görülmektedir.136

Uzun dönem artan maliyet (LRIC) ile birlikte ortak maliyetlerin karşılanmasına 

imkân veren mark-up (eklenti) unsurlarının toplamını ele alan maliyet-esaslı yöntem iki 

şart altında tercih edilmektedir. Bunlardan ilki, yerleşik işletmecinin erişim hizmetleri 

piyasasında sabit ve kalıcı bir etkin piyasa gücünün bulunduğu, düzenleme ile ilgili 

perakende piyasa yapısında etkin rekabetin oluşturulmasının amaçlandığı durumdur. Bu 

durumda perakende piyasanın rakiplere açılması ve perakende fiyatların düşürülmesi 

bakımından tek çözüm olarak maliyet esaslı erişim fiyatının uygulanması görülmektedir. 

Böyle bir pazarda hâkim konumdaki yerleşik işletmeci için geçerli olan gerçekçi maliyet 

verileri tespit edilebildiğinden yatırım güdülerini olumsuz etkilemeyebilecek güvenilir 

fiyatlar belirlenebilir. Rekabetin kısıtlı olduğu böyle bir piyasada, UDK’nın öncelikli 

hedefi yerleşik işletmecinin hâkim durumundan yararlanarak aşırı kârlar elde etmesini 

önlemektir. Bu hedef doğrultusunda maliyet esaslı belirlenen ücretler, rekabetçi piyasada 

oluşabilecek ücretleri yakınsamasının yanı sıra piyasaya etkin girişleri destekleyecektir. 

Maliyet esaslı belirlenen erişim ücretleri sayesinde alternatif işletmeciler alt piyasada 

yerleşik işletmeci ile rekabet edebilmeleri mümkün kılınırken, yerleşik işletmecinin de tam 

rekabetçi bir piyasada ulaşabileceği getiri oranını elde etmesi sağlanmış olacaktır.

 Piyasa koşulları 

bakımından ele alındığında bu iki yöntem birbirinden farklı şartlar altında erişim 

fiyatlarının belirlenmesi için uygunluk göstermektedir. 

137

İkinci olarak, maliyet esaslı yöntem çağrı sonlandırma gibi rekabet ortamının 

oluşmasının ihtimal dâhilinde olmadığı hizmetlerin fiyatlandırılmasında kullanılmaktadır. 

 

                                                 
135 M., Armstrong, 2002, s. 336. 
136 M., Cave, “Remedies for Broadband Services”, Journal of Network Industries, 2004, S.5, s. 42.; Europe 
Economics, 2004, s. 22. 
137 Oftel, Direction to resolve a dispute between BT, Energis and Thus concerning xDSL 
interconnection at the ATM switch, London, 2002, s. 40; Ofcom, Review of the wholesale local access 
market, London, 2004, s. 61.  
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Rekabetçi piyasalarda fiyatlar maliyetleri yansıttığından yola çıkılarak, maliyet esaslı 

ücretlerin de rekabetçi piyasa koşullarını aksettireceği öngörülmektedir. 

Bu yöntemin tercih edildiği durumlarda UDK’nın aşırı fiyat probleminden ziyade 

uzun vadede rekabetin oluşması hususu üzerinde durduğu düşünülmektedir. Ayrım 

gözetmeme kuralı ile bütünleşen perakende eksi yöntemi ise üç şart altında tercih 

edilmektedir.  

Birincisi, yerleşik işletmecinin piyasa gücünün bulunduğu ve piyasanın henüz 

rekabetçi olmadığı ancak piyasa gücünün tam olarak sabitlenmediği ve etkin rekabetin 

muhtemel olduğu toptan piyasalarda ücretlendirme için perakende eksi yöntemi uygun 

gözükmektedir. Bu piyasada rekabet geliştikçe, perakende ücretlerin maliyetleri yansıtacak 

seviyede oluşacağı ve kısa dönemde kazanılan aşırı kârların piyasaya giriş için cazibe 

oluşturacağı değerlendirilmektedir. Böyle bir pazarda maliyet esaslı düzenleme piyasa 

gücünün seviyesine göre aşırı kaçabilir ve hatta rekabetin oluşumunu da yavaşlatabilir. 

Örneğin YAPA düzenlemesi yapılırken yerleşik işletmecinin yerel ağının yanı sıra, kablo, 

üçüncü nesil mobil şebekeler, uydu ve sabit telsiz erişim altyapılarındaki ilerleme 

potansiyeli de dikkate alınarak, üst piyasa yapısında farklı alternatif varlığı nedeniyle 

nispeten daha esnek bir düzenleme tercih edilebilir.  

İkinci olarak, ilgili hizmetlerin sunulması amacıyla riskli yatırımların gerçekleştiği 

durumda perakende eksi yönteminden yararlanılabilir. Bu yöntemle yatırımcı 

konumundaki işletmecinin piyasa şartları ve ücretler hakkındaki yargılarını esas alarak 

ücretlendirme yapmış olacaktır. Böylece maliyet esaslı fiyatlara göre daha yüksek erişim 

ücretlerin elde edilmesiyle işletmecilerin yatırım konusunda daha sonraki dönemlerde de 

daha cesur davranmalarını, yatırımların artmasını, yenilikçilik güdüsünün teşvikini ve uzun 

vadede daha fazla tüketici menfaatinin hâsıl olmasına sebep olacaktır.  

Riskli yatırımların söz konusu olduğu şartlarda, UDK maliyet esaslı olarak erişim 

ücretlerini belirlerse kendi kanaatlerini kullanacaktır. Bu durumda UDK’nın yatırımcı 

işletmecinin göğüslediği risk hakkında yanılması mümkün olup, sonuçta söz konusu 

hizmetin sunumunun durmasına veya müteakip yatırım girişimlerinin dondurulmasına 

neden olabilecektir. Dahası, benzer bir düzenlemenin ihtimali üzerine farklı hizmetler için 

gelecekteki yatırımlar da caydırılmış olacaktır. 

Üçüncü ve son olarak, gelişiminde oldukça erken evrelerde olan hizmetlere dair 

piyasalarda erişim fiyatlarının perakende eksi yöntemi ile belirlenmesi uygun 
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görülmektedir. Böyle piyasalarda pazar yapısının yerine oturmadığı, talep gibi bazı 

hususlarda ciddi boyutta belirsizliğin var olduğu, ciddi değişimlerin hızlıca yaşanabileceği, 

aynı zamanda henüz etkin rekabetin görülmediği, piyasa gücünün ileride de muhtemelen 

devam edeceği öngörülmektedir.138 Ayrıca müteakip dönemlerde etkin perakende 

işletmecilerinin dikey bütünleşik işletmeci ile çekişmesinin gözlemleneceği perakende 

piyasadaki gelişmelere bağlı olarak toptan hizmetlerin sunumunun da zamanla dengeye 

geleceği değerlendirilmektedir. Ciddi risklerin gündeme geldiği bu şartlarda maliyet esaslı 

düzenlemeler, piyasa koşullarının doğal evrimi sayesinde oluşabilecek rekabet ortamını 

tehlikeye atacağından uygun görülmemektedir.139

Maliyet esaslı ücretlerin belirlenmesinde üzerinde durulması gereken üç kritik 

husus bulunmaktadır: 

 

• Riske ayarlı sermaye maliyetinin belirlenmesi, 

• Teçhizat ve devreleri içeren batık şebeke maliyetlerinin dönüşünün ne kadar 

zamanda gerçekleşeceği, 

• Ortak maliyetlerin karşılanmasına katkı. 

Henüz olgunlaşmamış, gelişmekte olan piyasalarda yukarıdaki hususlara karşılık 

bulunması mümkün olmakla birlikte, hata riskinin yüksek olduğu bilinmektedir. 

Gelişmekte olan piyasalarda maliyetler ve maliyetlerin dönüşü bakımından ciddi 

belirsizlikler bulunmasının yanı sıra kullanılan sermaye için uygun getiri oranının ne 

olduğu hususu da temelleri oturmuş bir piyasaya göre daha belirsizdir. Bu piyasalarda 

maliyet esaslı belirlenen ücretler, piyasaya yeni girecek işletmecilere doğru işaretler 

sunulmaması gibi bir düzenleyici hataya neden olabilecektir. Bu kapsamda, gelişmekte 

olan piyasalar için UDK’nın alt piyasadaki rekabetçi işletmecileri korumanın yanı sıra 

değişen piyasa koşullarını yansıtacağından dolayı kendi ticari tecrübe ve yargıları 

çerçevesinde düzenlenen işletmecinin erişim fiyatlarını belirlemesine izin vermesi uygun 

görülebilmektedir. 

 

2.5.3 Fiyatlandırma yöntemleri ile fiyat sıkıştırması arasındaki ilişki  

 
                                                 
138 Diğer yandan, yeni şebeke tesis eden işletmeciler için erişim tatili ilan edilmesi gerektiğine ilişkin görüşler 
de bulunmaktadır. Erişim tatili, yeni kurulan tesislerin perakende hizmet sunumu amacıyla birkaç sene için 
paylaşımsız şekilde kullanılmasını ifade etmektedir. 
139 Oftel, 2002, s. 40-41. 
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Perakende eksi ücretlendirmesi, LRIC+ yöntemine göre daha az düzenleyici 

müdahaleyi gerektirmektedir. Farklı koşullar ve amaçlara göre doğru kabul edilebilen bu 

iki yöntemin ortak amacı, yerleşik işletmecinin üst (upstream) pazardaki fiyatı ile alt 

(downstream) pazardaki fiyat arasında marj sıkıştırması yaparak üst piyasadaki gücünü, alt 

piyasaya yansıtmasını engellemek ve adil rekabet temellerine oturmuş bir alt piyasa 

meydana getirmektir. 

Maliyet esaslı yöntem kapsamında yerleşik işletmeci sadece rakip işletmecilerden 

kaynaklanan maliyetleri telafi edilebilmekte, rakip işletmecilerin kendi şebekesine erişim 

sağlamasına izin vererek kazanmaktan mahrum kaldığı perakende kârı elde 

edememektedir. LRIC yönteminin esas amacı ilgili alt piyasadaki fiyatlara ilişkin marjı 

kontrol etmek olmadığı için, yerleşik işletmecinin marj sıkıştırmasını gerçekleştirmesi 

ihtimalini gündeme getirdiği ve rakiplerinin marjlarını sıkıştırarak pazardan dışlayıcı 

davranışlarda bulunma yönünde istek uyandırabileceği değerlendirilmektedir.140 Erişim 

fiyatları maliyet esaslı olarak tespit edilmesi halinde marj sıkıştırmasının gerçekleşmemesi 

amacıyla, yerleşik işletmecinin erişim sağlama, maliyet muhasebesi, ayrım gözetmeme ve 

hesap ayrımı gibi toptan seviyede erişim düzenlemelerine uyup uymadığı takip 

edilmelidir.141

Perakende eksi yaklaşımı ise, EPG sahibi işletmeci kadar etkin bütün işletmecilerin 

bir arada rekabet ortamını oluşturacakları şekilde toptan ve perakende fiyatları birbirine 

bağladığı için genel itibariyle marj sıkıştırması ihtimalini bertaraf edebilmektedir. 

Gelişmekte olan piyasalar için UDK, muhtemel aşırı fiyat riskinden ziyade yerleşik 

işletmecinin piyasa gücünü alt piyasalara aktarmasının engellenmesini hedeflemelidir. Bu 

şartlar altında, erişim ücretlendirmesinde perakende eksi yöntemi daha uygun 

görülmektedir.

 

142

Perakende eksi fiyatlandırma düzenlemesi daha sınırlı bir rekabeti teşvik edici 

özelliğe sahip olmakla birlikte, özellikle rakip işletmecilerin kendi şebekesine erişim 

 Perakende eksi fiyatlandırma düzenlemesinde gerek ‘eksi’nin doğru 

olarak hesaplanması gerekse de düzenlemeye tabi işletmecinin fiyat sıkıştırması yapıp 

yapmadığının kontrol edilmesinde hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi uygulamaları 

önemlidir. 

                                                 
140 N.B., Karabacak, 2007, s. 68. 
141 ERG, 2006a, s. 114. 
142 Ofcom, Review of the Wholesale Broadband Access Markets: Final Explanatory Statement and 
Notification, 2004, s. 107-108. 
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sağlamasına izin vererek kazanmaktan mahrum kaldığı perakende kârı erişim hizmetinin 

fiyatlandırmasına dâhil edilebileceği göz önünde bulundurulduğunda, yerleşik işletmecinin 

dışlayıcı stratejide bulunma isteğini önemli ölçüde azaltma avantajına sahip olduğu 

düşünülmektedir. Bu nedenden ötürü, fiyat sıkıştırmasının önlenmesi amacı doğrultusunda 

perakende eksi fiyatlandırma düzenlemesi tercih edilen bir fiyatlandırma yöntemi 

olmaktadır.143

Bu çerçevede, perakende fiyatlar ile maliyet esaslı erişim fiyatlarının perakende 

eksi benzeri bir usulle birbirine bağlanması halinde marj sıkıştırması engellenebilecektir. 

Anılan yaklaşıma, fiyat sıkıştırmasını tespit kuralı (imputation rule) adı verilmektedir. 

Buna göre şirket içi transfer fiyatları erişim fiyatlarından düşük belirlenemeyecek olup, 

çapraz sübvansiyon ihtimali kontrol altında tutulacaktır.

 

144

 

 Tespit kuralı, hâkim durumdaki 

işletmecinin kendi perakende birimi veya iştiraki olan işletmeci ile rakip işletmecilere aynı 

erişim fiyatını uygulamasını, ayrım gözetmemesini gerektirmektedir. Bu yöntemin 

uygulanması bazı şartlarda zorlaşmaktadır. Örneğin piyasaya yeni giren alternatif 

işletmecilerin müşteri kazanma maliyetinin yüksek olması halinde, UDK tarafından 

yerleşik işletmecinin sahip olduğu ölçek ve kapsam ekonomileri de dikkate alınarak eksi 

değerinin alternatif işletmecilerin rekabet edebileceği seviyeye kadar çekilmesi ile çözüme 

ulaşılabilir. 

2.5.4 Erişim ücretlendirmesi ile yatırım ilişkileri  

 

Yatırımların temini ve sürekliliği bakımından erişim ücretlerinin olmaları 

gerekenden daha düşük belirlenmesinin kayda değer sakıncaları vardır. Düşük fiyatlar, 

genişbant erişim teknolojilerine yapılmakta olan yatırımları sekteye uğratacağı gibi diğer 

erişim teknolojilerine yönelik yatırımları da etkileyecek olup, uzun vadede toptan seviyede 

rekabetin gelişimini yavaşlatacak yada engelleyecektir. Diğer yandan ücretlerin yüksek 

belirlenmesi durumunda da alt hizmetlerde rekabetçi işletmecilerce piyasaya girişlerin ve 

yapılacak yatırımların önüne geçecektir. Bu nedenle uzun vadede perakende piyasadaki 

fiyat seviyesi de tekel fiyatlarına doğru yükselecektir.145

                                                 
143 N.B., Karabacak, 2007, s. 68. 

 

144 ERG, 2006a, s. 41; N.B., Karabacak, a.g.e., s. 65. 
145 P., Sarmento, A., Brandao, 2007, s. 236-237. 
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Bazı Avrupa ülkelerinde LRIC kavramına dayalı erişim fiyatları ile yapılan 

düzenlemenin, yerleşik işletmecilerinin sabit şebekelere yatırımının önüne geçtiği hususu 

da ileri sürülmüştür. Bilhassa henüz olgunlaşmamış, gelişmekte olan piyasalarda 

maliyetler ve maliyetlerin dönüşü bakımından ciddi belirsizlikler bulunmasının yanı sıra 

kullanılan sermaye için uygun getiri oranının ne olduğu hususu da temelleri oturmuş bir 

piyasaya göre daha belirsizdir. Bu piyasalarda maliyet esaslı belirlenen ücretler, piyasaya 

yeni girecek işletmecilere doğru işaretler sunulmaması gibi bir düzenleyici hataya da 

neden olabilecektir.146

Erişim fiyatlandırmasında LRIC yönteminin kullanılması, yerleşik işletmecinin 

hizmet kalitesinin düşürme yönünde güdülerini artırmaktadır. Bunun sebebi ise, yerleşik 

işletmecinin elinden kaçıracağı tüketiciye perakende hizmet sunmasından elde edeceği 

kârın, alternatif işletmeciye sunacağı erişim hizmeti ile sağlayacağı kârdan fazla olmasıdır. 

Ayrıca, maliyeti düşürecek teknolojik yeniliklerin yaygın olduğu ve cihazların uzun 

ömürlü ve batık maliyetli olduğu telekomünikasyon sektöründe, tarifeleri sadece LRIC 

gibi ileri dönük yöntemlere dayandırmanın haksızlık oluşturacağı, yatırım ve yenilik 

güdülerini azaltacağı ileri sürülmektedir.

 

147 Bunun yanı sıra, bir başka çalışmada ise 

Avrupa’da erişim fiyatlarını maliyet esaslı (LRIC) yöntemden başka bir yolla belirleyen 

ülkelerin ortalamadan yüksek yatırım seviyelerine ulaştığı ifade edilmektedir.148 Ancak 

aksi yönde görüşler de bulunmaktadır. Diğer yandan, LRIC esaslı YAPA ücretleri ile 

genişbant hizmeti veren işletmeci sayıları arasında pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir.149

Diğer bir görüşe göre ise, bu ilişkinin piyasa serbestleşmesinin aşamasına bağlı 

olduğu belirtilmektedir. Buna göre, serbestleşme sürecin başında düşük erişim fiyatları 

yatırım güdülerini çok fazla etkilememesine rağmen, yatırım güdülerini etkileyen, erişim 

fiyatlarının mutlak değerinden ziyade ileride ne seviyede olacağına ilişkin beklentilerdir. 

Erişim ücretlerinin yükseleceği beklentisi yatırımların artmasına neden olacaktır.

 

150

                                                 
146 P., Sarmento, A., Brandao, 2007, s. 244. 

 Diğer 

bir deyişle, ileriki bölümlerde açıklanan dinamik erişim fiyatlandırmasının yatırım 

güdülerinin hareketlenmesi bakımından yararlı olduğu dile getirilmektedir.  

147 J.J., Laffont, J., Tirole, 2000, s. 165. 
148 H., Chang, et al., “Regulation and Investment Behaviour in the Telecommunications Sector: Policies and 
Patterns in US and Europe”, Telecommunications Policy, 2003, S.27, s. 698. 
149 G., Ford, L., Spiwak, The Positive Effects of Unbundling on Broadband Deployment, Phoenix Center 
Policy Paper Series, No 19, 2004, s. 1. 
150 M.,Cave, I., Vogelsang, “How Access Pricing and Entry Interact”, Telecommunications Policy, 2003, 
S.27, s. 724. 
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Perakende eksi yöntemi ile belirlenen erişim ücretlerinin yerleşik işletmecinin 

fırsat maliyetlerini yansıtması nedeniyle bu yöntemin yatırımları engellemeyeceği ileri 

sürülmektedir. Üstelik rekabetin artışı ile görülen müşteri hizmetlerindeki ilerlemelerin 

hizmetlerin kârlılığını ve yatırım getirilerini artıracağı düşünülmektedir. Ancak bu 

yöntemdeki kaçınılabilen maliyetlerin, ortak maliyetlerle ilgili kısmı içermemesi nedeniyle 

gerçek fırsat maliyetlerinden daha düşük olduğu ve erişim ücretlerinin daha yüksek 

oluşması nedeniyle alternatif işletmecilerin yatırım güdüsünün azalabileceği göz ardı 

edilmektedir151

 

. 

2.5.5 Al-sat, VAE ve YAPA ücretleri için yöntem önerisi 

 

VAE hizmetinde YAPA hizmetine ilave olarak veri trafiğinin santraldeki 

DSLAM’dan trafik teslim noktasına kadar taşınması nedeniyle yerel ağa ayrıştırılmış 

erişim ile VAE hizmetleri arasında farklılık bulunmaktadır. Bu nedenle YAPA hizmeti 

altyapı ürünü olarak tanımlanırken, VAE arabağlantı hizmeti olarak görülmektedir.152

Bir şebekenin boyutlarının belirlenmesi için kritik önemi haiz maliyet kaynakları 

bulunmaktadır. Örneğin, devre anahtarlamalı ses hizmetlerinin başlıca iki maliyet etkeni, 

çağrı sayısı ve çağrı süresi yani toplam trafik olarak bilinmektedir. Erişim şebekesinde ise 

erişim hattı sayısı diğer bir deyişle abone sayısı başlıca maliyet etkenidir. VAE’de bu iki 

kavram birleşmekte ve hem abone sayısından (DSLAM vb.) hem de toplam trafikten 

(ATM switch, IP router vb.) kaynaklanan maliyetlerle karşılaşılmaktadır. 

  

Maliyet etkenlerindeki farklılıklar erişim fiyatlarının belirlenmesinde büyük önem 

taşımaktadır. Ses trafiği taşımak üzere kurulmuş bir şebeke beklenen büyüme oranlarını 

karşılamak için yeterli boş kapasiteye sahiptir. Buna ilâveten, şebeke sıkışıklığı olduğunda 

bazı şebeke unsurları alternatif güzergâhlar üzerinden iletişim kurulmasına imkân verecek 

şekilde yeteri kadar esnektir. IP trafiği de benzer şekilde düzenlenebilir. Fakat xDSL 

hizmetlerinin gelişiminin ilk dönemlerinde aşırı yüksek olan abone artış oranı, 

DSLAM’ların temin edilmesi ve tesisi için ciddi yatırımları gerektirebilmektedir. Abone 

artışının bu yatırımlar olmadan karşılanması hususunda şebekenin oldukça az esnekliği 

bulunmaktadır.153

                                                 
151 C., Mattos, 2006, s. 14.  

 

152 R., Gonçalves, 2007, s. 525. 
153 R., Gonçalves, 2007, s. 526. 
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DSLAM maliyeti, VAE hizmeti sunulmasının maliyetinin bir kısmını 

oluşturmaktadır. Trafik tesliminin yakın ATM anahtarlama noktasında veya IP 

şebekesinin üst seviyelerinde gerçekleştiğine bakılmaksızın, DSLAM’lar bu hizmetin 

başlıca maliyet unsurudur. Bu gerçek ışığında, yerleşik işletmecinin DSLAM 

gereksiniminin hizmetin hızına değil, xDSL abone sayısına bağlı olduğu söylenebilir. 

Bunun yanı sıra, yerel ağ kısmı için söz konusu olan her türlü maliyet de farklı hızda 

hizmet alan aboneler için aynıdır. Bu kapsamda, mevcut farklı xDSL hızları için VAE 

ücretleri içindeki bileşenlerin ciddi bir kısmı eşit olmalıdır. Ücretin geri kalan kısmı 

trafikle ve dolayısıyla abonenin bağlandığı hızla ilişkili olmalıdır. 

Etkin rekabetin eksikliğinde, perakende fiyatların maliyetleri yansıtması mümkün 

görülmemektedir. Örneğin, 2 ve 4 Mb/s hızlarda ADSL paketlerinin perakende fiyatları 

arasındaki fark, maliyet esaslı belirlenmesi halindeki perakende fiyat farkından büyüktür. 

Çünkü yerel ağ erişim maliyeti ve DSLAM vs. teçhizat maliyeti gibi fiyata etki eden ciddi 

maliyet unsurları her iki hızdaki hizmet için aynıdır. Bu nedenle, düşük hızlardaki 

perakende xDSL erişimi hizmetini, yüksek hızlardaki hizmetler yoluyla sübvanse ettiği 

sonucuna varılabilmektedir. Perakende fiyat seviyelerindeki bu çarpıklık, perakende eksi 

yaklaşımının kullanılması halinde toptan erişim fiyatlarına yansıyacaktır. 

Bu şartlar altında, abonelerin çoğunluğunun mevcut en düşük hızdaki paketi 

kullandığı dikkate alınacak olursa, eşit etkin rakip işletmeci, söz konusu çapraz 

sübvansiyon nedeniyle yaptığı başlangıç yatırımlarını çıkaramayacağı için potansiyel 

abonelerin çoğuna yerleşik işletmeciden daha düşük fiyatla hizmet sunamayacaktır. 

Dolayısıyla, sadece daha çekici görülen, ancak piyasa payı oldukça küçük olan yüksek 

hızlı xDSL hizmet kesimi için şebeke rekabeti oluşacaktır. Bu durum alternatif 

işletmecilerin daha ziyade -alt pazar olarak gördükleri- kurumsal müşterilere ses hizmetleri 

vermek üzere altyapı kurmalarına benzetilebilir. Piyasanın mekanizmasının bu şekilde 

işlemesi toptan seviyede gerçek anlamda rekabetin tesisi ihtimalini düşürmekte olup, 

erişim fiyatlarının belirlenmesinde LRAIC modelinin kullanılması gerektiği iddiasını 

güçlendirmektedir.154

LRAIC modelinin diğer bir özelliği olarak yerleşik işletmecinin muhtemel fiyat 

sıkıştırması uygulamalarını teşhis etmesi gösterilmektedir. Toptan erişim modelleri 

kapsamında sunulan hizmetlerin kapsamı arasındaki farklılıklar artan olarak ele alınıp, 

 

                                                 
154 R., Gonçalves, 2007, s. 528. 
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artan maliyetlerinin belirlenmesi ile toptan erişim hizmetleri arasında fiyat seviyeleri 

anlamında dengenin korunması ve fiyat sıkıştırması ihtimalinin önüne geçilmesinin temin 

edilebileceği ileri sürülmektedir. 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. YATIRIM MERDİVENİ YAKLAŞIMI VE ERİŞİM ÜCRETLERİ  

Bu bölümde öncelikle Yatırım Merdiveni Yaklaşımı, teorik açıdan ve genişbant 

hizmetleri ile ilişkili olarak incelenmektedir. Daha sonra yatırım merdiveni (ladder of 

investment)155

 

 yaklaşımı ışığında erişim fiyatlarının belirlenmesine ilişkin hususlar 

üzerinde durulmaktadır. Bunun ardından, son kısımda erişim fiyatlandırmasına ilişkin 

Avrupa Birliği genelindeki uygulamalara ilişkin gelişmeler ve fiyatlandırmaya yönelik 

genel yaklaşımlara değinilmektedir. 

3.1 Yatırım Merdiveni Yaklaşımı  

Telekomünikasyon sektöründeki ekonomik düzenlemeler üzerinde uzmanlaşmış 

olan Prof. Martin Cave tarafından ortaya konan ve geliştirilen Yatırım Merdiveni 

Yaklaşımına göre alternatif işletmeciler tarafından adım adım yatırım yapılması 

öngörülmektedir.156 Alternatif işletmeciler, yavaş yavaş yatırım yaparak kendi altyapılarını 

kurmalarını mümkün kılabilmek amacıyla toptan erişime dayanan kendi hizmetlerini son 

kullanıcılara sunarak bir müşteri portföyü oluşturabilmesi için birbirini tamamlayan erişim 

modelleri zincirine ihtiyaç duymaktadırlar. Alternatif işletmeciler yatırımlarını finanse 

edecek yeterli kullanıcı çoğunluğuna ulaşınca da, değer zincirinde müşterilere gittikçe 

yaklaşmasını, hizmetlerini yerleşik işletmecininkilere nazaran mümkün olduğunca 

farklılaştırabilmesini ve hizmetlerinin yerleşik işletmeci altyapılarına bağlılığının 

azalmasını sağlayan kendi altyapılarını kurmaları beklenmektedir157

 

. Bu çerçevede, bu 

kısımda anılan yaklaşım teorik olarak ve genişbant hizmetlerine dayalı olarak 

açıklanmaktadır. Ardından henüz gelişme aşamasında olan yeni nesil erişim şebekelerinin 

bu yaklaşım üzerindeki etkilerine değinilmektedir. 

3.1.1 Teorik olarak yatırım merdiveni yaklaşımı 

 
                                                 
155 A.B.D.’de (Amerika Birleşik Devletleri) bu kavram için “Ladder of Investment” yerine “Stepping Stones” 
tabiri kullanılmaktadır. 
156 M., Cave, 2006, s. 223. 
157 ERG, 2006a, s. 60, 81. 
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3.1.1.1 Yinelenebilme ve yatırım merdiveni 

 

Telekomünikasyon sektöründeki özelleştirme sonrası tekel uygulamalarının 

etkilerinin sona ermesi ancak etkin rekabet koşullarının oluşması ile mümkün 

olabilmektedir. Etkin rekabetin tesisi sadece kısa vadeli fiyat rekabeti ile mümkün 

olmayıp, bunun için hem tekel konumundaki yerleşik işletmecinin hem de yeni/alternatif 

işletmecilerin uzun soluklu yatırım planlarını oluşturup, uygulamaları gerekmektedir. 

Piyasaya yeni giren işletmeciler zamanla müşteri ve gelir elde ettikçe, sermaye varlıklarına 

yatırım yapacaktır.  

Alternatif işletmeciler tarafından elektronik haberleşme sistemleri üzerinden 

verilecek hizmetler için yapılacak yatırımların bir değer zincirini izleyerek yapılması 

beklenmektedir. Söz konusu değer zincirinde ileri aşamalara ulaşıldıkça alternatif 

işletmecinin rekabet gücünün ve piyasadaki rekabet seviyesinin artması beklenmektedir. 

Altyapı sahibi, hâkim konumdaki yerleşik işletmecinin şebekesinin varlığına rağmen, 

değer zincirinde yer alan bileşenler için alternatif işletmeciler tarafından tekrar yatırım 

yapıldığından dolayı bu hiyerarşik ilişkiye yineleme (replication) zinciri de denilmektedir.  

Bu kapsamda, herhangi bir piyasada etkin rekabetin oluşması bakımından kritik 

mevzu, ilgili hizmetin sunulmasına ilişkin varlıkların diğer bir deyişle şebeke unsurlarının 

yinelenip yinelenememesidir. Yinelenme hususu çok çeşitli ve değişen etkenlere bağlı 

olup, fırsatların değerlendirilmesi bakımından talep, maliyet ve rekabetçi girişlerin 

gerçekleşmesi beklentilerine göre değişmektedir. Bununla birlikte, değer zincirindeki 

sırayı izleyerek yatırım yapan alternatif işletmeci, muhtelif yatırım basamaklarından oluşan 

bir tür merdivenin üst basamaklarına çıkmaktadır. 

Bir hizmetin sunulmasına ilişkin varlıkların ya da şebeke unsurlarının yinelenme 

imkânlarının belirlenmesi için güncel uygulamalar gibi mevcut somut tecrübelerden ve 

maliyet modelleri gibi varsayımsal kaynaklardan istifade edilebilmektedir. Ölçek 

ekonomilerinin kayda değer etkisi bulunması halinde, zincirin halkaları olan bazı şebeke 

unsurlarının yinelenebilmesi (replicability) oldukça kısıtlı olmaktadır.158

                                                 
158 M., Cave, 2006, s.229. 

 Bazı şebeke 

unsurları ile çok sayıda kullanıcıya hizmet verilerek yatırımın dönüşü nispeten çabuk 

gerçekleşirken, sınırlı sayıda kullanıcıya fayda sağlanması halinde geri dönüş çok uzun 

zaman alacaktır. 
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Sunulmak istenen hizmetin bütünlüğü açısından zincirin ihtiyaç duyulan diğer 

unsurları için hâkim işletmecinin imkânlarından yararlanılacaktır. Bu kapsamda, 

gerçekleştirilecek yatırımlar sayesinde etkin rekabetin oluşması için UDK’nın öncelikli 

olarak hâkim işletmecinin şebekesine erişim koşullarını belirlemesi daha uygun bir politika 

olacaktır. Yatırım konusunda doğru güdülerin oluşması için UDK’nın erişim şartlarının 

zamanla değişebileceği mesajını vermesi gerekmektedir.159

 

 

3.1.1.2 Genişbant değer zinciri  

 

İşbu çalışma kapsamında sabit (PSTN) şebekeler üzerinden verilen genişbant 

hizmetleri üzerinde durulmaktadır. Sabit şebekeler üzerinden verilen genişbant 

hizmetlerine ilişkin değer (yineleme) zinciri, bakır yerel ağ, DSLAM vs. teçhizat, ATM 

taşıma şebekesi, IP şebekesi, internet omurgasına erişim, perakendecilik hususlarından 

oluşmaktadır.160

Bakır yerel ağın yinelenmesi için benzer bir erişim şebekesi kurulabileceği 

varsayılmakla birlikte, alternatif olarak kablo TV altyapısı geliştirilerek yerel ağ işlevi 

kazandırılabilmektedir. Sabit, göçebe, mobil telsiz erişim

 

161

Yerleşik işletmecinin santral binasına yerleştirilen DSLAM

 için de alternatif bir yerel ağ 

oluşturulabileceği değerlendirilmektedir.  
162

ATM taşıma şebekesinin yinelenmesi hizmetin verildiği ilgili bölgeye bağlıdır. 

Trafiğin yoğun olduğu bölgede yineleme ihtimal dâhilinde iken, trafiğin az olduğu 

bölgelerde ATM yatırımı etkin ve gerekli görülmeyebilmektedir. Günümüzde şebekelerin 

 cihazları, kurulum 

sırasındaki geciktirme ve sabotaj vb. engellemeye yönelik hususlar ile sabit ortak yerleşim 

ücretleri ve ölçek ekonomileri bakımından önem arz etmektedir. DSLAM’lar yerel ağ 

üzerinden tüketicilere sunulan hizmetlerin yapısı, içeriği, kalitesi vb. özelliklerinin tayin 

edilmesi nedenleriyle, işletilmesi hassasiyet gerektiren cihazlardır.  

                                                 
159 ERG, 2006a, s. 63. 
160 M., Cave, a.g.e., s.230. 
161 WiFi, Wimax gibi genişbant telsiz erişim sistemleri, yerel ağda oluşan trafiğin transmisyonu için omurga 
şebeke olarak genelikle sabit altyapılardan yararlanmaktadır. Telsiz sistemlerin kullanımı arttıkça, mevcut 
sabit altyapılara ilave yatırımlara ihtiyaç duyulacaktır (J., Huigen, M., Cave, “Regulation and the Promotion of 
Investment in Next Generation Networks-A European Dilemma, Telecommunications Policy, 2008, S. 32, s. 
719). 
162 Yeni nesil erişim şebekelerinin kurulumuna ilişkin gelişmeler doğrultusunda, MSAN (Multi-Service 
Access Node) adı verilen ve farklı trafik türlerini idare edebilen cihazlar, DSLAM cihazları yerini almaktadır 
(M., Cave, The Regulation of Access in Telecommunications: A European perspective, 2007, s. 19. < 
http://www.econ.upf.edu/docs/seminars/cave.pdf>). 
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yeni teknolojilerle uyumlaşması çalışmaları neticesinde ATM şebekesine yapılan 

yatırımlar asgari seviyeye düşmüş olup, yeni nesil şebeke mimarisinde IP tabanlı şebeke 

yapılarının geliştirilmesi yoğunlukla tercih edilmektedir.  

IP şebekesi, bir şebeke işletmecisinin taşımakta olduğu veri trafiğinin yanı sıra ses 

trafiğine de uygun şartlar sunması ve cazip görülmesi nedeniyle yineleme ihtimali hayli 

yüksek olan bir değer unsurudur. İnternet omurga şebekesine erişim hizmeti ise uluslar 

arası şebekelerin ilişkilendirilmesini gerektirmekte olup, daha ziyade büyük işletmecilerin 

faaliyet gösterdiği bir alandır. Perakendecilik işlevi ise herhangi bir ürün için 

gerçekleştirilen pazarlama, satış, reklam, tahsilat vb. faaliyetlerin genişbant internet 

hizmetine özgün şartlar dâhilinde yürütülmesinden ibarettir.  

Bu çerçevede, mevcut genişbant hizmet zincirinde yer alan şebeke unsurları, 

yinelenme ihtimalleri açısından kolaydan zora perakendecilik, IP şebekesi, ATM vb. 

taşıma (backhaul) şebekesi, DSLAM vb. santral cihazları, yerel ağ şeklinde 

sıralanabilmektedir. Piyasaya yeni girecek işletmeci, bu hususları teker teker sırasıyla elde 

edebildiği gibi, birkaç unsuru bir arada sağlayarak daha hızlı, etkili ve iddialı bir giriş de 

yapabilmektedir.163

 

 

3.1.1.3 Yatırım merdiveni yaklaşımının uygulaması 

 

Uygulama süreci, hazırlık aşaması ile müteakip altı aşamadan oluşmaktadır. 

Hazırlık aşamasında, değer zincirini oluşturan hususlardan hangilerinin yinelenmesinin 

mümkün olmadığına karar verilmelidir. Birinci aşamada, üzerinde durulan hizmetin 

sunulmasına ilişkin varlıklardan ya da şebeke unsurlarından yinelenebilir olanlar ve 

yinelenebilme ihtimali bulunanlar kolaydan zora sıralanmaktadır. İkinci aşamada, yerleşik 

işletmeci ve alternatif işletmecilerin merdivenin neresinde olduğu saptanmalıdır. Üçüncü 

aşamada, UDK tarafından müdahale için seçilen basamakta mevcut ve muhtemel alternatif 

işletmecilerin, düzenleyici müdahalenin süreceği birkaç sene boyunca ilerleme niyetleri, 

diğer bir deyişle muhtemel yatırım potansiyelleri belirlenmelidir. Dördüncü aşamada, fiyat 

veya miktar araçlarıyla gerçekleşebilecek düzenleyici müdahalenin tarzının seçilmesi 

gerekmektedir. UDK, şeffaflıktan makul fiyatlarla zorunlu erişime ve maliyet esaslı 

ücretlerle erişime kadar uzanan yükümlülüklerden uygun gördüğü birini kullanarak ileriye 

                                                 
163 M., Cave, 2006, s.232. 



 

64 

 

 

dönük hedefini ortaya koymuş olacaktır. Gerekli görüldüğünde erişim fiyatlarının 

maliyetlere göre nispeten artırılması veya erişim sağlama yükümlülüğünün kaldırılmasına 

dayalı olarak müdahale gerçekleştirilebilmektedir. Beşinci basamakta, düzenleyici 

müdahale düzeyinin gerekli durumlarda ayarlanması gerekmektedir. Altıncı -ve son- 

aşamada, belirlenen uzun süreli politikaya güvenilmesini sağlayacak şekilde bağlı 

kalınması ve bu yönde adımlar atılması gerekmektedir. Bazı erişim hizmetlerine ilişkin 

yükümlülüklerin kaldırılması ve bazı erişim hizmetlerinin ücretlerinin artırılması da bu 

adımlara örnek teşkil etmektedir.164

Yatırım merdiveni yaklaşımı, erişim düzenlemelerine uyumlu ve kapsamlı bir 

yaklaşım olarak görülmektedir. Erişim düzenlemesi, rekabet, yatırım ve penetrasyon 

arasındaki zincirleme ilişki, bu yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Tutarlı fiyat kontrol 

önlemlerini de içerecek şekilde zorunlu erişim ürünlerinin düzenlenmesi ile ilgili 

piyasalarda etkin rekabetin oluşturulacağı, gelişen rekabetin yatırımların

 

165 artmasına ve 

dolayısıyla penetrasyonun artmasına neden olacağı düşünülmektedir.166

Yatırım merdiveni yaklaşımına göre alternatif işletmeciler tarafından adım adım 

yatırım yapılması öngörülmektedir. Birbirini tamamlayan erişim modelleri zinciri 

sayesinde alternatif işletmeciler hem yavaş yavaş kendi altyapısına yatırım yapacak hem 

de müşteri portföyü oluşturabilecektir. Alternatif işletmeciler yatırımlarını finanse edecek 

yeterli kullanıcı çoğunluğuna ulaşınca da, üst basamaktaki erişim modeline geçecektir. 

Böylece, hizmetlerini yerleşik işletmecininkilere nazaran mümkün olduğunca 

farklılaştırması ve yerleşik işletmeci altyapılarına bağlılığının azalması mümkün 

olabilecektir.

  

167

Bu çerçevede yatırım merdiveni yaklaşımı kapsamında kademeli olarak önce 

hizmet eksenli rekabet, daha sonra altyapı eksenli rekabetin oluşmasında

  

168, düzenleyici 

politikalar önemli rol oynamaktadır.169

                                                 
164 M., Cave, 2006, s.232-235; J.S., Gans, “Access Pricing and Infrastructure Investment”, Access Pricing: 
Theory and Practice, Elsevier, 2007, s. 62-63. 

 Düzenleyici politikalar yoluyla doğru tedbirler 

165 Yeni piyasaya giren işletmecinin yeniden satış yönteminde dahi pazarlama yatırımı gibi birtakım başlangıç 
yatırımlarına gerek duyduğu varsayılmaktadır. 
166 ERG, Broadband market competition report (ERG (05) 23 rev2), 2007, s. 30-31. 
167 ERG, 2006a, s. 60, 81. 
168 Erişim şebekesinin bütünüyle yinelenmesi kastedilmemekte olup, bu nedenle altyapı rekabetinin teşviki 
için sadece etkin yatırım desteklenmelidir. 
169 Altyapı bazlı rekabetin yerel ağa ayrıştırılmış (tam ve paylaşımlı) erişim modellerini de kapsadığı, bilhassa 
yerel ağın yinelenmesinin imkan dahilinde olmadığı düşünülen durumlarda YAPA yatırım merdiveninin nihai 
basamağı olarak dikkate alınması gerektiği değerlendirilebilmektedir (A., Avenali et al., 2007, s. 169). Diğer 
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alındığında basamaklar arasında geçiş süreci sürükleyici bir dinamizm kazanacaktır. Her 

bir basamak için alternatif işletmecilerin rekabet gücü ihtiyaç duyulan seviyeye ulaştığında 

erişim yükümlülüğü ve düzenlemeler kaldırılacaktır. Nihai olarak, yatırım merdiveninin en 

üst basamağına ulaşıldığında yani alternatif işletmeciler kendi şebekelerini kurmaları 

halinde toptan piyasalarda düzenleyici müdahaleye gerek kalmaması ve sona ermesi söz 

konusu olacaktır. Yatırım merdivenini uygulanabilir kılabilmek için, UDK’lar erişim 

ürünlerinin tutarlı bir şekilde ücretlendirilmesini ve alternatif işletmecilerin hazır 

olduklarında sonraki basamağa atlamalarına imkân veren düzgün geçiş sürecinin 

oluştuğunu garanti etmelidir170.171

Süreç mantığı izlendiğinde öncelikle en alt basamaktaki erişim ürünleri hazır hale 

getirilmeli ve pazara girişin kolay olması sağlanmalıdır. Süreç kapsamında basamaklar ne 

kadar düzenli oluşturulmuşsa, basamaklar arası geçiş o kadar rahat olacaktır. Merdivenin 

zamanlama, ücretlendirme ve ürün tasarımı bakımından uygulaması, ülkeye özgü şartlara 

göre ayarlanmalıdır. Merdivenin basamakları ne kadar düzenli olursa ilgili pazarın da o 

kadar rekabetçi hale gelmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca ideal bir merdiveni oluşturan 

basamaklardan eksik olan varsa sürecin işlemesi de zorlaşabilecektir. Merdivenin ara 

basamaklarının eksik olduğu ve basamakların yanlış sıra ile oluşturulduğu ülkelerde eksik 

rekabet ve nispeten düşük penetrasyon görülmektedir. Bir sonraki basamağa atlamak için 

geçişin (migration) karmaşıklık ile karşılaşılmadan, bilhassa hizmet kesintisi olmadan 

gerçekleşmesi esastır. Yatırım merdivenini uygulanabilir kılabilmek için, UDK’lar, 

alternatif işletmecilerin hazır olduklarında sonraki basamağa atlamalarına imkân veren 

düzgün geçiş süreçlerinin oluştuğunu garanti etmelidir. Yerleşik işletmeciler genellikle bu 

hususta isteksiz olduğundan, alternatif işletmeciler bulundukları basamakta kalmaktadırlar. 

Bu nedenle, UDK’lar geçiş sürecinin hem tasarlanması hem de uygulanmasını yakından 

takip etmelidirler.

 

172

                                                                                                                                          
yandan yerel ağın yinelenmemesi halinde altyapıya dayalı rekabetin tam anlamıyla gerçekleşmiş 
sayılamayacağına ilişkin yaklaşım da bulunmaktadır (M., Borreau, P., Doğan, 2004, s. 290). 

 

170 J., Kittl et al., “Infrastructure-Based Versus Service-Based: Competition In Telecommunications”, 
Communications & Strategies, 2006, S. 64, s. 79. 
171 Merdivenin basamaklarının her birinde düzenleyici müdahaleler zamanla sona erdiğinde, gerek duyulması 
halinde erişim ücretleri ticari müzakerelerle belirleneceğinden, basamaklar arasındaki ücret dengesi de 
bozulabilecektir. Söz konusu ücret seviyeleri ardıl olarak, rekabet hukuku dâhilinde incelenebilecek olup, 
maliyet açısından değerlendirmelerde değişim görülebileceğinden yükselen erişim ücretleri, suistimal olarak 
değerlendirilmeyebilecektir. Bu tarzda yapısal değişiklikler için, erişime ihtiyaç duyan alternatif işletmecilerin 
uygun stratejiler oluşturması gerekmektedir. 
172 ERG, 2007a, s. 31. 
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Merdivenin basamaklarını oluşturan toptan erişim modellerine ilişkin bir 

değerlendirme yapılırken, herhangi bir basamağın tek başına üst pazar olarak ele alınması 

sakıncalı olup, diğer üst ve alt piyasalarla birlikte ele alınması doğru sonuçlara 

ulaştıracaktır.173

Yatırım merdiveni yaklaşımına göre UDK’lar sadece erişimin sağlanması ile 

yetinmemelidir. Alternatif işletmecilere ebediyen kolayca erişim sağlanması gibi bir amaç, 

yaklaşımın öncelikli ve nihai hedefleri arasında yer almamaktadır. Böyle durağan bir 

amaç, uzun vadede sürdürülebilir rekabet ile tüketici menfaatinin azami seviyeye 

çıkarılması hedeflerine ulaşılmasını zorlaştıracaktır.

 

174

Seçilen düzenleyici müdahaleler sayesinde basamaklar arasında geçiş sürecinin 

sürükleyici bir dinamizm kazanmaması halinde, dinamik fiyatlandırma ve düzenlemenin 

kalktığı günbatımı koşulları (sunset clauses)

 

175 yoluyla yatırım için ilave güdüler 

sağlayarak merdivenin üst kısımlarındaki modellere geçiş desteklenebilmektedir. Böylece 

alternatif işletmecilerin ebediyen belli bir basamakta kalmaması ve iş modellerini de belli 

mecburi erişim ürünlerinin ebedi mevcudiyeti üzerine kurmaması sağlanabilmektedir176. 

Ancak, henüz merdivenin yeni tesis edilmekte olduğu dönemde, sürecin işleyişini riske 

atmadan bu tür araçların ne zaman ve nasıl kullanılacağını öngörülmesi için erken kabul 

edilmektedir. Çünkü süreci çok fazla hızlandırmak, alternatif işletmecilerin merdivenden 

düşmesi olarak kabul edilecek olumsuz sonuçlarla yüz yüze kalmalarına neden 

olabilecektir.177

Özetle, yatırım merdiveni ile altyapıya ve hizmete dayalı rekabetin birbirinin 

bütünleyicisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, maliyet esaslı erişim fiyatları ile 

(veya perakende eksi kuralına göre ulaşılan fiyatlarla) düzenlenen hizmete dayalı rekabet, 

uzun dönemde altyapıya dayalı rekabet için bir araç niteliğindedir. Bu nedenle UDK’lar, 

alternatif işletmecilerin yatırım merdiveninde, ekonomik açıdan anlamlı ve etkin altyapı 

rekabetini azami seviyeye çıkaracak, bir basamağa ulaşmalarına imkân verecek 

yükümlülükler getirmelidir. 

  

 

                                                 
173 M., Bourreau et al., 2007, s. 25. 
174 M., Cave, 2006, s.225. 
175 Günbatımı Koşulları, yerleşik işletmecinin şebekesine erişim ile ilişkili düzenlemelerin yürürlükten 
kalkması ve erişim usul, esas ve koşullarının tarafların ticari müzakereleri ile belirlenmesini ifade etmektedir.  
176 ERG, 2007, s. 32. 
177 1ERG, 2006a, s. 64, 84. 
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3.1.2 Toptan genişbant erişim hizmetlerinde yatırım merdiveni yaklaşımı 

 

Toptan genişbant piyasası incelendiğinde en alt basamaktan itibaren sırasıyla 

“yeniden satış”, “veri akış erişimi” ve “paylaşımlı/tam ayrıştırılmış erişim” modelleri 

yatırım merdivenini oluşturmaktadır. 178

 

 Merdivenin en üst kısmında, yani nihai noktada 

ise alternatif işletmeci bütünüyle kendisine ait bir şebekeye kavuşmaktadır. Bu kapsamda, 

toptan genişbant erişim hizmetlerinde yatırım merdiveni Şekil 3.1.’deki gibi gösterilebilir.  

 

Şekil 3.1. Genişbant Yatırım Merdiveni 
 

Alternatif işletmecinin kendi altyapısını kurması durumunda altyapıya dayalı 

rekabet oluşmaktadır. Alternatif işletmeci yerleşik işletmecinin altyapısını kullanırsa 

hizmete dayalı rekabet söz konusu olmaktadır. Alternatif işletmeci, yerleşik işletmecinin 

altyapısına bağlı olduğundan genişbant teknolojileri arasında tercih yapma özgürlüğü 

kısıtlanabilmektedir. Altyapıya dayalı rekabet sayesinde gerçekleşecek olan etkin rekabetin 

sağladığı faydalar arasında yer alan hizmet çeşitliliği ve yenilik, hizmete dayalı rekabet 

tarafından sağlanamamakta olup, bu ortamda sadece düzenlemelerin sunduğu imkânlar 

dâhilinde fiyat rekabeti gündeme gelebilmektedir. Temel olarak, yeni girenler yerleşik 

işletmeci ile yeniden satış yöntemi ya da paylaşıma açılmış yerel ağa erişim yoluyla hizmet 
                                                 
178 Diğer bir örnek olarak, arabağlantı hizmetleri için yatırım merdiveninin, çift tandem, tek tandem ve lokal 
basamaklarından oluşabileceği ifade edilmektedir. 
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eksenli rekabete179 girişmektedirler. Altyapı eksenli rekabet öncesi geçiş döneminde 

hizmet eksenli rekabetin başlatılması ve işlerlik kazanması gerekmektedir. Diğer bir 

deyişle, altyapı eksenli rekabetin oluşması hizmet eksenli rekabetin başarısına büyük 

oranda bağlıdır.180

Şekil 3.1.’de yer verilen temel yapının yanı sıra, tüm ülke çapında hizmet vermeyi 

hedefleyen alternatif işletmeci, daha az yoğunluğa sahip bölgelerde daha alt 

basamaklardaki bir erişim ürününden yararlanabilir. Böylece, farklı erişim ürünlerinden 

birbirinin tamamlayıcısı olarak eş zamanlı yararlanarak, pazarlama açısından önemsenen 

ulusal kapsama stratejisini hayata geçirebilecektir. Farklı coğrafi bölgeleri arasında nüfus 

yoğunluğu bakımından büyük farklılıklar olan ülkelerde, rekabetin ülke sathına yayılması 

amacıyla, alternatif işletmeciler daha az yoğunluktaki bölgelerde de ekonomik olarak 

hizmet sunabilmelidir. İki veya daha çok basamaklı iş modelinde de, asgari müşteri 

birikiminin sağlanmasıyla bir üst basamağa geçiş yapılmasına ilişkin mantık aynen 

geçerlidir. Merdivenin basamaklarının örtüşmesini öngören ve hizmete dayalı rekabeti 

içeren işletmeci modeline göre yatırım merdiveni Şekil 3.2.’deki hale dönüşecektir. 

 

 

 

Şekil 3.2. Hizmete Dayalı Rekabet  

                                                 
179 Genişbant hizmetlerine ilişkin yükümlülükler üzerinde durulan diğer bir çalışmada, bütün işletmecilerin 
yatırım merdivenin en üst basamağına çıkmak istemeyebileceğinden bahsedilmektedir. Rekabet değeri sınırlı 
olsa dahi veri akış erişiminin sadece kısa vadeli rekabet ile piyasada yer edinmek isteyen, müşteri portföyü 
gelişse dahi yinelenmesi zor görülen varlıklara yatırım yapmayı düşünemeyen ve dolayısıyla altyapıya dayalı 
rekabeti uygun görmeyen işletmeciler tarafından da tercih edilebileceğine yer verilmektedir (M., Cave, 2004, 
s. 38). 
180 ERG, 2006a, s. 61. 
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Farklı bölgelerde faaliyet gösterecek şekilde konumlanan ve tek bir işletmeciden 

genişbant hizmeti almak isteyen kurumsal müşterilere hizmet verilmesinde de farklı 

merdiven basamaklarındaki erişim ürünleri tamamlayıcı olarak kullanılabilmekte olup, 

ilgili bölgelerde bu erişim ürünlerinden herhangi birinin eksik olması, alternatif işletmeci 

için handikap olabilecek ve bu tarz kurumsal müşterilerin oluşturduğu alt piyasada rekabeti 

engelleyecektir. Örneğin, elde edilecek ortalama getirinin fazla olması nedeniyle öncelikle 

ve/veya sadece kurumsal müşterilere hizmet sunmayı hedefleyen bir alternatif işletmeci, 

şehrin dış semtlerindeki müşterilerine vereceği hizmetlerde yerel ağa ayrıştırılmış erişim 

maliyetlerini karşılayamayabileceğinden VAE’yi tercih edebilecektir. Bununla birlikte, 

hizmet kalitesine oldukça duyarlı olan kurumsal müşteriler için geçiş (migration) sürecinin 

işleyişi ve kesinti süresi, işletmeci seçiminde önemlidir.181

Ayrıca, süreç başarıyla işlediğinde ve rekabetin etkisiyle hem yerleşik hem de 

alternatif işletmeciler yatırım yaptığı zaman, yatırımın birkaç farklı noktadan destek alması 

nedeniyle penetrasyon daha hızlı artmaktadır. Ayrıca merdiveni tırmanma sürecinin, belli 

bir eşiği geçince ilâve hız kazandığı da ileri sürülmektedir.

 

182

Kablo platform gibi alternatif bir altyapının yüksek piyasa payına sahip olduğu 

ülkelerde, daha rekabetçi genişbant piyasaların oluştuğu ve genişbant penetrasyon oranının 

daha büyük olduğu ileri sürülmektedir. Altyapıya dayalı (inter-modal) rekabet, rekabetçi 

genişbant piyasasının değil, DSL platformundaki erişim düzenlemelerine dayanan hizmete 

dayalı (intra-modal) rekabet dinamiğinin bir sonucu olarak görülmektedir. Bu yüzden, 

erişim düzenlemelerinin hizmete dayalı (platform-içi) rekabete, onun da yatırımların 

gerçekleşmesiyle altyapıya dayalı (platformlar-arası) rekabete neden olduğu ve nihayet 

genişbant penetrasyonunun arttığı sonucuna varılmaktadır. 

  

Kablo şebekesinin kapsama alanının nispeten sınırlı olmasının rekabet etme 

gücünü sınırlandırdığı gerçeği, kablo platformunun piyasa payında görülen düşüş ile 

teknolojik tarafsızlık kuralı göz önünde bulundurulmasına rağmen, platformlar arası 

rekabetin teşviki amacıyla UDK tarafından ilgili piyasada EPG sahibi olduğu belirlenen 

kablo işletmecilerine, uygun görülen yükümlülükler getirilebilir. Kablo altyapısı halen 

DSL’e alternatif bir platform olarak görülmekte olup, gelecekte WiMAX gibi telsiz erişim 

sistemlerinin de alternatif altyapı olarak yerini alabileceği değerlendirilmektedir. 

                                                 
181 ERG, 2006a, 63-64. 
182 ERG, 2007, s. 35. 
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Platformlar arası rekabet üzerindeki etkisini ve kablo platformunun erişime açılmasını da 

içerecek şekilde yatırım merdiveni yaklaşımına Şekil 3.3.’te yer verilmektedir. 

 

 

Şekil 3.3. Altyapıya Dayalı Rekabet  
 

Ekonomik ve pratik anlamda altyapıya dayalı rekabetin geliştirilmesinin mümkün 

olduğu hallerde, UDK’ların amacı bu tür bir rekabetin oluşturulması olmalıdır. Bu nedenle 

UDK’lar, ulaşılan altyapı rekabeti seviyesini ve dengesini sürdürmeye ve hatta ekonomik 

olarak sürdürülebilir bir üst kademeye çıkarmaya gayret göstermelidir. Mevcut erişim 

şebekesinin yinelenmesinin etkinlik açısından uygun olmadığı hallerde ise UDK’ların en 

önemli amaçlarından biri hizmete dayalı rekabetin geliştirilmesi olmalıdır.183

Alternatif işletmeciler yatırım merdiveninin üst basamaklarına tırmandıkça, 

kendileri de diğer işletmecilere toptan seviyede hizmet sunma fırsatları yakalayacaklardır. 

Örneğin, yerleşik işletmecinin sunduğu tam erişim, paylaşımlı erişim veya VAE 

hizmetinden yararlanan alternatif işletmeci, diğer işletmecilere yeniden satış veya VAE 

yöntemi ile hizmet vermeyi tercih edebilecektir. Bu durumda alt basamaklarda etkin 

rekabet seviyelerine ulaşıldığından düzenleme gereksinimleri üst basamaklara doğru 

kaymaktadır .

 

184

                                                 
183 Telekomünikasyon Kurumu, Yeni Nesil Şebekeler ve Yeni Nesil Erişim, Sektörel Araştırma ve 
Stratejiler Dairesi Başkanlığı, 2008, s. 54. 

 

184 ERG, 2006a, s. 64 
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Paylaşımlı/tam erişim basamağı ile özel altyapı basamağı arasında alt yerel ağa 

erişim modeline dayanan bir basamak da yer alabilecektir. Alt yerel ağa erişim, aboneye 

daha yakın bir noktadan erişim sağlanmasını gerektirmekte olup, tam/paylaşımlı erişime 

göre daha fazla şebeke unsuru için alternatif işletmeci tarafından yatırım yapılmasını 

gerektirmektedir. Mevcut Alt yerel ağa erişim, yeni nesil erişim (Next Generation Access - 

NGA) şebekesi uygulamaları ile daha yaygın ve yoğun şekilde tercih edilebilir hale 

gelebilecektir. 

 

3.1.3 Yeni nesil erişim şebekeleri ve yatırım merdiveni 

 

FTTx olarak da tanımlanan yeni nesil erişim şebekelerine (YNEŞ) dayanan 

genişbant erişim hizmetleri, tam/paylaşımlı erişime göre daha fazla şebeke unsuru için 

alternatif işletmeci tarafından yatırım yapılmasını gerektirdiğinden merdivenin bir üst 

basamağı olarak bu basamakların üzerinde yer alacaktır.185

Daimi ekonomik darboğazlarda bir değişiklik görülebileceğinden ve uygun farz 

edilen erişim noktalarında görülen değişimden dolayı YNEŞ’lere ilişkin farklı 

uygulamaların yapısına göre yatırım merdiveninin basamaklarının farklılaşabileceği, 

basamaklar arası mesafenin değişebileceği bilinmektedir.

 Örneğin FTTC (Fiber To The 

Cabinet- Saha dolabına kadar fiber) olarak ifade edilen modelde yerel santral ile saha 

dolabı arasındaki bakır kablo hattının fiber-optik ile değiştirilmesi gerekmektedir. Fiber 

altyapısının son kullanıcıya daha yakın şebeke noktalarına kadar ulaşması halinde 

alternatif işletmecilerin alt yerel ağa erişim olarak isimlendirilen erişim ürününe talepleri 

artacaktır.  

186 Bu itibarla, YNEŞ’ler için 

uygulanacak düzenleyici yükümlülüklerin getirileceği şebeke noktaları farklılaşabilecektir. 

Bununla birlikte, mevcut genişbant piyasasında yaygın rekabetin sağlanması, yeni nesil 

teknolojiler için oluşan piyasaların da kendiliğinden rekabet üzerine kurulmasına vesile 

olup, bu durumun düzenleme ihtiyaçlarını azaltacağı öne sürülmektedir.187

                                                 
185 Fibere dayalı erişim mimarileri, eve kadar fiber (FTTH), binaya kadar fiber (FTTB) ve saha dolabına kadar 
fiber (FTTC) gibi farklı uygulamaları içermektedir (Telekomünikasyon Kurumu, 2008, s. 21-22). 

 Bu kapsamda, 

UDK’lar geleneksel şebeke unsurlarına dayanan yatırım merdiveni basamakları ile YNEŞ 

186 ERG, ERG Opinion on Regulatory Principles of NGA (ERG (07) 16rev2), 2008, s. 21. 
187 M., Cave, 2006, s. 224.  
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uygulamaları arasındaki geçişin başarıyla gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almalıdır 

(Şekil 3.4). 

 

Şekil 3.4. Yeni Nesil Erişime Geçişte Yatırım Merdiveni  
 

Yeni nesil erişim şebekesinde yatırım merdiveninin şekillenmesinde temel 

belirleyici unsur mevcut sabit telefon şebekesini elinde bulunduran yerleşik işletmecinin 

tercih edeceği yeni nesil erişim şebekesi modelidir 188

YNEŞ mimarisi itibari ile ana dağıtım çatısının dolayısıyla YAPA basamağının 

kademeli olarak tasfiye edilmesi veya yeniden biçimlendirilmesi nedeniyle geleneksel 

şebekeler için şekillenen yatırım merdiveni yaklaşımı karmaşık hale gelmektedir. Örneğin 

yerleşik işletmeci tarafından FTTC mimarisinin uygulanması durumda, ayrıştırmanın saha 

dolabında gerçekleşmesi nedeniyle alternatif işletmeciler iki seçenek arasında kalmaktadır. 

İşletmeciler, her bir erişim (düğüm) noktası başına daha az aboneye hizmet verebileceği alt 

yerel ağa erişim ile aboneye daha da yaklaşabilecekleri gibi, yerleşik işletmecinin 

ürünlerine büyük ölçüde bağlı kaldığı VAE basamağına da geri dönebileceklerdir.

. 

189

                                                 
188 M., Cave, “Snakes and Ladders: Unbundling in A Next Generation World, Telecommunications 
Policy, 2010, S. 34, s. 5. 

 Bu 

şartlar altında, alternatif işletmecinin alt yerel ağa erişim için yapacağı yatırımın büyüklüğü 

ile her bir erişim noktasından hizmet sunulabilecek potansiyel müşteri sayısının azlığı bir 

arada dikkate alındığında, alternatif işletmecilerin VAE yöntemine dönüş yapmaları 

189 M., Cave, 2007, s. 29.; J., Huigen, M., Cave, 2008, s. 718. 
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ihtimali yüksek gözükmektedir. Böyle bir durumda da, yatırım merdiveni yaklaşımının 

nihai hedefi olan altyapı bazlı rekabetin tesisi tehlikeye düşmektedir190

YNEŞ’lere dayanan hizmetlere tüketicilerin göstereceği talep miktarındaki 

belirsizliğin daha fazla olması ve kurulacak şebeke üzerinden hangi tip hizmetlerin 

sunulacağı konusundaki belirsizlik nedeniyle, bu şebekelere yatırımın daha riskli olduğu 

söylenebilir. Yatırım yapan işletmecilerin maruz kalacakları risk düzeyinin azaltılması ve 

UDK’lar tarafından öngörülebilirliğin sağlanması amacıyla rekabeti artırıcı tedbirler 

alınmalıdır. Bu kapsamda fiyat kontrolüne ilişkin yükümlülüklerin getirilmesi halinde 

UDK’lar muhtemel daha yüksek yatırım riskleri için riske göre düzeltilmiş getiri oranı 

veya farklılaştırılmış ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranı kullanılabilir. Dolayısıyla, 

geleneksel maliyet esaslı fiyatlandırma yöntemlerinin uygulanması halinde, risk oranı 

yüksek yatırımlar için daha yüksek getiri bekleyen yatırımcıların yatırım kararları olumsuz 

etkilenebilmekte ve yatırım seviyesi düşebilmektedir.

. Ancak 

işletmecilerin sundukları hizmetlerin türü ve sayısının artışından kaynaklanan kapsam 

ekonomileri ile birlikte, sunulan hizmetlerden sağladıkları ARPU’nun (Kullanıcı Başına 

Ortalama Gelir) yüksek olması kârlılığı artıracağından, alt yerel ağa erişimin tercih 

edilmesi de söz konusu olabilmektedir. 

191

 

 

3.1.4 Yatırım merdiveni yaklaşımının uygulama açısından değerlendirmesi 

 

Yatırım merdiveni yaklaşımının uygulamadaki yansımaları, çok net sonuçlar 

ortaya koyamamaktadır. Bazı ülkelerde değer zincirinin farklı seviyelerinin düzenlenmesi 

neticesinde bağımsız alternatif şebekeler kurulmaktadır. Ancak alternatif işletmecilerin 

yatırım merdiveninde yükselmekte başarısız olduğu örnekler de bulunmaktadır. Bu 

durumlarda yerleşik işletmeci ürününün yeniden satışı yoluyla rekabet edilmesi söz 

konusudur.  

UDK’lar etkin rekabetin tesisi ve toptan seviyede düzenleyici yükümlülüklerin 

kaldırılması amacıyla yatırım merdiveni yaklaşımını izlemekte ve belirli sorunlarla 

                                                 
190 M., Cave, a.g.e., s. 29. 
191 M., Cave, 2007, s. 26. 
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karşılaşmaktadır. Bunları, yerel ağın yinelenmesinin güçlüğü, coğrafi farklılıklar ve 

YNEŞ’lerin kurulumuna neden olan teknolojik gelişmeler şeklinde sıralayabiliriz192

• Alternatif işletmeciler, taşıma şebekesi ve DSL ekipmanlarına ilişkin yatırımları 

gerçekleştirmelerine rağmen, çok yüksek batık maliyetler gerektiren yerel ağın 

yinelenmesinin zorluğu nedeniyle YAPA basamağından ileri gidememektedirler. 

Dolayısıyla yinelenebilirlik derecesinin farklılığı nedeniyle basamağın en üst 

basamağı olan yerel ağ kurularak bağımsız şebekenin oluşturulması, alt 

basamaklara göre çok daha zordur.  

: 

• Alternatif işletmecilerce rekabetçi yatırımlar büyükşehir gibi son kullanıcı sayısı 

itibariyle yeterli olması sebebiyle finansal bakımdan uygun görülen bölgelerde 

gerçekleştirilmektedir. Bazı UDK’lar tarafından, yerleşik işletmecilerin kendi 

şebekelerini kurabilmeleri için ekonomik kapsamın yetersiz olduğu yerlerde de 

hizmet sunması şartı getirilmiştir. Bu çerçevede, alternatif işletmecilerin bazı 

coğrafi bölgeleri kârlı bulmamaları ve şebekelerini kurmamaları halinde, 

UDK’ların erişim düzenlemelerini tamamen kaldırmaları mümkün olmayacaktır.  

• Diğer bir sorun da, yatırım merdiveni yaklaşımının YNEŞ uygulamaları ile 

bütünleştirilmesidir. YNEŞ yayılımının önemli bir özelliği, yerel şebekede 

erişimin aboneye daha yakın bir noktadan sağlanmasıdır. Örneğin VDSL 

teknolojisi için saha dolabından erişim gerekmektedir. Alternatif işletmecilerce 

yeni erişim noktasına ulaşmak amacıyla yapılması gereken fiber altyapı 

yatırımının maliyeti, çok daha yüksektir. Üstelik alternatif işletmecinin YNEŞ 

yatırımına başlaması, büyük oranda bakır şebeke, kablo gözleri ve saha dolabı gibi 

zorunlu unsurların sahibi olan yerleşik işletmecinin şebeke geliştirme 

zamanlamasına bağlıdır193

 

. 

Bu şartlar altında, yatırım merdiveninin teorik olarak uygulanabilirliğinin 

sorgulanmasından ziyade, yeni koşullar göz önünde bulundurularak zamanla 

güncellenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Aksi takdirde, uzun vadede DSL erişimi ve 

                                                 
192 Oxera, Set Free by Competition? Transitional Access Regulation of Telecoms Incumbents, Agenda, 
2008, s. 3. 
193 Ofcom, Future Broadband: Policy Approach to Next Generation Access, Consultation, 2007, s. 27-32. 
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hizmetinin yaygınlaşması sınırlı kalacak ve teknolojik gelişmelerden yararlanma ihtimali 

azalacaktır.194

 

 

3.2 Yatırım Merdiveni Yaklaşımı Işığında Erişim Fiyatları 

Yatırım merdiveni yaklaşımı ışığında erişim fiyatlarının incelenmesinde iki 

açıdan değerlendirme yapılabilir: 

• Erişim fiyatı seviyelerinin alternatif işletmecilerin yatırım güdüleri üzerindeki 

etkileri ve bir üst basamağa geçişleri için gerekli şartların oluş(turul)ması. 

• Erişim ücretleri belirlenirken toptan genişbant erişim modelleri itibariyle 

yeterli marjlar bırakılarak düzenli ve dengeli bir yapının oluşturulması. 

 

Bu çerçevede, bu kısımda erişim fiyatı ile yatırım ilişkisi ve yatırım 

merdiveninde marjlar konuları ile birlikte, bunlarla ilişkili olan dinamik erişim 

fiyatlandırması ve fiyat sıkıştırması konuları üzerinde durulacaktır. 

 

3.2.1 Erişim fiyatı ile yatırım ilişkisi 

 

UDK’lar belirledikleri erişim fiyatları ile yerleşik ve alternatif işletmecilerin 

uzun vadeli yatırım güdülerini etkilemektedir. Sadece doğru yatırım güdüleri, 

kendinden sürdürülebilir rekabetin oluşumuna yol açan alternatif altyapıların 

kurulmasını temin edecektir.195

Yatırımları, gerçekleştiren işletmeciler bakımından ikiye ayırmak 

mümkündür. Yerleşik işletmeciler, mevcut şebekeleri geliştirme ve bakım amacıyla 

yatırım yaparken, alternatif işletmeciler alternatif bir altyapı olarak kendi 

şebekelerini oluşturmaya yönelik yatırımlar yapmaktadırlar. Genel itibariyle, 

düzenleyici yaklaşımların sonucu itibariyle alternatif işletmeci yatırımının teşviki ile 

mevcut yerel şebekelerin geliştirilmesi ve bakımına ilişkin yatırımların temini 

arasında bir çelişki oluşması muhtemeldir. Alternatif yatırımın teşviki için rekabetin 

ilk dönemlerinde erişim fiyatlarının düşük belirlenmesi gerekirken, diğerinde 

 

                                                 
194 L., Waverman, et al., Access Regulation and Infrastructure Investment in the Telecommunications 
Sector: An empirical Investigation, LECG ltd., ETNO publications, 2007, s. 41-42. 
195 ERG, 2006a, s. 13. 
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yerleşik işletmecinin başlangıçta yüksek erişim fiyatları uygulamasına müsaade 

edilmesi gerekebilmektedir. Bu çerçevede, literatürdeki farklı varsayımlara dayalı 

farklı çıkarımlarda yer verilmeyen özgün politikaların uygulanması gerekli 

görülebilmektedir. Rekabetin teşviki ile etkin kalite yatırımlarının desteklenmesi 

hususları arasında veya hangi işletmecinin yatırımlarına öncelik verileceği hususunda 

iktisadi ve sosyal getirilerini dikkate alarak UDK’nın tercih yapması 

gerekebilmektedir.196

Erişim fiyatlarının işletmecilerin güdüleri üzerindeki etkisi hususunda statik 

şartlar altında yapılan değerlendirmeler ile dinamik yani zamansal değişiklikler 

dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler farklı sonuçlar ortaya koyabilmektedir. 

Statik koşullarda, herhangi bir piyasa çarpıklığı görülmediğinde, üretim ve tahsis 

etkinliği maliyet esaslı erişim fiyatlarının uygulanmasıyla elde edilebilmektedir. 

Maliyet esaslı ücretler yerleşik işletmecinin maliyetlerini karşılamasına (tahsis 

etkinliği) imkân verirken, en az yerleşik işletmeci kadar etkin olan alternatif 

işletmeciler (perakende seviyede üretim etkinliği) piyasaya girecektir. Ayrıca, 

alternatif işletmeciler ancak toptan ürünleri yerleşik işletmeci ile aynı veya daha az 

maliyetle üretebilmeleri halinde (toptan seviyede üretim etkinliği), yerleşik 

işletmecinin varlıklarını yineleyebileceklerdir

 

197. Diğer yandan, maliyet esaslı ücret 

düzenlemeleri varlıkların etkin kullanımını desteklerken yatırımların gerçekleşmesini 

engelleyebilmektedir. Bunun nedeni olarak, işletmecilerin başka bir işletmecinin 

yatırım yapacağı, daha sonra UDK’nın maliyetleri karşılığında bu tesislere erişim 

hakkı temin edeceği şeklinde beklentisi gösterilebilir. Böyle bir durumda bütün 

işletmeciler yatırımdan imtina edecek, erişim hakkı için bekleyecektir.198

Statik ortamda, erişim fiyatlarının düşük belirlenmesi durumunda, 

maliyetlerini çıkaramayacağı beklentisiyle alternatif işletmecilerin kendi altyapılarını 

kurma güdüleri bulunmaması ve yerleşik işletmecilerin şebekelerini sürdürme ve 

geliştirme güdülerinin azalması gibi riskler söz konusudur. Ayrıca etkin olmayan 

işletmecilerin toptan ile perakende ücretler arasındaki marjın yüksek olmasından 

etkilenerek perakende piyasaya girmesi tehlikesi de bulunmaktadır. UDK’nın etkin 

yatırımı desteklemesi ve yeniliği teşviki doğrultusunda yeni teknoloji ve şebekelerin 

 

                                                 
196 A., Avenali et al., 2010, s. 174. 
197 ERG, 2006a, s. 81. 
198 R., Mason, T.M., Valetti, 2001, s. 403. 
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kurulması söz konusu iken, bu tehlike olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. 

Diğer yandan yine statik şartlar altında erişim fiyatlarının çok yüksek olması halinde 

etkin alternatif işletmeciler marj yetersizliğinden dolayı perakende piyasaya 

girmekten kaçınabilecektir. 

Dolayısıyla çok yüksek erişim ücretleri statik olarak etkin olmayan yatırım 

kararlarına neden olabilse de, statik şartlar altında erişim fiyatları seviyesi ile yerleşik 

işletmecinin ve alternatif işletmecinin yatırım güdüleri arasında pozitif ilişki (doğru 

orantı) bulunmaktadır. Ancak dinamik bakış açısında ise durum böyle olmayıp, 

maliyet fiyat ilişkisine bağlı olarak ihtiyaç duyulan yatırımın çok yüksek olduğu 

algılanacağından çok yüksek erişim fiyatları alternatif yatırımları teşvik etmek yerine 

önleyebilecektir. Böyle bir durumda alternatif işletmeciler yatırım merdiveni 

yaklaşımına uygun hareket ederek batık maliyetlerden kaynaklanan belirsizlik ve 

riskleri asgari seviyeye indirecektir. UDK’lar, erişim fiyatlarını alternatif 

işletmecilerin ölçek ve kapsam ekonomilerindeki dezavantajlarını hesaba katarak 

belirlenmesinin getireceği yoğun rekabetin sebep olacağı dinamik etkinliğin 

üstünlüğüne inanabilmekte ve statik etkinsizlikleri göze alabilmektedir.199

Yerleşik işletmecinin şebekesini geliştirmeye yönelik yatırım güdüsü 

üzerinde duran bazı çalışmalarda rekabetin teşviki ile yatırımların temini ters düşen 

hedefler olarak algılanmaktadır. Bu nedenle bu tarz yatırımların teşviki için hafif 

düzenlemeler zaruri görülmektedir.

 

200 Bunun yanı sıra, düzenlemelerin geçici olarak 

kaldırılmasının (access holiday - erişim tatili) bilhassa riskli altyapı yatırımlarının 

söz konusu olduğu durumlar için ve YNEŞ piyasaları için faydalı olduğu 

savunulmaktadır.201 Erişim fiyat düzenlemelerinin şebeke kalitesine yönelik 

yatırımları azalttığı, tüketici refahını düşürdüğü ve UDK’nın kalite seviyesine duyarlı 

ücretler belirlemeden bu tarz yatırımlar için yeterli güdü oluşturamayacağı ileri 

sürülmektedir.202

                                                 
199 ERG, 2006a, s. 81. 

 

200 R.S., Pindyck, “Mandatory Unbundling and Irreversible Investment in Telecom Networks”, Review of 
Network Economics, 2007,S.6, s. 296-297; T., Jorde et al., “Innovation, Investment and Unbundling”, Yale 
Journal on Regulation, 2000, S.17, s. 36-37. 
201 J.S., Gans, S.P., King, “Access Holidays and the Timing of Infrastructure Investment”, Economic Record, 
2004, S.80, s. 99; G., Knieps, P., Zenhäusern, “Stepping Stones and Access Holidays: The Fallacies of 
Regulatory Micro-Management”, Public Economics and Public Choice (ed. Baake P., Borck, R.), , 2007,  s. 
258. . 
202 Ø., Foros, “Strategic Investments with Spillovers, Vertical İntegration and Foreclosure in the Broadband 
Access Market”, International Journal of Industrial Organizational, 2004, c .22, s. 20-22. 
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Bununla birlikte, alternatif işletmeciler tarafından yineleme ihtimali düşük 

olan varlıkların erişim ücretlerinin düşük tutulması alternatif işletmecilerin şebekeye 

yatırım yapmasını teşvik edecektir.203

Erişim ücretlerine ilişkin düzenlemelerin hafifletilmesiyle, ayrıştırma 

yöntemlerinin uygulanması sırasındaki geciktirme vb. engellemeye yönelik 

uygulama sorunlarının da yumuşatılabileceği değerlendirilmektedir.

 

204

Diğer yandan literatürde yatırımların gerçekleşmesi ile sermaye birikimi ve 

yatırım koşullarının gerekli görülen şartları sağladığı varsayılarak, sadece erişim 

fiyatlarına ilişkin politikaların şebeke yatırımları üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. 

Ancak yatırımlara etki eden birçok faktör

 

205

 

 arasından kişi başına GSMH, ülke alanı 

ve nüfus yoğunluğu, işletmecinin toplam varlıklarının büyüklüğü ve rekabet en 

önemli faktörler olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yatırımların hayata 

geçirilmesini sadece erişim fiyatları ile ilişkilendirmek hatalı olup, ülkeleri birbirine 

zincirleme bağlayan küresel koşulların dışında her ülkenin kendine özgü iktisadi 

yapısı, reel sektör koşulları ve yatırım kapasitesi dikkate alınmalıdır. Örneğin, 

sermaye birikiminin yetersizliği nedeniyle yatırım potansiyeli düşük, iktisadi 

koşulları belirsizlikler nedeniyle kırılgan bir yapıya sahip ve telekomünikasyon 

sektöründe fiili tekelin gözlendiği bir ülkede erişim fiyatlarına ilişkin doğru 

politikaların izlenmesi, yerli sermaye kaynakları ile rekabetçi yatırımların 

gerçekleşmesi için yeterli olmayacaktır. Yabancı yatırımcıların da genel itibariyle 

doğrudan yatırımlar için hâlihazırda iş potansiyeli olan ve altyapısı hazır bulunan 

işletmecilerin şebekelerini devralmayı tercih ettiği ve aşamalı şekilde ciddi yatırım 

sürecini gerektiren yatırımlardan uzak durdukları yadsınamayacak bir gerçektir. 

Diğer yandan, bu şartlar altında fiili tekel konumunu sürdüren bir işletmecinin de 

tereddüt etmeden kendi şebekesini geliştirmesi beklenmektedir.  

                                                 
203 M., Cave, I., Vogelsang, 2003, s. 724. 
204 C., Mattos, 2006, s. 39. 
205 Beklenen getiri seviyesi ve beklenen getiriye ilişkin risk ve belirsizlik, yatırımın başlıca sürükleyici 
kaynaklarıdır. Bununla birlikte, iktisadi açıdan GSYİH, coğrafik ve nüfusa ilişkin özellikler, iktisadi 
konjonktür ve genel düzenlemeler; sektöre özgün olarak UDK’nın düzenlemeleri, rekabet, teknolojik 
gelişmeler ve elektronik haberleşme hizmetlerine talep; işletmeci özelinde ise sermaye maliyeti, kredi 
derecelendirmesi ve borç seviyeleri, devralmalar ve birleşmeler ile işletmeci performansı yatırım seviyesini 
etkileyen faktörler olarak belirtilebilir (S., Jones, P., Salsas, 2006, s. 34-35).  
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3.2.2 Yatırım seviyelerine ilişkin değerlendirmeler 

 

Alternatif ve yerleşik işletmecilerin gerçekleştirdiği yatırım miktarları ile 

erişim ücretleri ve düzenlemeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla ampirik 

çalışmalarla da desteklenen farklı yaklaşımlar ortaya konulabilmektedir. Bu 

konudaki bir yaklaşıma göre, altyapı bazlı rekabete ilişkin gelişmeye rağmen 

gerçekleştirilen yatırımlardaki değişimin cüzi kaldığı savunulmaktadır. Dolayısıyla 

alternatif işletmeciler piyasa paylarına bağlı olarak gerçekleştirmeleri beklenen 

miktar kadar yatırım yapmamaktadır. Bu durumda, alternatif işletmeciler altyapı 

rekabetine doğru merdiveni tırmanmakta iken, yatırım merdiveni yaklaşımında 

beklenen boyutta yatırım yapmamaktadır. Ancak aynı zamanda yerleşik 

işletmecilerin de yatırımlarında düşüşler görülmüştür. Bu görüş dâhilinde, yatırım 

seviyelerine ilişkin böyle bir sonucun ortaya çıkmasının nedeni olarak yatırım ile 

erişim ücretleri arasındaki ilişki irdelenmiştir. Buna göre, erişim ürünlerinin 

fiyatlarının, alternatif işletmecilerin kiralanan varlığı yinelemesinin gerçek 

maliyetinin altında kalmış olabileceği değerlendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle, 

yerleşik işletmecinin varlıklarının ücretlendirilmesi, olması gereken başabaş 

noktasının altında olabilmektedir. Bu düşük fiyatlandırma, yerleşik işletmecinin de 

yatırım güdüsünü düşürebilecektir. Dolayısıyla maliyet esaslı ücretlerle veya daha 

düşük seviyedeki ücretlerle piyasaya giriş kolaylaşırken, yerleşik ve alternatif 

işletmeciler ile alternatif altyapılara yatırımlarını azaltıcı etki göstermektedir. Bu 

noktadan hareketle yatırım güdülerinin canlandırılması için erişim düzenlemelerinin 

yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olabileceği, bunun yanı sıra yatırım güdüleri 

ve altyapıya dayalı rekabetin oluşumuna etkileri itibariyle düşünüldüğünde erişim 

düzenlemelerinin ve müdahalelerin azaltılmasının faydalı olabileceği ileri 

sürülmektedir.206

Bazı ampirik çalışmalar da, yukarıdaki görüşe benzer şekilde piyasaya giriş 

düzenlemeleri nedeniyle alternatif işletmecilerin sabit telekom şebeke yatırımlarını 

caydırıcı nitelik kazandığı belirtmektedir. Bu çalışmalardan birinde, yerleşik 

işletmecinin şebekesine erişimin düzenlenmemesi halinde Avrupa’daki telekom 

yatırımlarının %8,4 daha fazla olabileceği ve bu farkın tamamının alternatif 

 

                                                 
206 H., Gruber, European Sector Regulation and Investment Incentives For Broadband Communication 
Networks, European Investment Bank, Luxembourg. 2007, s. 22-23. 
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işletmecilerin yatırımlarından kaynaklanabileceği ileri sürülmektedir. Aynı 

çalışmada, YNEŞ’ler için geleceğe yönelik yatırım kapsam dışında bırakılarak erişim 

düzenlemeleri sonucunda yerleşik işletmecilerin mevcut geleneksel şebekelere ilişkin 

yatırımlarının pek etkilenmediği anlaşılmıştır207

Bunun yanı sıra, diğer bir ampirik çalışmada YAPA ücretleri baz alınarak 

erişim düzenlemesi ile ayrıştırma hatlarının, yerleşik işletmecilerinin hizmet sunduğu 

altyapı hatlarının karşısındaki oranı ve büyüklüğü arasında ilişki incelenmiş olup, 

düzenlemenin hem yerleşik işletmecinin hem de alternatif işletmecilerin yatırımlarını 

olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır.

. Bu sonucun açıklaması olarak, 

alternatif işletmecilerin sundukları hizmetlerle son kullanıcı talebinin artırabilmesi 

gösterilebilir. Bu durumda yerleşik işletmeci, kâr marjı kaybını toplam talepteki 

artışla telafi edebilmektedir. Bu noktada, erişim düzenlemelerinin piyasaya girişi 

destekleyerek sağladığı düşük fiyat ve daha fazla tüketici faydası gibi kısa dönemli 

faydaları ile alternatif işletmecilerin yatırım güdülerindeki düşüş gibi olumsuz 

etkileri arasında kurulacak denge, uzun dönemli altyapıya dayalı rekabetin tesisi 

hedefinin gerçekleşmesi bakımından önemlidir. 

208 Ayrıca YAPA ücretlerindeki %10’luk bir 

düşüşün, tüm genişbant piyasasında kablo internet vb. alternatif altyapılar üzerinden 

hizmet alan abone oranında %18 düşüşe neden olacağı ve YAPA esaslı erişimin %21 

artacağı tespit edilmiştir. Alternatif altyapılara yatırımın azalmasına karşılık YAPA 

yatırımlarının arttığı görülse de, kaybın tamamen karşılanamadığı ve Avrupa çapında 

on yıldan daha kısa bir sürede tahminen 30 milyar Avrodan fazla yatırım kaybı ve 

istihdam kaybının oluşabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle, YAPA ücretleri 

yoluyla sıkı erişim düzenlemesinin altyapı bazlı rekabeti ve onun getireceği faydaları 

azaltacağı savunulmaktadır. Altyapı bazlı rekabetin kısa dönemli mali etkilerinin 

yanı sıra uzun dönemli hizmet farklılaştırması ve hizmet yeniliğinin görülmemesi 

gibi etkileri bulunmaktadır. Bu durumda UDK’lar, erişim düzenlemelerinin 

getirilerinin yanı sıra, gerçekleşmeyen altyapı yatırımları nedeniyle oluşan kısa ve 

uzun vadeli kayıpları da dikkate alarak karar almalıdırlar.209

                                                 
207 H.W., Friederiszick et al., Analysing the Relationship Between Regulation and Investment in the 
Telecom Sector, ESMT, 2008, s. 5. 

  

208 L., Waverman et al., 2007, s. 3-4. 
209 Ancak anılan çalışmanın yerleşik işletmecilerin oluşturduğu bir kuruluş tarafından yapılması elde edilen 
sonuca etki edebilecek diğer hususların gözardı edilmiş olabileceği fikrinin oluşmasına neden olmaktadır. 
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Benzer sonuçları elde eden diğer bir çalışmada ise, alternatif işletmecinin 

yatırım kararlarının temelindeki ekonomik mantık irdelenerek, erişim ücretlerinin 

düşük olması halinde, alternatif işletmecilere kendi şebekelerini kurma güdüsünün 

sağlanmayacağı, düşük maliyetli toptan girdiler üzerinden, yerleşik işletmecinin 

perakende fiyatlarını kırmak suretiyle rekabet etmeye yönlendirildiği ifade 

edilmektedir.210

Avrupa Komisyonu adına gerçekleştirilen bir çalışmada ise, gelir içindeki 

payı bakımından alternatif işletmecilerin yerleşik işletmecinin üç-dört katı oranında 

daha fazla sabit şebeke yatırımı yaptığı ortaya konulmuştur. AB ülkelerinde 2001–

2004 yılları arasında yerleşik ve alternatif işletmecilerin sabit telekom şebekesine 

yatırım miktarları ele alındığında, bu süre zarfında, alternatif işletmeci yatırım 

seviyesi çok az değişirken, yerleşik işletmeci yatırımları yarı yarıya düşmüştür. 

Yerleşik işletmecilerin yatırım miktarının alternatif işletmecilerin yatırımının 8–9 

katı olmasına rağmen, yatırım miktarının toplam gelirleri içindeki payına 

bakıldığında alternatif işletmecilerin kayda değer bir üstünlüğü olduğu, 2001 yılında 

yerleşik işletmecinin değerinin dört katı (%37-%9), 2004 yılında üç katı (%15-%5) 

seviyesinde yatırım gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu süreç içinde gelir içindeki 

yatırım payının düşmesinin nedeni olarak, alternatif işletmecilerin gelirlerinin önemli 

oranda artması, yerleşik işletmecilerin ise yatırımlarının düşmesine rağmen 

gelirlerinin de rekabetten dolayı düşmesidir. Anılan çalışmada haberleşme 

hizmetlerinde yatırımların seviyesi için birçok açıklayıcı etken bulunduğu sonucuna 

varılmıştır. Bununla birlikte, gerçek veriler ışığında, düzgün işleyen düzenlemenin 

alternatif işletmecilerin daha çok yatırım yapmasına zemin hazırladığı ve buna 

karşılık yerleşik işletmecilere de şebekelerini geliştirme güdüsü sağladığı 

savunulmaktadır.

 

211

Ampirik çalışmalara göre, nispeten düşük YAPA fiyatları piyasa 

yoğunlaşmasını (market concentration) düşürürken, YAPA işletmecilerinin piyasa 

payını artırmaktadır. Bununla birlikte, YAPA fiyatlarındaki değişim, YAPA’nın 

 Bu görüşün temelindeki teorik mantık, yatırım merdiveni 

yaklaşımına dayanmaktadır. 

                                                 
210 P.W.J., De Bijl, M., Peitz, Innovation, Convergence and The Role of Regulation in the Netherlands 
and Beyond, TILEC Discussion Paper, 2007, s. 13-14. 
211 London Economics & PricewaterhouseCoopers, An Assessment of the Regulatory Framework for 
Electronic Communications: Growth and Investment in the EU e-Communications Sector, Final report 
to the European Commission DG Information Society and Media, 2006, s. 119-121. 
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piyasa payı üzerinde mutlak fiyat seviyesinden daha etkilidir. Nispeten düşük fiyatlar 

hem piyasaya girişleri, hem de mevcut YAPA işletmecilerinin gelişimini olumlu 

etkilemektedir. 5 no’lu piyasada farklılaştırılmış genişbant erişim teknolojileri 

arasında rekabetin varlığı tüketicilerin genişbant taleplerini önemli şekilde 

etkilemektedir. Piyasa yoğunlaşması düştükçe, yani alternatif altyapılar ve 

işletmeciler arasında piyasa payı açısından denge kuruldukça veya diğer bir ifadeyle 

rekabet arttıkça genişbant penetrasyonu artmaktadır.212

Sabit erişim şebekelerine büyük yatırımların ancak ciddi altyapı rekabetinin 

varlığında gerçekleşebileceği, ancak bunun da kesin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte, çoğu AB ülkesinde büyük yatırımların gerçekleşmediği bilinmekte 

olup, eski veya yeni AB ülkelerinin çoğu sabit altyapılarda penetrasyon oranını 

artırmakta zorlanmaktadırlar. Rekabetçi altyapıların yokluğunda erişime dayanan 

yatırım merdiveni modeli dâhilinde aşamalı olarak rekabetçi altyapı kurulması 

hususunda ilerleme beklenebilirse de, bu husustaki ilerlemenin sınırlı kalabileceği 

düşünülmektedir.

 

213

Bunun yanı sıra, düzenleyici performans ile yatırım miktarı arasındaki ilişkiyi 

inceleyen diğer bir çalışmada, aralarında erişim düzenlemelerinin de yer aldığı 

kriterler esas alınarak ölçülen düzenleyici performansın yüksek olmasının, yatırımları 

olumlu etkilediği anlaşılmıştır.

 

214

Bu çerçevede, erişim yanlısı ve karşıtı farklı görüşlerin dayandığı veriler bir 

arada ele alındığında, alternatif işletmecilerin yatırım merdiveninde yükselirken 

gelirlerinin bir kısmını kendi şebekelerini kurmaya yönelik yatırımlara tahsis 

etmelerine karşın, kimi zaman bazı sebeplerle yatırım yapmaktan çekinerek modeller 

arasındaki geçişler için bazen kendine ait genişbant değer zincirinin unsurlarını 

tamamen kurmayı beklemedikleri anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda alternatif 

işletmeciler modeller kapsamındaki erişim hizmetlerinin yanı sıra yerleşik 

işletmecilerin sunduğu bilhassa transmisyona yönelik ilave şebeke hizmetlerinden 

yararlanmaktadır. 

 

 

                                                 
212 R., Cadman, 2008, s. 8-9. 
213 J., Huigen, M., Cave, 2008, s. 714. 
214 R., Cadman, Regulation and Investment in European Telecoms Markets, SPC Network, (Prepared for 
the European Competitive Telecoms Association), 2007, s. 19, 27. 
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3.2.3 Dinamik erişim fiyatlandırması 

 

Dinamik erişim ücretlendirmesi yöntemi rekabetçi işletmecilerin uzun vadede 

yatırım güdülerini artırmak amacıyla kullanılabilmektedir. Yatırım merdiveni 

basamakları arasında geçiş sürecinin sürükleyici bir dinamizm kazanmaması halinde, 

dinamik erişim fiyatlandırmasından yararlanarak yatırım için ilave güdüler 

sağlanabilmektedir.215 UDK’lar alternatif işletmecilerin ilave yatırımlarını 

kolaylaştırmak için bazı düzenleyici müdahalelerde bulunabilirken, piyasa 

oyuncuları uzun dönemli iş modellerini sadece bu müdahalelere dayanarak 

oluşturmayabilirler. UDK’lar ileriye dönük olarak piyasanın gidişatını 

yönlendirebilmek için dinamik erişim fiyatlandırması rejimi gibi uzun dönemli bir 

strateji oluşturabilmektedir.216

Dinamik erişim ücretlendirmesinde, erişim ücretlerinin düşük seviyelerden 

başlayarak zaman içinde yükselmesi beklenmektedir. Bu çok dönemli erişim 

fiyatlandırması kuralının uygulanabilmesi için UDK’ların ortaya koyduğu plana 

bağlı kalabilme becerisi önem arz etmektedir. Ayrıca, UDK’ların makul bir zaman 

periyodunda altyapıdaki hangi unsurların tekrarlanmasının teknik açıdan mümkün ve 

ekonomik açıdan etkin olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, genel 

piyasa ve yatırım şartları dikkate alınmalıdır. Böylece, bu yöntem uzun vadede 

yatırım merdiveni yaklaşımının benimsenerek başarıyla uygulanmasına destek 

olacaktır.  

 

UDK tarafından düzenleyici müdahale olarak ücrete dayalı bir yaklaşım 

seçilmesi halinde, uzun dönemli hedeflere yönelik dinamik erişim fiyatlandırmasına 

paralel olarak temel yatırım teorisinin bir açılımı olan opsiyon fiyatlandırması 

teorisinden yararlanılarak ücretlendirme esasları belirlenebilir. Bu temel teoriye göre, 

yatırımın beklenen getirisi, sermaye maliyetine eşit veya daha büyük olduğu 

durumlarda yatırım gerçekleşecektir. Burada baz alınan sermaye maliyeti, gerekli 

durumlarda riske bağlı ayarlamaları içermelidir. Bu risk unsuru daha ziyade yerleşik 

işletmeci ya da piyasaya ilk giren için geçerlidir. Makroekonomik çevrelerdeki 

dalgalanmalar sonucunda sektör getirilerinin istikrarsız ve öngörülemez olması 

                                                 
215 P., De Bijl, M., Peitz, Dynamic Regulation and Entry in Telecommunications Markets: A Policy 
Framework, Tilburg Law and Economic Center, Discussion Paper Series No. 2004-010, 2004, s. 23-25. 
216 M., Cave, I., Vogelsang, 2003, s. 719. 
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nedeniyle yerleşik işletmecinin, yaptığı yatırımlardan beklenen getiriyi elde 

edememesi riski her zaman mevcuttur. Opsiyon değeri, bu riskleri göğüslemenin 

karşılığı veya yatırım yapmakla kaybedilen tercih yapma keyfiyetinin karşılığı olarak 

görülebilmektedir.217

Uygun sermaye maliyetini kullanan LRIC ve ortak maliyete dayanan erişim 

fiyatlandırma rejimi, işletmecilere yatırım kararları için doğru mesaj vermektedir. 

Bununla birlikte, rakip işletmeciler zorunlu erişim sağlandıktan sonra yatırım 

yapmadan erişim hizmeti almayı sürdürme seçeneğine sahiptir. Belirsizlik ve batık 

maliyet koşullarında yatırım yapmak risk taşırken, erişim satın alma opsiyonunu 

daha cazip hale getirmektedir. Alternatif işletmeci açısından opsiyon değeri, yatırım 

kapsamındaki batık maliyetin büyüklüğü, talep belirsizliği gibi gelecekteki olaylara 

ve girdi ile çıktı fiyatlarında beklenen değişikliklere bağlıdır. Yatırım ve rakip 

işletmecilerin gidişatı hususlarına ilişkin dinamik çıkarımlar, erişim fiyatları için 

fiyat politikası türetilmesini gerektirebilecek olup bu doğrultuda atlama (bypass) 

seçeneklerinin varlığında düzenlenmiş erişim fiyatları zamanla artırılmalıdır

 

218.219

Böyle bir durumda, alternatif işletmeciyi yatırım yapmaya ikna etmek için, 

erişim fiyatının erişimin maliyeti ile opsiyonun değerini kapsayacak şekilde 

belirlenmesi gerekebilir. Opsiyon değeri dâhil edilmezse alternatif işletmecilerin 

yatırım güdüsü düşük kalacaktır. Erişim fiyatlarının zaman içinde maliyet esaslı 

belirlenen seviyelerden, maliyetler ve opsiyon değerini içeren seviyelere yükselmesi, 

istikrarlı ve tutarlı bir düzenleyici müdahale olarak görülmektedir.

 

220

Fiyat değişimlerinin zamanlaması merdiven yaklaşımının işlemesi için 

anahtar konumunda olup, mevcut durumda yinelenebilecek durumda olan şebeke 

bileşenleri ile yakın zamanda yinelenebilecek bileşenler için farklı zamanlama 

yapılması uygun görülmektedir. İlk sınıfta yer alanlar için erişim fiyatlarının 6–12 ay 

gibi kısa bir geçiş dönemi sonunda, ikinci kısımda yer alanların fiyatlarının ise 2–3 

 

                                                 
217 ERG, 2007, s. 36. 
218 M., Cave et al., The Relationship Between Access Pricing, Regulation and Infrastructure 
Competition, Brunel University, (Report to OPTA and DG Telecommunications), 2001, s. 9. 
219 Günbatımı koşulları gibi bir düzenleyici müdahale, yatırımların teşviki için tek başına etkili ve yeterli 
görülmeyebilmekte olup, dinamik fiyatlandırma rejimi gibi bir yaklaşımla desteklenmesi halinde hedeflenen 
sonuçların gerçekleşeceği düşünülmektedir. Günbatımı hükümlerinin alternatif işletmecilerin yap/satın al 
kararını etkilemeyeceği ve hizmet bazlı rekabetin altyapı bazlı rekabeti önlediği ileri sürülmektedir (M., 
Bourreau, P., Doğan, “Build-or-buy Strategies in the Local Loop”, American Economic Review, 2006, S.96, 
s. 76). 
220 R.S., Pindyck, 2007, s. 286-287. 
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sene gibi daha uzun bir dönemin sonunda opsiyonlu fiyat seviyesine ulaşması 

gerektiği ileri sürülmektedir. Bu çerçevede, opsiyon değerinin erişim fiyatına dâhil 

edilmesine ilişkin bu yaklaşım, yatırım güdüleri ile tutarlı bir şekilde dinamik erişim 

fiyatlandırma rejimine dâhil edilebilmektedir.221

Belirsizliklerin giderilmesine kadar yatırımların ertelenmesine ilişkin opsiyon 

değerinin kesin hesabı opsiyon değerleme modelleri kullanılarak yapılabilmektedir. 

Talep belirsizliği ile girdi ve çıktı fiyatlarında beklenen değişim, bu modellerin 

telekomünikasyon sektörüne tatbiki için anahtar etkenlerdir. Erişimin opsiyon 

değerinin hesaplanması için bu hususlarda varsayımlar yapmak mümkündür. LRIC 

değerinin üzerine mark-up eklenmesi şeklinde de opsiyon değeri 

belirlenebilmektedir. Muhtelif oranların gündeme geldiği mark-up değerinin erişim 

ürününün sadece batık maliyet kısmına eklenebileceği ileri sürülmektedir. Ayrıca 

sermaye maliyeti oranı hesaplanırken riske ilişkin parametrelerin güncellenmesi 

yoluyla opsiyon değeri maliyetlerin içine dâhil edilebilmektedir. 

 

Telekomünikasyon sektöründe opsiyon değerinin hesaplanmasında bir 

yöntem olarak, reel opsiyon (real option) dikkate alınmakta olup, bu kavram 

belirsizlik altında alınan yatırım kararları ile ilişkilidir. Yatırım kararına ilişkin 

değerlendirmeler sırasında bir işletmecinin yatırımı geciktirip ürünlere yönelik 

talebin gelişimi için bekle-gör politikası izlemek gibi bir seçeneğin varlığını ifade 

etmektedir. Dolayısıyla bu kavramı “bekle-gör opsiyonu” olarak da 

tanımlanmaktadır. Bekleyip görme imkânının varlığı, net getirilerin belirsiz olması 

ve yatırımların geri döndürülemez olması, reel opsiyon ayarlamalarının uygun 

görülmesi için koşullar olarak sayılmaktadır.222 Güncel bir örnek olarak, YNEŞ’ler 

için erişim fiyatlarının belirlenmesinde reel opsiyonun ne şekilde ve boyutta dikkate 

alınacağı hususunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.223

Yerleşik işletmeciler yaptıkları yatırımın muhtelif riskler taşıdığını ileri 

sürerek reel opsiyonun erişim ücretlerine ilişkin hesaplamalarda göz önünde 

bulundurulması gerektiğini savunurken, alternatif işletmeciler söz konusu riskin 

hâkim konumdaki işletmecinin piyasa gücü de dikkate alındığında göz ardı edilebilir 

  

                                                 
221 M., Cave, 2006, s. 234-235. 
222 Ofcom, Ofcom’s Approach to the Risk in the Assessment of Cost of Capital (Final Statement), 2005, s. 
92. 
223 A., Gavosto, et al., Investment in Next Generation Networks and the Role of Regulation: A Real 
Options Approach, Luiss Lab of European Economics (LLEE) Working Document 61, 2008, s. 46-47. 



 

86 

 

 

bir seviyede olduğunu vurgulamaktadır. Bu çekişmenin özünde, reel opsiyondan 

kaynaklanan opsiyon değerinin eklenmesi ile birlikte erişim fiyatlarının maliyet 

esaslı ücretlerin üzerine çıkması gibi somut bir gelir-gider etkisi yatmaktadır224.225

 

 

3.2.4 Yatırım merdiveninde marjlar 
 

Yatırım merdiveni yaklaşımı ışığında, izlenen düzenleyici politikalar yoluyla 

basamaklar arasında geçiş süreci sürükleyici bir dinamizm kazanacaktır. Sürecin 

başlamasının yanı sıra durmamasının temini ve alternatif işletmecilerin sonraki 

basamaklara geçişinin sağlanması amacıyla; düzgün atlama/geçiş süreçlerinin uygulamaya 

konulması ve erişim fiyatları kullanılarak doğru yönde teşvik oluşturulması gerekmektedir. 

Bu nedenle erişim modellerinin ücretleri kendi arasında tutarlı olmalı, bu anlamda göreceli 

fiyatlar modeller arasındaki maliyet farklılıklarını yansıtmalıdır. Diğer bir deyişle fiyat 

farkları veya marjları, daha üstün bir ürün sunmanın getirdiği artan maliyetleri kapsayan 

marj sıkıştırması testini sağlamalıdır. Bununla birlikte, basamaklar (alternatif erişim 

modelleri) birbirinden çok uzaksa sonraki basamağa geçiş çok riskli hale gelmekteyken; 

basamaklar çok yakınsa sonraki basamağa geçiş, katlanılacak maliyetlere değer 

bulunmayabilir. Her iki durumda da yanlış fiyatlandırmaya bağlı olarak, alternatif 

işletmecinin erişim modelinde değişiklik yapmaması, yani bulunduğu basamakta 

hareketsiz kalması söz konusudur.226

Yatırım merdiveninin basamaklarını oluşturan erişim modelleri arasında toptan 

ücret seviyeleri bakımından farklılıklar oluşması beklenmektedir. Bu ücret farklılıklarının 

sebebi alternatif işletmecilerin gerçekleştireceği ilave yatırımlar veya fazladan katlanacağı 

maliyetlerdir. Toptan ücretlerin arasındaki marjların aşırı daralması durumunda erişim 

modellerinden birinin diğer(ler)ine göre bilinçli ya da dolaylı olarak teşvik edilmesi gibi 

bir durum söz konusu olabilmektedir. Marjların aşırı daralması kimi zaman marj/fiyat 

sıkıştırmasına kadar varabilmektedir. Bu ve benzeri sebepler nedeniyle modeller 

arasındaki marj dengelerinin gözlemlenmesi hususunda hassasiyet gösterilmesi önem arz 

etmektedir.

 

227

                                                 
224 Ofcom, Ofcom’s Approach to the Risk in the Assessment of Cost of Capital (Final Statement), 2005, s. 
101-103. 

 

225 Reel opsiyon yöntemi hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Holm, 2000; Hori, 2006; Olmedo, 2005. 
226 ERG, 2006a, s. 63. 
227 M., Cave, 2004, s. 39-41. 
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Yatırım merdiveni yaklaşımı ışığında standart bir hizmetin sunulmasında 

uygulanacak erişim modellerinin maliyetlerinin göreceli olarak sıralaması aşağıdaki 

eşitsizlikteki şekilde gösterilebilmektedir228

 

: 

YAPA Maliyeti ≤ VAE Maliyeti ≤ Al-sat Maliyeti < Perakende Ücret              (3.1) 

 

Bu eşitsizliklerde yer alan perakende ücret, yerleşik işletmecinin ilgili hizmet için 

talep ettiği perakende ücrettir.229 3.1 no’lu eşitsizlikte yer alan maliyet ifadesi ile ilgili 

hizmetin alternatif işletmeci tarafından son kullanıcıya sunulması için yüklenilen, erişim 

ücreti, faaliyet giderleri ve yatırım maliyetinin ilişkili kısmı dâhil bütün maliyetleri 

içermektedir. Bunun yanı sıra, üzerinde durulan konunun genişbant hizmetleri olması, tam 

erişimin düşük frekansların tahsisini de içermesi ve modellerin bu açıdan mukayese 

edilebilir olması gerektiği nedenleriyle, YAPA ifadesi ile paylaşımlı erişim modeli 

kastedilmektedir. 3.1 eşitsizliğine paralel olarak, erişim ücretleri arasındaki ilişki de 3.2 

eşitsizliğindeki gibi gösterilebilmektedir230

 

: 

YAPA Ücreti < VAE Ücreti < Al-sat Ücreti < Perakende Ücret                      (3.2) 

 

3.1. eşitsizliği ve 3.2. eşitsizliğinde açıklanmaya çalışıldığı üzere, yeniden satış, 

VAE ve paylaşımlı erişim ücretleri bir arada ele alındığında –aynı perakende hizmetin 

sunulduğu varsayımı altında- üst modelin alt modellere göre daha fazla ya da eşit getiri 

sağlaması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, alternatif işletmecinin yatırımlardan ve 

operasyondan kaynaklanan, katlanacağı her türlü maliyeti hesaba kattığında getiri itibari ile 

ilk fırsatta daha üst modele geçmeyi tercih edeceği şekilde ücretlendirme yapısında denge 

oluşturulmalıdır. Böyle bir sonuca varılmakla birlikte alternatif işletmeciler piyasa 

faaliyetleri ve stratejik kararlarında üst modelin farklılaştırma imkânı tanıdığını ve alt 

                                                 
228 E., Gallo, E., Pontarollo, “From Facility-based Competition to Equality of Access: The Italian Way”, 
Local Loop Unbundling and Bitstream Access: Regulatory Practice in Europe and the U.S. (ed: Baake 
P., Preissl B.), DIW Berlin: Politikberatung kompakt, 2006, s. 19. 
229 Toptan ücretler ile kıyaslama amacıyla, herhangi bir perakende ürünün satışından elde edilen ortalama 
ücretin hesaplanmasında, bir defaya mahsus (one-off) bağlantı ücretlerinin de zamana yayılması suretiyle yer 
verilebilir. Ayrıca, bilhassa perakende piyasada bütün işletmecilerin uyguladığı iskonto ve promosyonlar 
hesaplamada dikkate alınabilir. 24 ya da 36 ay gibi varsayılan müşteri ömrü üzerinden gidilerek, aylık ücret, 
bağlantı ücreti ve promosyonların bir arada ele alınması suretiyle, bir son kullanıcıya sunulan genişbant 
internet erişim hizmeti için ortalama perakende ücret hesaplanabilir. 
230 C., Mattos, 2006, s. 22. 
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modelin ise ölçek ekonomilerinden kaynaklanan avantajları sunduğunu da dikkate 

almaktadır.231

Erişim modellerinin tarifeleri doğru belirlenmezse, daha az risk içeren, ancak orta 

ve uzun dönemde kalite farklılaştırmasına imkân vermemesi nedeniyle tercih edilmeyen, 

hizmetleri tamamen yerleşik işletmecinin stratejilerine bağımlı kılan yeniden satış yöntemi 

alternatif işletmeci için daha kârlı hale gelebilecektir ve erişim düzenlemeleri başarısızlıkla 

sonuçlanabilecektir.

 Doğru fiyatlandırma politikası izlendiğinde, alternatif işletmeciden yatırım 

merdiveni yaklaşımına uygun hareket ederek istikrarlı şekilde rekabet gücünü artırması 

beklenmektedir. 

232

VAE ve YAPA fiyatlarının hem EPG sahibi işletmecinin hem de rakiplerinin 

verimli yatırımlarını teşvik etmek ve arbitraj fırsatlarını önlemek amacıyla diğer ilgili –

darbant veya genişbant– hizmetlerin fiyatlarıyla uyumlu şekilde belirlenmesi garanti 

edilmelidir. Bu noktada bakır hat üzerinden tüketicilere sunulan ses hizmetleri ile 

genişbant hizmetleri arasındaki etkileşimin dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Bilhassa tam erişim modelinde alternatif işletmeciler tüketiciye genişbant hizmetlerinin 

yanı sıra ses hizmetleri sunabilmekte olup, toptan seviyede alınan toptan hat kiralama 

(THK) hizmeti ile perakende seviyede sunulan ses hizmetlerine ilişkin tarifelerin tam 

erişim tarifelerinin belirlenmesinde mutlaka hesaba katılması gerekmektedir. Bununla 

birlikte, birçok ülkede paket hizmetlerin piyasa payının giderek arttığı günümüzde, 

faaliyetleri arasında hem ses hem genişbant hizmetleri yer alan alternatif işletmecilerin 

rekabet etme kabiliyetine sahip olması amacıyla ses ve genişbant tarifelerinin bütünleşik 

olarak analiz edilmesinin gerekebildiği anlaşılmaktadır. Paket hizmetler dâhilinde ya da 

haricinde yerleşik işletmecinin ses hizmetlerinde elde edeceği rekabet dışı üstünlüklerden 

yararlanarak çapraz sübvansiyon yoluyla rekabete aykırı tarifeler üzerinden genişbant 

hizmetleri sunması tehlikesi bulunmaktadır. Genel itibariyle UDK’ların öncelikli 

görevlerinin başında rekabetin tesis edilmesi hususunun sağlam bir zemine oturması için 

alternatif işletmecilerin yerleşik işletmecilerle eşit koşullarda rekabete başlaması 

gelmelidir.  

 

Toptan seviyede ücretlerin belirlenmesi sırasında, sunulan hizmete karşılık 

maliyetlerin karşılanmasının yanı sıra makul kârın elde edilmesi ilkesi ile rekabetin tesisi 

                                                 
231 Bu hususların dışında, topoloji vb. teknik hususlardaki özgün tercihler ve koşullar da işletmecinin 
katlandığı maliyetleri ve kararlarını etkilemektedir. 
232 E., Gallo, E., Pontarollo, 2006, s. 19. 
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amacının çatışması ve bazı hizmetler için bu ikisinin eş zamanlı olarak sağlanamaması 

muhtemel gözükmektedir. Bu durumun en açık örneği, yerleşik işletmecinin perakende 

aylık sabit ücret ile toptan seviyede tam erişim hizmetine ilişkin tarifeler arasındaki 

dengesizliktir. Yerleşik işletmeci sabit hatta erişim maliyetlerinin altında perakende aylık 

sabit ücret talep ederken, buradaki açığını ses hizmetlerinin birim kullanım ücretlerinin 

yüksek tutulması suretiyle telafi edebilmektedir. Diğer yandan, alternatif işletmecilere 

maliyetler ve belli bir kârı içeren toptan ücretler yansıtılmaktadır. Böyle bir durumda 

rekabetin eşit koşullarda başladığını söylemek mümkün değildir. 

Sonuç olarak, paket hizmetlerin sunulduğu bir piyasada toptan genişbant erişim 

ücretlerine ilişkin düzenlemelerin anlam kazanması, nihai hedefe ulaşarak piyasaya 

yansımasının mümkün olması için etkileşim içinde olduğu ses hizmetleri tarifelerinin eşit 

koşullarda rekabeti sağlayacak şekilde doğru belirlenmesinin de önem arz ettiği 

anlaşılmaktadır. Bu durumda, ileriye dönük olarak sağlıklı bir piyasanın oluşabilmesi 

açısından rekabetin tesisi amacının maliyetlerin karşılanması ilkesine üstün gelmesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

 

3.2.5 Fiyat sıkıştırması uygulaması ve yatırım merdivenine etkileri 

 

‘Fiyat/Marj sıkıştırması’ alt ve üst piyasadaki hizmetlerin ücretleri arasındaki 

marjın, belli varsayımlar altında iki hizmet arasındaki artan maliyetleri karşılaması 

hususundaki yeterliliğine ilişkin bir kavramdır. Üst piyasa ile toptan seviyede bir 

piyasadan söz edilirken, alt piyasa kavramı ile perakende hizmet piyasası ya da üst pazara 

göre daha fazla şebeke unsurunun erişime açılarak (ayrıştırılarak) hizmetin kapsamına 

dâhil edildiği diğer bir toptan pazar da kastedilebilmektedir.  

Üst piyasa olarak bir toptan piyasa, alt piyasa olarak perakende piyasanın ele 

alınması halinde, bu kavram rekabet ihlaline ilişkin uygulamalar arasında yer almaktadır. 

Yerleşik işletmecinin, rakiplerinin perakende hizmetlerden kâr elde edemeyecekleri 

marjlara sebebiyet veren ücretlendirme yapısı oluşturma eğilimi bu uygulamanın temelini 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bu uygulamanın irdelendiği alt ve üst piyasa ürünlerinin 

her ikisi de toptan hizmetler olabilmektedir. Örneğin genişbant hizmetleri bakımından 

VAE, paylaşımlı erişime göre alt piyasa iken, yeniden satışa göre üst piyasa 

konumundadır. Bu kapsamda, al-sat, VAE, paylaşımlı erişim ücretleri arasındaki ilişki de 
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marj sıkıştırmasına zemin oluşturabilmektedir. Tez kapsamında da toptan hizmetlerin 

ücretleri ele alındığından, alt hizmet ile kastedilen öncelikli olarak toptan hizmettir.  

Marj sıkıştırması testi tasarlanarak ve uygulanarak öncül ya da ardıl olarak fiyat 

sıkıştırmasının önlenmesi hedeflenmektedir. Fiyat sıkıştırmasının tespiti için üç unsur 

arasındaki ilişki önem arz etmektedir. Bu kalemler alt piyasadaki fiyat, üst piyasaya ilişkin 

maliyetler ve alt piyasaya özgün ilave (artan) maliyetlerdir233

Bu çerçevede fiyat sıkıştırmasının irdelenmesi amacıyla, paylaşımlı erişim, VAE, 

al-sat hizmetleri kendi içinde değerlendirilebilir. Ancak üst piyasa kapsamında 

değerlendirilen tam erişim hizmetine karşılık olarak alt piyasa kapsamında ele alınabilecek 

perakende hizmetlerden hangisi ile karşılaştırılabilir olduğu hususunda tereddüt 

bulunmaktadır. Tam erişim kapsamında ses ve genişbant hizmetleri verilebilmekte olup, 

alt piyasa olarak toptan seviyede VAE veya Toptan Hat Kiralama (THK) hizmetleri gibi 

ara ürünler, perakende seviyede ise genişbant hizmeti veya ses hizmetinin seçimi 

konusunda belirsizlik vardır. Ardıl fiyat sıkıştırması incelemesinde amaç ve konu dâhilinde 

belli bir alt piyasa ürününden yola çıkılabilir. Öncül düzenleme için durum bu kadar kolay 

olmamakla birlikte üç alternatif arasından tercih yapılabilir: 

. Böylece, bazen yerleşik 

işletmecinin üst piyasadaki gücünü alt piyasaya yansıtmasının önüne geçilmesi 

amaçlanabileceği gibi toptan hizmetlerin ekonomik rasyonelliğinin tehlikeye girmemesi ve 

işlevini yitirmemesi de hedeflenebilmektedir. Yatırım merdiveni için uygulanan marj 

sıkıştırması testi ile ikinci hedefe ulaşılması amaçlanmaktadır. 

a) En ucuz olanından başlamak suretiyle muhtemel bütün alt piyasa (toptan veya 

perakende) hizmetleri için değerlendirme yapılması, 

b) Yeni/alternatif işletmeciler tarafından en yaygın sunulan alt piyasa ürünlerinden 

oluşan örneklem için değerlendirme yapılması, 

c) Alt piyasa ücretlerinden oluşan ağırlıklı ortalama veya hizmet sepeti için 

değerlendirme yapılması234

 

. 

YAPA uygulamasının AB nezdindeki öncelikli amacı, internet kullanım 

maliyetlerinin ciddi anlamda düşürülmesi ve Avrupa genişbant şebekelerinin gelişimini 

                                                 
233 ERG, 2006a, s. 63. 
234 AB Komisyonu tarafından incelenen ve Avrupa Adalet Divanı tarafından onaylanan Deutsche Telecom 
AG hakkında marj sıkıştırması iddialarını içeren COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 sayılı kararda da bu 
yaklaşım tercih edilmiştir. 
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hızlandırılmasıdır. Bu noktadan hareketle, fiyat sıkıştırmasının saptanması amacıyla 

YAPA ücreti ile öncelikle alt piyasalardaki genişbant veri hizmetlerinin ücretlerinin 

karşılaştırılması daha makul görülmektedir. Ses, genişbant vb. hizmetlerin bir arada paket 

halinde sunumunda ise perakende (alt piyasa) ürünlerin ortalaması göz önünde 

bulundurulabilir. Ancak alternatif işletmecilerin hem ses hem genişbant hizmetlerini 

sunmaları nedeniyle, son kullanıcı erişimi (hattın hazır tutulması), ses ve genişbant veri 

hizmetleri üçgeninde herhangi bir ayağın tamamen göz ardı edilmesi mümkün 

görünmemektedir. 

Son kullanıcının hattının hazır tutulmasına dayanan PSTN hat kirası (telefon aylık 

sabit erişim ücreti) tarife dengelenmesinin tamamlanmaması nedeniyle genellikle 

maliyetlerin altında belirlendiğinden dolayı, tam erişim ile perakende piyasa ürünleri 

arasındaki fiyat sıkıştırması değerlendirmesi için hat kirasının göz önünde bulundurulması 

anlamsız görülebilmektedir. Bununla birlikte, ses ve genişbant hizmetlerini ayrı ayrı veya 

birlikte sunan işletmeciler açısından düşünüldüğünde bu durumun fiyat sıkıştırması gibi bir 

rekabet ihlali uygulamasının gerçekleşmesine zemin hazırladığı açıktır. 

Diğer yandan, genişbant ücretlerinin operatörlerin dâhilen değerlendirdikleri ve 

kullanıcılara yansıtmadıkları iki temel doğrudan maliyet bileşeninden oluştuğu kabul 

edilebilir. İlk bileşen, veri hızı ya da genişbant hizmetinin kapasitesine bağlı olmayan ve 

bütün hizmetler için aynı maliyete sahip olan erişim şebekesidir. Kapasiteden etkilenen 

ikinci bileşenin maliyeti taşıma altyapısının artan kullanımı ile orantılı olarak artmaktadır. 

Bu da, bir işletmeci tarafından aynı teknoloji ile farklı veri hızlarında verilen hizmetler 

arasındaki fiyat farklılaştırmasının sebebidir. Bu yüzden en ucuz fiyatlı hizmet alternatifi 

(giriş seviyesi paketi), işlevsel genişbant erişiminin değerlendirilmesi için daha uygun bir 

göstergedir.235

Yukarıdaki hususların yanı sıra, ‘ayrım gözetmeme’ ilkesi açısından, yerleşik 

işletmecinin perakende hizmet kolundan talep ettiği ilgili iç transfer ücreti ya da iştiraki 

olan internet servis sağlayıcısından talep ettiği erişim ücreti ile alternatif işletmecilerden 

talep ettiği ücret aynı olmalıdır. Buna ilâveten, aynı kural kapsamında, yerel ağ üzerinden 

verilen tam erişim, paylaşımlı erişim ve PSTN hat kirası hizmetlerine ilişkin maliyetlerin 

benzer maliyetlendirme yaklaşımı ile ve ilgili ücretlerin de benzer yöntemle belirlenmesi 

gerektiği öne sürülmektedir.  

 

                                                 
235 T., Kılıç, The Impacts of Competition and Regulation on the Pricing of Broadband Services, 
Dissertation, MA Communications Policy, University of Westminster, 2007, s. 42. 
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Tüm bu hususlar ışığında; paylaşımlı erişim, VAE, al-sat ücretlerinin bu 

hizmetlerin aralarındaki artan maliyetleri yansıtacak şekilde belirlenmesi; ücretler 

arasındaki marjın artan maliyetlerle birlikte belli bir kârı kapsaması; bu kârların alternatif 

işletmeciyi merdivenin üst basamağına geçmeye teşvik edecek düzeyde belirlenmesi; 

paylaşımlı erişim ile hizmet sunulmasının toplam maliyetinin VAE toplam maliyetinden, 

bunun da al-sat toplam maliyetinden daha düşük olması; tüm bu erişim modellerinin 

ücretlerinin de perakende ücret seviyesine göre ekonomik açıdan makul ve rekabete 

aykırılık içermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.  

 

3.3 Avrupa Birliği Uygulamaları  

Bu başlık altında Avrupa Birliği ülkelerinde erişim fiyatlandırmasında izlenen 

yaklaşımlar ve yatırım merdiveni yaklaşımı çerçevesinde toptan genişbant erişim 

uygulamaları ele alınacaktır. 

 

3.3.1 Avrupa Birliği’nin toptan genişbant erişim fiyatlandırmasına ilişkin yaklaşımı  

 

Erişim talebine konu olan tesislerin (cihaz ve altyapı) sahibinin gönüllü olarak 

diğer işletmecilere ve potansiyel rakiplerine erişim hizmeti sunması her durumda garanti 

edilemez. AB uygulamalarına göre ilgili alt piyasalarda faaliyet gösterirken hâkim 

konumunu korumak gibi bazı güdüler ve hedeflere sahip olabilecek tesis sahibi 

işletmecinin, erişim sağlaması için UDK tarafından belirli koşullar altında yükümlü 

kılınması esastır.  

Bu yükümlülüğün getirilmesi için öncelikle piyasa analizi yapılmaktadır. Piyasa 

analizinde ise ürün, coğrafya ve zaman bakımından ilgili piyasanın çerçevesi belirlenerek 

piyasanın tanımlanmasının ardından belirli kriterler altında değerlendirmeler yapılması 

yoluyla ilgili piyasadaki mevcut durum ortaya konulmaktadır. Etkin Piyasa Gücünün236 

(significant market power) tespitinde birçok kriter237

                                                 
236 Etkin piyasa gücü kavramı, 2002/21 sayılı AB Çerçeve Direktifi’nin 14’üncü maddesinde “Bir işletmeci, 
tek başına veya diğer işletmecilerle birlikte, hakim konuma (rakipleri, müşterileri ve sonuç olarak 
tüketicilerden fark edilir bir derecede bağımsız hareket edebilmesini sağlayan ekonomik gücünün bulunduğu 
bir duruma) eşdeğer bir konuma sahip ise etkin piyasa gücüne sahip olarak kabul edilmelidir.” şeklinde 
tanımlanmıştır. (European Council, 2002, Directive 2002/21/EC, Framework Directive). 

 bulunmaktadır. Toptan genişbant 

237 AB’nin ‘Piyasa Analizi ve Etkin Piyasa Gücünün Değerlendirilmesi Rehberi’nde (European Commission, 
2002, 2002/C165/03) EPG tespiti için pazar payının yanı sıra işletmecinin toplam büyüklüğü, kolayca 
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erişim pazarına ilişkin analizde kolayca tekrarlanmayan altyapıların kontrolü, ölçek ve 

kapsam ekonomileri ve dikey bütünleşme gibi hususların ön plana çıkacağını söylemek 

mümkündür.  

Bu çerçevede, ilgili piyasaya ilişkin bulgular sonucunda etkin piyasa gücüne 

(EPG) sahip olduğu sonucuna varılan işletmeci erişim sağlamakla yükümlü 

kılınabilmektedir. Bunun yanı sıra, EPG sahibi işletmeciye getirilebilecek diğer 

yükümlülükler238 arasında, sunulan hizmete ilişkin olarak erişim ücretlerini de içeren bir 

‘referans erişim teklifi hazırlama’ ve ‘tarife düzenlemelerine tabi olma’ hususları da 

bulunmaktadır.239

2003 yılında yayınlanan 2003/311/EC sayılı elektronik haberleşme sektöründe 

öncül düzenlemeye tâbi ilgili ürün ve hizmet piyasalarına ilişkin Tavsiye Kararı, öncül 

düzenlemeye uygun piyasaları saptamak için üç temel kümülatif kriter belirlemiştir. Buna 

göre, yüksek ve geçici olmayan giriş engelleri, piyasaya giriş engellerinin sürekliliği, 

rekabet hukukunun yeterli olup olmaması kriterlerine göre öncül düzenleme yapılıp 

yapılmayacağı değerlendirilmektedir. Bu kriterler ışığında, Yerel Ağın Paylaşıma 

Açılması (YAPA) ve Veri Akış Erişimi (VAE) modellerini birlikte kapsamakta olan 

“Genişbant ve Ses Hizmetlerinin Sunumu için Bakır Kablo Ağına Paylaşımlı Erişimi de 

İçeren Toptan Ayrıştırılmış Erişim Piyasası” (piyasa 11) ve “Veri Akış Erişimini İçeren 

Toptan Genişbant Erişim Piyasası” (piyasa 12) öncül düzenlemeye tabi olması tavsiye 

edilen piyasalar arasında yer almıştır. Yeniden satış yönteminin öncül düzenlemeye tabi 

herhangi bir pazar kapsamında yer almasına gerek görülmemiş, ticari müzakerelere açık 

bırakılmıştır.

 

240

                                                                                                                                          
tekrarlanamayan (duplike edilemeyen) altyapıları kontrolü, teknolojik avantajlar veya teknolojik üstünlük, 
dengeleyici alıcı gücünün (countervailing buying power) düşüklüğü veya olmaması, finansal kaynaklara 
ve/veya sermaye piyasalarına kolay veya ayrıcalıklı erişim, ürün/hizmet çeşitliliği, ölçek ekonomisi, kapsam 
ekonomisi, dikey bütünleşme, çok gelişmiş bir dağıtım ve satış ağı, potansiyel rekabetin olmayışı, genişleme 
önünde engeller gibi kriterlere yer verilmiştir.  

  

238 UDK ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere, şeffaflık yükümlülüğü, referans erişim ve/veya 
arabağlantı tekliflerinin yayınlanması yükümlülüğü, ayrım gözetmeme yükümlülüğü, hesap ayrımı 
yükümlülüğü, erişim sağlama yükümlülüğü, tarife düzenlemelerine tabi olma yükümlülüğü, maliyet 
muhasebesi yükümlülüğü kalemlerinde belirtilen temel yükümlülüklerden birini, birkaçını veya tamamını 
getirebilir. 
239 M., Güngör, et al., İlgili Piyasa ve Etkin Piyasa Gücü Kavramları Raporu, Telekomünikasyon 
Kurumu, 2005, s. 24-26. 
240 European Commission, Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the 
electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 
2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic 
communication networks and services, C(2003)497 (2003/311/EC), 2003. 
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Avrupa ülkelerinde gözlemlenen gelişmeler doğrultusunda, öncül düzenlemeye 

tabi olması tavsiye edilen piyasalar gözden geçirilmiş, birçok ülkede 11 ve 12 no’lu 

piyasalarda rekabetin oluşmasının uzun süre alacağı kanaati oluşmuştur. Bu çerçevede, 

2007 yılı sonunda yayınlanan 2007/879/EC sayılı elektronik haberleşme sektöründe öncül 

düzenlemeye tâbi ilgili ürün ve hizmet piyasalarına ilişkin Tavsiye Kararında teknolojik 

gelişmeler de dikkate alınarak ve önceki piyasalara paralel olarak, sabit konumda fiziksel 

şebeke altyapısına (ayrıştırılmış paylaşımlı ve tam erişimi içeren) toptan erişim piyasası 

(piyasa 4) ve toptan genişbant erişim piyasası (piyasa 5) öncül düzenlemelere tabi 

tutulması gerekli görülen piyasalar arasında yer almıştır.241

Elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleriyle ilgili ortak düzenleyici bir 

çerçeveye ilişkin Çerçeve Direktif’in 16’ncı maddesi gereğince, düzenleyici çerçeve, bir 

ya da birkaç işletmecinin EPG sahibi olarak tespiti halinde öncül düzenlemelerin 

getirilmesine izin vermektedir. Toptan piyasalar için getirilebilecek yükümlülüklere Erişim 

Direktifinin

 

242

Avrupa Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Kurumu (BEREC) tarafından 

hazırlanmakta olan Düzenleyici Muhasebe Raporu 2011 yılı Haziran ayı itibariyle geçerli 

bilgileri yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

 9 ile 13’üncü maddeleri arasında zikredilmektedir. Bunlar sırasıyla 

‘şeffaflık’, ‘ayrım gözetmeme’, ‘hesap ayrımı’, ‘zorunlu erişim’ ile ‘fiyat kontrolü ve 

maliyet muhasebesi’ yükümlülükleridir. 

243

• 23 AB ülkesinde 4 no’lu piyasa için fiyat kontrol yükümlülüğü uygulanmakta 

olup, 20 ülkede maliyet esaslı erişim ücretleri belirlenmekte iken, diğer 3 ülkede 

tavan fiyat yöntemi tercih edilmektedir. 

 2007/879/EC nolu Avrupa Komisyonu 

Tavsiye Kararı kapsamında öncül (ex ante) düzenlemeye tâbi olması uygun görülen 

piyasalara ilişkin 29 AB ülkesinin verilerine odaklanan bu Raporda, fiyat kontrol yöntemi 

olarak ‘maliyet esaslılık’, ‘tavan fiyat’, ‘perakende eksi’, ‘maliyet esaslılık ve tavan fiyat’, 

‘kıyaslama’ ve ‘diğer yöntemler’ olmak üzere 6 başlık altında veriler sınıflandırılmıştır. 

Söz konusu rapora göre; 

                                                 
241 European Commission, Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the 
electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 
2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic 
communication networks and services, C(2007) 5406 (2007/879/EC), 2007. 
242 European Council, Directive 2002/19/EC (Access Directive), 2002. 
243 BEREC, Regulatory Accounting in Practice 2011, BoR (11) 34, 2011, s.20-26. 
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• 21 AB ülkesinde 5 no’lu piyasa için fiyat kontrol yükümlülüğü uygulanmakta 

olup, 10 ülkede maliyet esaslı erişim ücretleri belirlenmektedir. Bunun yanı sıra 

perakende eksi yöntemi de 8 ülke, tavan fiyat yöntemi 1 ülke, diğer yöntemler 2 

ülke tarafından tercih edilmektedir. 

 

AB ülkelerinin 4 ve 5 no’lu piyasalar için uygulamakta oldukları fiyat kontrol 

yöntemleri ve bu piyasaların analizlerine ilişkin nihai durum tezin ek’inde yer alan 

çizelgede özetlenmektedir. Anılan çizelgede yer alan bilgilere göre, mevcut durumda AB 

ülkelerinde genel olarak yerel ağa ayrıştırılmış erişim (YAPA) ücretleri maliyet esaslı 

belirlenmektedir. Geçmişten günümüze gerçekleşen uygulamalar ışığında, kısmen tam 

dağıtılmış maliyet (FDC) ve daha ziyade uzun dönem ortalama artan maliyet (LRAIC) 

yaklaşımı (muhasebe yöntemi/maliyet modeli) kapsamında maliyet esaslı ücretler 

belirlenmiştir. Veri Akış Erişimi (VAE) hizmetlerine ilişkin fiyat kontrol yöntemi olarak 

ise daha önceleri perakende eksi yöntemi maliyet esaslılığa göre daha çok tercih edilirken, 

son dönemde erişim modellerine getirilen yükümlülükler arasında uyum sağlanması 

amacıyla bazı ülkelerde uzun dönem ortalama artan maliyet (LRAIC) yaklaşımına geçiş 

eğilimi görülmektedir. Mevcut durumda maliyet esaslı ve perakende eksi yöntemlerden 

neredeyse eşit sayıda ülke yararlanmakta iken, zamanla maliyet esaslılığa geçişin artması 

veya fiyat kontrol yükümlülüğünün kaldırılmasının gündeme gelmesi beklenmektedir. 

 

3.3.2 Yatırım merdiveni yaklaşımı açısından değerlendirme 

 

Avrupa Birliği Elektronik Haberleşme Düzenleyici Çerçevesi, yatırım merdiveni 

yaklaşımı ışığında nihai olarak erişim düzenlemesi gereksinimini ortadan kaldırması 

beklenen, alt yapıya dayalı sürdürülebilir rekabetin tesisini hedeflemektedir. Yapılan 

düzenlemelerle alternatif işletmecilerin yerleşik işletmecinin darboğaz tesislerine sağlıklı 

koşullarda aşama aşama erişim elde etmesi ve yeterli ölçek sağlandığında kendi 

şebekelerini kurmaya yönelik yatırımları kademeli olarak yapmaları beklenmektedir. 

Alternatif işletmecilerin kuracağı bu bağımsız şebekelere yönelik yatırımlar 
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deregülasyonun kaynağı olarak kabul edilmektedir. AB ülkelerinde en iyi uygulama244

 

 

(best practice) konularının içeriğinde yatırım merdiveni yaklaşımı gözetilmektedir. 

3.3.2.1 Erişim ücreti seviyeleri  

 

AB ülkelerinde izlenen temel politikalarda uyum sağlanması amacıyla 

oluşturulmaya çalışılan en iyi uygulama konuları arasında yatırım merdiveni yaklaşımı 

esas alınarak toptan genişbant ürünlerinin fiyatlandırmasına da yer verilmektedir. 

Fiyatlandırma konusunda YAPA-VAE ücret tutarlılığı ve YAPA-VAE ücretleri arasındaki 

marj hususları üzerinde durulmaktadır. Genel itibariyle, toptan fiyatların hem yerleşik 

işletmecinin hem de alternatif işletmecilerin yatırım güdülerini geliştirip koruyacak ve 

alternatif işletmecilerin yatırım merdiveninin basamaklarını tırmanmaya yöneltecek 

marjları koruyacak şekilde belirlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

YAPA, VAE ve perakende ücretler arasındaki marjın değerlendirilmesi amacıyla 

ERG tarafından üye ülkelerdeki tarife uygulamaları esas alınarak gerçekleştirilen bir 

çalışmada, söz konusu hizmetlere ilişkin aylık erişim ücretleri ile bir defaya mahsus alınan 

bağlantı ücretleri hesaba katılarak 2 yıllık müşteri ömrü varsayımı üzerinden abone başına 

aylık ortalama masraf hesaplanmıştır.245

                                                 
244 En iyi uygulama konuları, BEREC (ERG) tarafından mevcut ülke uygulamalarından yola çıkılarak 
tanımlanan ve düzenleyici politika olarak takip edilmesi yararlı görülen hususları içermektedir. Her 
türlü en iyi uygulama konuları, genel çerçeveyi çizen düzenleyici faaliyetleri ortaya koymaktadır. En iyi 
uygulama konuları, AB ülkelerinde izlenen temel politikalarda uyum sağlanması amacına yönelik olarak 
oluşturulmaktadır. Dolayısıyla genel çerçeve dâhilinde izlenecek yöntemin detayları her ülkenin koşullarına 
göre farklılaşması gerekebilmektedir. Bu itibarla, UDK’lar aynı amaç altında detayda farklılıklar gösteren 
düzenleyici müdahaleleri uygun görebilmektedir. 

 Bu hesaplama, yerleşik işletmecinin en çok tercih 

edilen hız paketi ile 512 Kb/s, 2 Mb/s ve 8 Mb/s hız paketleri için ayrı ayrı 

gerçekleştirilmiştir. Anılan çalışma neticesinde, bazı üye ülkelerde ortalama maliyet/fiyat 

seviyeleri arasında oldukça düşük marjlar kaldığı, göz ardı edilen maliyet kalemlerinin de 

hesaba katıldığı detaylı maliyet/fiyat analizlerinin gerçekleştirilmesi halinde marj 

sıkıştırması gibi olumsuz sonuçların ortaya çıkabileceği ve dolayısıyla yatırım merdivenini 

oluşturan toptan hizmetlerin kendi içinde tarife dengesinin korunması amacıyla söz konusu 

marj değerlendirmeleri için gözlemlere düzenli olarak devam edilmesi gerektiği 

245 Çalışmayı basitleştirmek amacıyla, YAPA ve/veya VAE hizmetlerinden yararlanan alternatif işletmecilerin 
yüklenmeleri muhtemel olan ortak yerleşim, ekipman yatırımları ile taşıma maliyetleri göz ardı edilmiştir. 
Ayrıca VAE hizmeti için aylık ücret, erişim kısmının aylık kirasını içermekte olup, taşıma şebekesi ile ilişkili 
hat başına maliyeti içermemektedir.  
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değerlendirilmiştir246. Müteakip dönemde de VAE ve YAPA piyasalarında en iyi 

uygulama konusunda ERG ortak tutumu kapsamında bu hususa da yer verilmiş olup, VAE 

ve YAPA hizmetlerinde en iyi düzenleyici uygulamaların genel çerçevesinin 

çizilmesinden sonra ülke uygulamalarının gözlemlenmesine ağırlık verilmiştir247

Fiyat kontrolü altındaki hizmetlerin kapsamı ele alınırken toptan ürünlerin 

bileşenleri olarak;  

.  

• YAPA hizmeti için bakır çifti, (ortak yerleşim, bağlantı kabloları vb.) ilişkili 

hizmetler ve (göz paylaşımı, fiber altyapısı vs.) işletmeci sistemlerine erişim 

(backhaul) hususları, 

• VAE için xDSL hattı, (ATM, IP teknolojileriyle) işletmeci sistemlerine erişim 

(backhaul) hususları 

göz önünde bulundurulmalıdır. Marjların gözlemlenmesinde ise alt piyasada marj 

sıkıştırmasının önlenmesinin temini esastır. Marj sıkıştırmasının nasıl 

değerlendirileceğinin belirgin olması ve şikâyetlerin kısa zamanda çözüme ulaştırılması 

gerekmektedir.248

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, UDK’lar tarafından DSL toptan değer zinciri 

kapsamındaki ürünlerin hepsinin fiyatlarının tutarlı olmasının temini, en iyi uygulama 

olarak görülmektedir. Bu tutarlılık ile alternatif işletmecilerin yatırım merdiveninde 

ilerleme güdüleri oluşturulması, alt piyasada fiyat ayrımcılığının önlenmesinin temin 

edilmesi ve altyapı bazlı rekabetin teşvik edilmesi sağlanacaktır. Böylece etkin rakip 

işletmeci, yerleşik işletmecinin öncelikle perakende, sonra toptan ürünleri ile rekabet 

fırsatını yakalayacaktır. Ayrıca YAPA fiyatlarının maliyet esaslı belirlenmesinin VAE’nin 

daha çekici hale gelmesine tek başına engel olmayacağı kabul görmektedir.  

  

Diğer bir en iyi uygulama esasına göre, YAPA ile VAE arasındaki marjın, ayrımcı 

fiyatların önlenmesine ve rakiplerin YAPA yatırımlarını engellenmemesine yetecek 

büyüklükte belirlenmesi, ancak perakende piyasada aşırı fiyatlandırmayı önlemek 

amacıyla marjın çok fazla olmaması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.  

                                                 
246 ERG, 2006, Benchmark of LLU/BSA prices and comparison with retail prices / margin squeeze tests 
(ERG (06) 41), s.15. 
247 ERG, Report on ERG Best Practices on Regulatory Regimes In Wholesale Unbundled Access and 
Bitstream Access, 2008; ERG, Report on Monitoring of Conformity with ERG Common Positions: 
Lessons Learned From Broadband Questionnaires and Next Steps, 2008. 
248 ERG, 2008b, s. 31. 



 

98 

 

 

Bununla birlikte YAPA’yı kullanan etkin rakip işletmeci, yerleşik işletmecinin 

ulaştığı ölçek ve yoğunluk ekonomisine ulaşamaz. Dolayısıyla yerleşik işletmeci daha 

düşük bir marjla kâr elde ederek faaliyetlerine devam edebilir. Bu nedenle marj 

değerlendirilirken etkin bir işletmecinin ulaşabileceği ölçek ekonomisinin de dikkate 

alınması en iyi uygulama olarak tanımlanmaktadır. 

Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı 14. Uygulama Raporunda, bazı AB 

ülkelerinde VAE modellerinin gelişiminin sınırlı kaldığı belirtilmekte olup, bunun sebebi 

olarak yükümlülüklerin uygulanmasındaki yetersizlikler gösterilmiştir.249 Noksan görülen 

hususlardan birisi, Polonya’da olduğu gibi modellerin kâr marjının yetersiz olması ve 

yatırım merdivenini oluşturan erişim modelleri arasındaki fiyat dengesinin bozuk 

olmasıdır.250

Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra YAPA ile VAE arasındaki marjın yatırım 

merdiveninde tutarlılığı sağlayacak şekilde sürekli gözetim altında tutulması, en iyi 

uygulama olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda UDK’lar tarafından YAPA ile VAE 

arasındaki marjın korunması amacıyla asgari VAE ücretinin, YAPA ücreti ile etkin çalışan 

bir işletmecinin VAE hizmeti sunması için gereken artan maliyetinin toplamına eşit 

olmasına dikkat edilebilir. 

 

Ayrıca düzenli değerlendirme ve/veya toptan ücretlerinin gözden geçirilmesinde, 

DSL yayılımı ve rekabet seviyesi vb. piyasa koşulları, ayrıştırmanın seviyesi ve ilerleme 

potansiyeli, alternatif altyapıların mevcudiyeti gibi ülkeye özgün koşullar göz önünde 

bulundurulmalıdır. Ayrıca ulusal piyasa gelişmelerine uygun şekilde değerlendirme ve 

ayarlama yapmak amacıyla söz konusu marjın belirlenmesinde dinamik yaklaşımın takip 

edilmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir. 

Yatırım Merdiveni yaklaşımı çerçevesinde bir araç olarak ileri sürülen dinamik 

erişim fiyatlandırması stratejisinin AB ülkelerinden sadece Hollanda’da dikkate alındığı, 

ancak OPTA’nın beş senelik (2000–2004) plan içeren bu tarz bir stratejiyi uygulamada 

başarısız olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu stratejinin öngördüğünün aksine paylaşımlı 

erişim fiyatları önemli oranda düşerken, tam erişim tarifeleri de kısmen düşmüştür. Bu 

                                                 
249 European Commission, Progress Report on The Single European Electronic Communications 
Market 2008 (14th Report), COM(2009) 140 final, Brussels, 2009, s. 42.   
250 Hizmet seviyesi taahhüdü ile ilgili temel performans göstergeleri ve cezai müeyyidelerin noksanlığı veya 
yetersizliği; mevcut erişim ürünleri ile yerleşik işletmecinin ürünlerinin yinelenememesi ve alternatif 
işletmecinin iş planını doğrudan etkileyen yerleşik işletmecinin ileriye yönelik planlarına ilişkin bilgi 
yetersizliği sorun olarak görülen diğer hususlardır. 
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konudaki etkenlerden birisi tahmini ve gerçek DSL bağlantı sayıları ile DSL hattı başına 

maliyetler üzerindeki sonuçlarıdır. Bilhassa yeni ve karmaşık erişim hizmetleri için 

dinamik ve öngörülebilir tarife düzenlemesi tasarlamak zordur. Edinilmiş bilgi ve 

tecrübeler ışığında, beş yıllık bir süreç sonunda düzenlemelere son verme niyetinin, DSL 

işletmecileri arasındaki rekabet ve fiber/kablosuz altyapıların gelişimine ilişkin aşırı 

iyimser beklentilere dayandığı anlaşılmaktadır.251

Yukarıda yer verilen, erişim ücretlendirmesine ilişkin en iyi uygulama konularının 

hayata geçirilmesi bakımından AB ülkelerinde ortak tutumun ne derecede sağlandığına 

ilişkin olarak 2010’da bir çalışma yapılmış olup, anılan çalışmanın sonuçları derlenerek bir 

rapor halinde 2011’de yayımlanmıştır. Buna göre, uygulama noktasında çoğunlukla uyum 

sağlandığı görülmekle birlikte, Avrupa Komisyonu tarafından bu uygulama konularının 

gözden geçirilerek gerekli görülen hususların detaylandırılması ve bu suretle erişim 

maliyetleme ve ücretlendirme yöntemlerine ilişkin bir kılavuz oluşturulmasının uygun 

olacağı kanaatine ulaşılmıştır.

 

252 Benzer şekilde, Avrupa Komisyonunun 2010 yılındaki 

bir raporunda da, toptan erişim ücretleri belirlenirken maliyet esaslılığın uygulanmasına 

ilişkin yöntemler açısından üye ülkeler arasında farklılıklar bulunduğu ve Avrupa çapında 

tek bir telekom pazarının oluşturulması yolunda düzenleyici muhasabe ilkelerini içeren 

daha uyumlu bir yaklaşımın belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.253 Bunun da bir sonucu 

olarak, Avrupa Komisyonu Ekim 2011’de toptan erişim fiyatları için maliyetlendirme 

yöntemlerine ilişkin bir kamuoyu görüşü alma süreci başlatmış ve hazırlanan anket 

çerçevesinde ilgili taraflardan Kasım 2011’e kadar görüşlerini iletmeleri istenmiştir. 254

 

 Bu 

kapsamda gelen görüşlerin değerlendirilmesinin ardından temel ilkeleri içeren rehber 

niteliğinde bir çalışma hazırlanması ve 2013 yılı sonuna kadar uygulamaya konulması 

planlanmaktadır.  

                                                 
251 M. Poel, “Regulation of Local Loop Unbundling in the Netherlands: The Regulatory Strategy, the 
Many Difficulties and the Impact on Infrastructure and Services Competition”, Local Loop 
Unbundling and Bitstream Access: Regulatory Practice in Europe and the U.S. (ed: Baake P., Preissl B.), 
DIW Berlin: Politikberatung kompakt, 2006, s. 58. 
252 BEREC, BEREC monitoring report on Broadband Common Positions, BoR (11) 20, 2011, s. 9.  
253 European Commission, Further steps towards the consolidation of the internal market for 
electronic communications (COM(2010) 271 final), 2010, Brüksel, s. 9.  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/eu_consultat
ion_procedures/communication_art7_en.pdf  
254 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_accounting/index_en. 
htm 
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3.3.2.2 Geçiş (migration) koşulları açısından değerlendirme 

 

Yatırım merdiveni yaklaşımının uygulamada işlev kazanması için önemli 

hususlardan birisi, toptan erişim modelleri arasında geçiş (migration) usul, esas ve 

ücretlerinin belirlenmesidir. Bununla birlikte, geçişle (migration) alakalı hususlar arasında, 

toplu (bulk) geçiş süreçlerinin düzenlenmesi, bu sürecin etkinliği ve akıcılığı ile ilgili 

fiyatlar yer almaktadır. Bu bakımdan UDK’lar için “toplu geçiş” süreçlerinin yeterli 

ayrıntılarıyla ilgili referans tekliflere sistemli bir şekilde yansıtılması en iyi uygulama 

olarak gösterilmektedir. 255

En iyi uygulama kapsamında talebin boyutuna göre azami proje süresi, abone 

açısından hizmet kalitesini etkilemeyecek sınırlı kesinti süresi, hizmet seviyesi taahhüdü 

kriterleri ve müeyyideleri referans tekliflerde bulunmalıdır. Bununla birlikte, konulan 

kriterlerin takibi yoluyla ayrım gözetmeme ve hizmet kalitesi seviyesi anlamında 

süreçlerin gözlemlenmesi de en iyi uygulamanın parçası olarak görülmektedir. 

 

Yukarıda bahsedilen, ortak tutumun sağlanmasının izlenmesine ilişkin bir çalışma 

neticesinde, başta önde gelen ülkeler olmak üzere çoğu AB ülkesinde geçiş süreçlerine 

ilişkin en iyi uygulama konularının hayata geçirildiği anlaşılmıştır.256

 

  

3.3.2.3 Yatırım merdiveni yaklaşımının uygulamadaki yansımaları  

 

Tüm bu hususların uygulamaya ne kadar yansıdığı ise Avrupa Komisyonu’nun 

düzenli olarak yayımladığı raporlarda yer alan bilgiler çerçevesinde değerlendirilebilir. 

Buna göre, tam erişim ile paylaşımlı erişim modellerini altyapı bazlı rekabet olarak, VAE 

ve al-sat modellerini hizmete dayalı rekabet olarak kabul edersek ve AB’deki bu iki 

gruptaki toplam abonelerin yüzde olarak karşılaştırdığımızda YAPA modellerinin 

uygulanmasındaki gelişme altyapıya dayalı rekabete doğru ilerleme olduğunu ortaya 

koymaktadır. Temmuz 2011 itibariyle alternatif işletmecilerin hizmet sunduğu DSL 

hatlarının %77,3’lük kısmı tam erişim ve paylaşımlı erişim, geri kalan kısmı VAE ve al-sat 

kapsamındadır. Söz konusu oranın Ocak 2005’de %37,6; Ocak 2007’de %49,2 ve Ocak 

2009’da %69,3 olduğu göz önünde bulundurulduğunda Avrupa genelinde erişim 

                                                 
255 ERG, 2008b, s. 17-18 
256 BEREC, 2011, s. 9. 
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modellerine ilişkin gelişmeler nedeniyle yatırım merdiveni yaklaşımının uygulamalarda 

destek bulduğu söylenebilmektedir.257

 

 

 
(*) 2005-2009 verileri Ocak ayı itibariyle, 2010-2011 verileri ise Temmuz ayı itibariyle oluşan 
değerleri göstermektedir. 

Kaynak: 14. Uygulama Raporu, CoCom. 

Şekil 3.5. AB’de DSL Erişim Türü Bazında Hat Sayıları (Alternatif İşletmeciler)  
 

Diğer toptan erişim modellerinden al-sat modelinde 2005 ile 2007 arasında 

gerçekleşen artış, sonraki dönemde yerini düşüşe bırakmıştır (Şekil 4.1.). VAE modeli 

kapsamında hizmet sunulan hat sayısında 2009’a kadar bir miktar artış gözlenmekte, 

sonraki dönemde ciddi bir değişim görülmemektedir. Hem al-sat hem de VAE modeli 

kapsamında bir yandan müşteri kazanımı olurken, diğer yandan bir üst basamağa doğru 

geçişin de olduğu düşünülmektedir. Nitekim geçmişten beri izlenilen istikrarlı politikalar 

neticesinde yatırım merdivenini oluşturan basamaklardan al-sat ve VAE’den, üstteki 

basamak olan YAPA’ya geçişlerin gerçekleştiği açıktır.  

Diğer yandan, sabit genişbant hatlarının teknoloji bazında dağılımına bakıldığında; 

2006 yılı başında % 80,9 pazar payına sahip olan DSL teknolojisinin 2011 Temmuz’da % 

76,8 paya sahip olduğu; kablo internet altyapısının -sınırlı dalgalanmalarla birlikte- % 

16’lık piyasa payının civarında korunduğu, fiber altyapısının payının ise 2011 Temmuz 

                                                 
257 European Commission, 2009, s. 43. 
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itibariyle ancak %2’ye ulaşabildiği, yeni abone kazanımı yönüyle de DSL altyapısının 

halen açık bir üstünlüğünün bulunduğu görülmektedir.258

Diğer yandan yerleşik ve alternatif işletmeciler arasındaki rekabet boyutuyla 

konuya bakıldığında ise 2006 yılı başında yerleşik işletmeciler DSL hatlarının %59,7’sine, 

alternatif işletmeciler ise %40,3’üne hizmet sunarken, Temmuz 2011 itibariyle yerleşik 

işletmecilerin payı %54, alternatif işletmecilerin payı ise %46 olarak gerçekleşmiştir. Bu 

itibarla, AB çapında DSL teknolojisi ile hizmet sunumunda yerleşik işletmeci ile alternatif 

işletmeciler arasında rekabet dengesinin yerleştiğini söylemek mümkündür.   

 Bu itibarla, fiber altyapısındaki 

gelişime rağmen halen DSL altyapısının genişbant internet hizmetlerinin sunumunda 

oldukça net bir ağırlığının bulunduğu, bu durumun ancak uzun dönemde değişebileceği, 

dolayısıyla DSL teknolojisi ile sunulan genişbant hizmetlerinin düzenlemesinin de 

önümüzdeki yıllarda da önemini koruyacağı anlaşılmaktadır.  

Toptan genişbant erişim modellerindeki gelişmelerden anlaşılmaktadır ki; farklı 

erişim modellerinin fiyatları, işletmecilerin yatırım merdiveni yaklaşımına uygun 

davranmasını sağlayacak şekilde aşamalandırılmıştır. Bununla birlikte, sabit şebekeye 

yönelik gerçekleşen yatırım miktarlarına ilişkin erişim düzenlemesi savunanlar ile 

karşıtları tarafından farklı değerlendirmeler ortaya konulmaktadır. Bilhassa erişim 

düzenlemesinin alternatif işletmecinin yatırımları üzerindeki etkisi tam belirgin değildir. 

 

3.3.2.4 Yeni nesil erişim şebekeleri (YNEŞ) açısından değerlendirme 

 

Yatırım merdiveni yaklaşımının uygulamadaki yansımaları, henüz net sonuçlar 

ortaya koyamamaktadır. Bazı ülkelerde değer zincirinin farklı seviyelerinin düzenlenmesi 

neticesinde bağımsız alternatif şebekeler kurulmaktadır. Ancak alternatif işletmecilerin 

yatırım merdiveninde yükselmekte başarısız olduğu örnekler de bulunmaktadır. Bu 

durumlarda yerleşik işletmeci ürününün yeniden satışı yoluyla rekabet edilmesi söz 

konusudur.  

Düzenleyici Çerçeve, rekabetin başta YNEŞ olmak üzere sabit şebeke yatırımını 

sürükleyeceğini varsaymaktadır. Buna göre, yüksek hızda erişim pazarında maliyet etkin 

şekilde yatırım yapan rakiplerine müşterilerini ve gelirlerini kaptırma tehlikesi bulunan bir 

                                                 
258 European Commission, Broadband Access in the EU: Situation at 1 July 2011, Communications 
Committee Working Document COCOM11-24, 2011,  <http://ec.europa.eu/information_society/digital-
agenda/scoreboard/docs/pillar/cocom_broadband_july_2011.pdf>. 
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işletmeci, bir şekilde erişim şebekesine yatırım yapmaya zorlanmış olacaktır. Ancak böyle 

bir serbest piyasa kuralı, altyapı yatırımları hususunda dışsallıkların had safhada olduğu 

reel hayatta tam olarak karşılık bulamamakta olup, bundan sonra da geçerli olması zor 

görünmektedir. Diğer yandan Düzenleyici Çerçevede, işletmeci kararlarına yönelik 

geçmişteki fayda esaslı politik müdahalelerin serbest piyasa kurallarının işlemeye 

başlamasıyla yok olacağı beklenmektedir. 

Yatırım merdiveninde özel şebeke sahipliği öncesi, YAPA’nın üstündeki basamak 

olan alt yerel ağa erişim (VDSL/FTTC) için Fransa, Almanya, İsviçre, Hollanda ve 

Danimarka’da yerel yönetimler ve şirketler tarafından yatırım yapıldığı bilinmektedir. 

Ancak yeni erişim şebekelerinin oluşturulması güdüsünün kaynağı olarak bu yatırımlara 

dayanmanın doğru olup olmadığı hususunda şüpheler bulunmaktadır. Yerleşik 

işletmeciler, nispeten düşük sermaye maliyeti, ölçek ve kapsam ekonomileri ve geniş 

müşteri portföyü nedenleriyle yerel şebekelere karşı açık bir şekilde üstün durumdadır.259

Komisyonun Yeni Nesil Erişim Şebekelerine Erişim Tavsiye Kararı

 
260

 

 20 Eylül 

2010 tarihinde yayımlanmıştır. Anılan Tavsiye Kararı kapsamında Komisyon tarafından 

YNEŞ yatırımı yapan işletmecilerin karşılaştığı yüksek riskin, kullanılan sermaye getiri 

oranı üzerinden telafi edilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Tavsiye Kararında, 

gerçekleşen yatırımların riskini yansıtan projeye özgü risk priminin referans teklifte yer 

alan fiyat kontrolüne dâhil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sermaye Varlığı Fiyatlandırma 

Modelinin (Capital Asset Pricing Model - CAPM) getiri oranını ayarlamak için uygun bir 

yöntem olduğu ve uygun getiri oranını tespit ederken potansiyel riskin yüksekliğinin 

dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede Tavsiye Kararının EK-1 bölümünde 

ücretlendirme ilkeleri ve risk konusu detaylı olarak incelenmiştir. Tavsiye Kararında ayrıca 

UDK’lar tarafından piyasa analizinde 4 ve 5 no’lu piyasaların yeniden tanımlanması 

yoluyla YNEŞ’lerin bu piyasalar kapsamında tutarlı şekilde düzenlemelere dâhil edilmesi 

öngörülmektedir. Ayrıca UDK’ların alternatif işletmecilerin yatırım merdiveni yaklaşımı 

çerçevesinde yeni şebeke gelişmelerine uyum sağlamasını temin edecek uygun geçiş 

planını ortaya koyması gerektiği ifade edilmektedir. 

 

                                                 
259 J., Huigen, M., Cave, 2008, s. 719. 
260 European Commission, Commission Recommendation on regulated access to Next Generation 
Access Networks (NGA) -(2010/572/EU), 2010.  



SONUÇ VE ÖNERİLER  

Erişim, telekomünikasyon sektörünün şebekeye dayalı yapısından kaynaklanan 

iktisadi özellikleri neticesinde ortaya çıkan ve ölçek ekonomilerinden dolayı önem arz 

eden bir kavramdır. İşletmecilerce sağlanan her türlü telekomünikasyon altyapısının 

paylaşımı ve bu altyapılar üzerinden sunulan hizmetlerden diğer işletmecilerin 

yararlanması, erişimin konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda, alternatif işletmeciler, 

geleneksel sabit telekomünikasyon (PSTN) şebekesi üzerinden tüketicilere hizmet sunmak 

amacıyla yerleşik işletmecilerinin bazı şebeke unsurlarını kullanmak suretiyle hizmet 

almakta olup, bu durumda iki işletmeci arasındaki toptan seviyede ticari bir ilişki ortaya 

çıkmaktadır. 

Söz konusu şebeke üzerinden sunulan hizmetlerden, genişbant hizmetlerinin 

makul şartlarla ülke çapında sunulabilir olması, ülkelerin ekonomik açıdan kalkınması ve 

bilgi toplumu haline gelmesi açısından önem arz etmektedir. Gelir seviyesi ve rekabetçi 

piyasa yapısı, gelişmekte olan ülkelerde genişbant hizmetlerinin yayılımını etkileyen 

hususların başında yer almaktadır. Tüketicilerin tercihlerinde harcama kısıtlarının ön 

planda olduğu durumlarda, hizmetin karşılığında talep edilen bedel de hizmetin 

yaygınlaşmasına doğrudan etki etmektedir. Piyasa ortamında oluşan fiyat seviyeleri, 

piyasadaki rekabet düzeyine bağlı olarak belirgin şekilde değişim gösterebilmektedir. 

Tekel sınırlamalarının kaldırılması sonrasında serbestleşme sürecinde yerleşik 

işletmecinin yanı sıra piyasaya yeni giren, alternatif işletmecilerin faaliyetleri perakende 

piyasada rekabetin tesisi için zorunluluk arz etmektedir. Yerleşik işletmecinin altyapısının 

paylaşıma açılmasının perakende piyasada önce fiyat, sonra hizmet çeşitliliği anlamında 

rekabetin artmasında etkili olması beklenmektedir. Ancak bu beklentilerin gerçekleşmesi 

erişim hizmetinin sunulduğu koşullara bağlı olup söz konusu koşullardan erişim 

ücretlerine ilişkin seviyeler, en çok üzerinde durulan konudur. Tek yönlü erişimde 

alternatif işletmeci hizmet sunumu için yerleşik işletmecinin şebekesine ihtiyaç 

duyarken, yerleşik işletmeci için böyle bir durumun söz konusu olmaması ve yerleşik 

işletmecinin diğerini rakip olarak görmesinden dolayı, bu hizmetin sunulması ve 

ücretlerin belirlenmesi için ticari müzakereler çoğunlukla sonuçsuz kalabilmekte ve 

düzenleyici müdahaleye gerek duyulmaktadır. Bu çerçevede erişim hizmetlerinin 

sağlanması kadar erişim altyapısını elinde bulunduran ve toptan seviyede tekel 
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durumu sabit olan yerleşik işletmeciye ödenecek ücretlerin düzenlenmesi büyük 

önem arz etmektedir.  

Öte yandan, yerleşik işletmecinin perakende seviyede bazı hizmetleri 

maliyetlerinin altında sunup, diğer hizmetlerden elde ettiği gelirle sübvansiyon 

yaptığı koşullarda toptan hizmetler için maliyetleri yansıtan erişim ücreti 

belirlenmesi halinde, alternatif işletmeciler fiyat/marj sıkıştırması nedeniyle piyasada 

faaliyet gösteremeyebilecektir. Bu nedenle, bu tarz rekabete aykırı uygulamaların 

önüne geçebilmek ve piyasada adil, etkin ve sürdürülebilir rekabetin tesisi amacıyla -

erişim ücretlerinin düzenlenmesinin ötesinde- bu düzenlemeler ilgili piyasa koşulları 

göz önünde bulundurulmak suretiyle etkin sonuçlar doğuracak şekilde 

gerçekleştirilmelidir.   

Erişim hizmetleri arasında yer alan ayrıştırma kapsamındaki yerel ağa 

ayrıştırılmış erişim ve veri akış erişimi hizmetleri ile birlikte yeniden satış yöntemi, 

toptan genişbant erişim modelleri olarak tanımlanmaktadır. Genişbant değer zincirine 

bağlı olarak yatırım merdivenini oluşturan söz konusu modeller kapsamında 

alternatif işletmeci, yerleşik işletmecinin altyapısında hiyerarşik olarak farklı 

noktalardan erişim hizmeti almakta ve farklı düzeylerde yatırım yapmaktadır. 

Ayrıştırma, başta fiyat olmak üzere birçok konuda erişim düzenlemelerini 

gerektirmektedir. Erişim fiyatı düzenlemelerinin, hizmete/altyapıya dayalı rekabet 

tercihleri, yerleşik/alternatif işletmecilerin yatırımları ve piyasadaki rekabet düzeyi 

üzerinde etkileri bulunmaktadır.  

Toptan genişbant erişim modellerinin ücretlerine ilişkin olarak düzenleyici 

kurumlar tarafından izlenen uygulamalar incelendiğinde, erişim ücreti 

düzenlemelerinde maliyet esaslı ücretlendirme ve perakende eksi yönteminin yanı 

sıra kıyaslama yöntemi kullanılmaktadır. 

Maliyet esaslı ücretlendirmede, tarihi maliyetler veya ileriye dönük maliyetler 

üzerinden erişim ücretleri belirlenmektedir. Bu yaklaşımlardan her ikisi de ülke 

uygulamalarında yer bulmakta olup, daha ziyade ileriye dönük maliyetlerin tercih 

edildiği görülmektedir. Tarihi maliyet ve ileriye dönük maliyet yaklaşımlarını bir 

arada ele alındığında literatürde ileriye dönük maliyetlerin genellikle daha düşük 

erişim ücretlerinin hesaplanmasına neden olması beklenmektedir. Uygulamada ise 
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İtalya ve Hollanda örneklerinde tarihi maliyet yaklaşımının kullanılması nedeniyle 

erişim ücretlerinin ortalamanın altında kaldığı görülmektedir.  

İleriye dönük maliyetleri esas alan ücretlendirme yöntemlerinden LRIC 

yaklaşımı hakkındaki değerlendirmelere bakıldığında, bu yöntemin EPG’ye sahip 

işletmecinin şebekesinin etkin kullanılmasını, en uygun yap/satın al (make/buy) 

güdüsünün oluşmasını, piyasaya etkin rekabetçi işletmecilerin girmesini, fiyat 

sıkıştırmasının kısmen önlenmesini, rekabetin teşvikini sağladığı ve ayrıca, uzun 

dönemde yeni buluşlar ile uygun yatırımları teşvik edici olduğu hususlarında genel 

kanı oluşmuştur. Diğer yandan LRIC yöntemiyle ücretlendirmenin, subjektif olduğu, 

rakiplerin hizmet kalitesini düşürme güdüsünü ortaya çıkarabileceği ve maliyetlerle 

ilgili verilerin tahmin edilmesi ve hesaplanmasının oldukça zor olduğu, şebeke 

yatırımlarının yapısı ve zamanlaması hakkındaki UDK yargılarının işletmecilerin 

yargılarının önüne geçtiği ve UDK yargılarının kapasite, talep ve varlık ömrü, talebin 

fiyatlamaya etkisi hususlarında bazı öngörü hatalarına açık olduğu hususları 

yöntemin çekinceleri arasında yer almaktadır 

Perakende eksi yönteminde, yerleşik işletmecinin fiyat/marj sıkıştırması 

girişimlerinin önlenmesi, bilgi gereksiniminin nispeten düşük olması, öncül 

düzenleme ihtiyacının nispeten az olması, etkin işletmecilerin piyasaya girmesi 

halinde ilgili piyasalarda sürdürülebilir rekabetçi bir ortamın teşvikinin 

sağlanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, perakende fiyatların düzenlenmeye 

tâbi olması halinde, söz konusu yöntemle en uygun erişim fiyatlarına ulaşılması 

mümkündür. Muhtemel aşırı fiyat riskinden ziyade yerleşik işletmecinin piyasa 

gücünü alt piyasalarda kullanmasının engellenmesinin hedeflendiği durumlarda, 

erişim ücretlendirmesinde perakende eksi yöntemi daha uygun görülmektedir. 

Bununla birlikte, anılan yöntemle belirlenen ücretlerin perakende ücretlere bağlı 

olarak maliyetlerin çok altında veya üstünde olması gibi durumlar söz konusu 

olabilmektedir. Bilhassa, perakende ücretlerin düzenlenmediği durumlarda bu 

yöntem toptan tarifelerde ciddi çarpıklıklara neden olabilmektedir. 

Piyasa koşulları bakımından ücretlendirme yöntemleri ele alındığında, LRIC 

yöntemi yerleşik işletmecinin erişim hizmetleri piyasasında kalıcı bir etkin piyasa 

gücünün bulunduğu ve çağrı sonlandırma gibi rekabet ortamının oluşmasının ihtimal 

dâhilinde olmadığı durumlarda hizmetlerin fiyatlandırılmasında kullanılmaktadır. 
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Diğer yandan, etkin rekabetin tesisi ihtimali olan piyasalar, riskli yatırımların 

gerçekleştiği durumlar ve gelişmesinin ilk evrelerinde olan piyasalar için perakende 

eksi yaklaşımı, LRIC yönteminden daha üstün olduğu görülmektedir. 

Bunun yanı sıra, bilhassa gelişmekte olan ülkelerde sıkça kullanılan 

kıyaslama yönteminden, erişim fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde 

yararlanılabileceği gibi, perakende eksi yöntemi veya maliyet modellemesi ile 

belirlenen erişim ücretlerinin kontrolü amacıyla da kullanılabilmektedir. 

Ücretlendirme yöntemleri hakkında literatürde yer alan görüşlerin zaman 

zaman farklılaştığı ve kullanılan varsayımlar nedeniyle literatür ile uygulama sonrası 

elde edilen sonuçlar arasında da farklılıklar ortaya çıkabildiği anlaşılmaktadır. 

Literatürde yapılan değerlendirmelerin ancak gerçekte karşılanamayan bazı 

koşulların varlığı halinde geçerli olacağı ileri sürülmektedir. Ayrıca herhangi bir 

yöntemin adı altında ülke uygulamalarında değişik esasların kullanıldığı ve 

yaklaşımların uygulanmasında bazı farklılıkların görülebildiği Avrupa Komisyonu 

tarafından da dile getirilmiştir. 

Komisyon’un ilgili piyasalara ilişkin Kasım 2007 tarihli Tavsiye Kararında öncül 

düzenlemelere gerek görülen piyasalar arasında, yerel ağa erişim uygulamalarını kapsayan 

4 no’lu piyasa ve veri akış erişimi hizmetlerini içeren 5 no’lu piyasaya yer verilmektedir. 

Söz konusu piyasalar için yapılan piyasa analizinde piyasadaki rekabet durumu, yerleşik 

işletmecinin piyasa gücü vb. hususlarda mevcut durum analizi ve ileriye ilişkin 

değerlendirmeler neticesinde etkin piyasa gücüne (EPG) sahip işletmeciler 

belirlenmektedir. Piyasa analizi neticesinde EPG’ye sahip işletmeciye getirilebilecek 

yükümlüklerden birisi de fiyat kontrolü yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük kapsamında, 

etkinliğin teşviki, sürdürülebilir rekabet ve son kullanıcılara azami faydanın sağlanması 

gibi düzenleyici hedeflere ve gerekli görülen müdahale düzeyine göre farklı yaklaşımlar 

benimsenebilmektedir. Böylece yerleşik işletmecinin erişimin reddi, aşırı düzeyde erişim 

ücretlendirme veya marj sıkıştırması ile piyasa gücünü alt piyasaya aktarma gibi 

teşebbüslerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, fiyat kontrolü yükümlülüğünün 

uygulanmasına destek olması amacıyla hesap ayrımı yükümlülüğü getirilmesi 

gerekebilmektedir. 

Mevcut ülke uygulamalarına bakıldığında, fiyat kontrolü amacıyla UDK’ların 

öncelikle maliyet esaslılık ve perakende eksi yöntemlerini tercih ettiği görülmektedir. 4 
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no’lu piyasa için ülkelerin büyük çoğunluğunda uzun dönem ortalama artan maliyet 

(LRAIC) ve kısmen de tam dağıtılmış maliyet (FDC) yaklaşımları kapsamında maliyet 

esaslı ücretlendirme uygulanmaktadır. 5 no’lu piyasa için ise son dönemdeki tercih 

değişikliklerinden sonra maliyet esaslı ücretlendirme, perakende eksi yöntemine göre daha 

çok kullanılmaktadır. Bununla birlikte, ilk erişim fiyatlarının tespiti veya hesaplanan 

erişim ücretinin kontrolü amacıyla kıyaslama yönteminden yararlanılabildiği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca İngiltere ve İtalya gibi bazı ülkelerde genişbant erişim için maliyet 

bilgilerine dayalı olarak tavan fiyat belirlendiği görülmektedir.  

Bazı AB ülke uygulamalarında, erişim ücretlerinin maliyet esaslı belirlendiği ve 

buna ilaveten farklı erişim modellerinin ücretleri arasındaki marjın kontrolü maksadıyla 

perakende eksi yönteminden de yararlanıldığı görülmektedir. Bu çerçevede, fiyat 

sıkıştırmasını tespit kuralı (imputation rule) adı verilen yaklaşımla perakende (veya alt 

piyasa) fiyatları ile maliyet esaslı erişim fiyatlarının perakende eksi benzeri bir usulle 

birbirine bağlanması yoluyla marj sıkıştırmasının engellenmesi hedeflenmektedir.  

Ücretlendirme yöntemlerine ilişkin literatürde yer alan değerlendirmeler ve diğer 

ülke uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda toptan genişbant erişim hizmetleri için 

ücretlendirme yöntemi olarak, maliyet esaslı yöntemin tercih edilmesinin piyasada 

rekabetin tesisine yönelik düzenleyici hedeflere ulaşılması bakımından uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Böylece söz konusu hizmetlerin ücretinin belirlenmesinde, ilgili maliyet unsurları 

üzerinden gidilerek her açıdan tutarlı bir ücretlendirme yapısı oluşturulması sağlanacaktır. 

Bununla birlikte, fiyat sıkıştırması gibi rekabet ihlali durumlarına karşı tedbir olarak 

perakende eksi yönteminin de ayrıca kullanılabileceği ve bu şekilde bir nevi sağlamanın 

(doğrulamanın) gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.  

AB 2002 Elektronik Haberleşme Şebeke ve Sistemlerine İlişkin Düzenleyici 

Çerçeve ile gündeme gelen ve birçok AB ülkesi tarafından benimsenerek izlenen yatırım 

merdiveni yaklaşımında ilgili hizmetin sunulmasına ilişkin varlıkların –ve şebeke 

unsurlarının– yinelenmesi temel husustur. Şebeke unsurlarının yinelenebilme imkân ve 

ihtimallerine göre etkin ve sürdürülebilir rekabetin oluşması mümkün olacaktır. Bu 

yaklaşıma göre, alternatif işletmecilerin zamanla müşteri ve gelir elde ettikçe, yerleşik 

işletmecinin sahip olduğu unsurları yineleyerek, sermaye varlıklarına yatırım yapması 

öngörülmektedir. 
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İlgili hizmete ilişkin değer zincirindeki sırayı izleyerek yatırım yapan alternatif 

işletmeci, muhtelif yatırım basamaklarından oluşan bir tür merdivenin üst basamaklarına 

çıkmaya gayret ederken, merdiveni oluşturan basamaklar arasındaki mesafe, değer 

zincirinin her bir unsuru olarak görülmektedir. Uzun vadeli bir strateji olarak yatırım 

merdiveni yaklaşımında merdivenin basamaklarının düzenli olarak ve sırayla 

desteklenmesi gerekmektedir. Alternatif işletmecilerin de UDK tarafından yapılan 

müdahalelere olumlu tepki vererek, çizilen rotayı izleyeceği ve rekabet gücünü artırmaya 

dönük yatırımları gerçekleştireceği düşünülmektedir. Otorite tarafından ücretlendirme 

yoluyla yapılacak müdahalede opsiyon fiyatlandırmasının benimsenmesi ve bir unsurun 

veya hizmetin fiyatının artırılması suretiyle merdivende ilerlemenin teşviki 

tasarlanmaktadır. Rekabetin tesisine bağlı olarak erişim zorunluluğunun kaldırılması ve 

erişim hizmetlerinin ticari müzakerelere bırakılması öngörülmektedir. Uzun vadeli olarak 

tasarlanan bu yaklaşımın başarısı otoritenin plana bağlı kalmasıyla yakından ilgili olup 

sektörde bu plana güvenilirliğin sağlanması da önem arz etmektedir. 

Alternatif işletmecilerin bakır yerel ağ, DSLAM vb. teçhizat, ATM taşıma 

şebekesi, IP şebekesi, internet omurgasına erişim ve perakendecilik faaliyetlerinden oluşan 

genişbant değer (yineleme) zincirini takip ederek, al-sat, VAE ve YAPA hizmetlerinden 

oluşan genişbant yatırım merdiveninde yükselmesi beklenmektedir. UDK açısından 

değerlendirildiğinde, tutarlı fiyat kontrolü önlemlerini de içerecek şekilde zorunlu erişim 

ürünlerinin düzenlenmesi ile, ilgili piyasalarda etkin rekabetin oluşturulması, oluşan 

rekabetin yatırımların ve penetrasyonun artmasını sağlaması öngörülmektedir.  

Bununla birlikte, genişbant yatırım merdivenini uygulanabilir kılabilmek için, 

erişim modellerinin tutarlı bir şekilde ücretlendirilmesi ve alternatif işletmecilerin hazır 

olduklarında sonraki basamağa atlamalarına imkân veren düzgün geçiş sürecinin oluşması 

garanti edilmelidir. Genel itibariyle, yatırım merdiveni ile birbirine bağlı olan altyapıya ve 

hizmete dayalı rekabetin birbirinin bütünleyicisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

maliyet esaslı fiyatlarla (veya gerekli görülmesi halinde perakende eksi kuralına göre 

ulaşılan fiyatlarla) düzenlenen erişime dayanan hizmete dayalı rekabet, uzun dönemde 

altyapıya dayalı rekabet için bir araç olarak değerlendirilmektedir. 

Yaklaşımın uygulama yönüne bakıldığında ise alternatif işletmecilerin ülkenin 

bütün bölgelerinde aynı yöntemle hizmet vermesinin ekonomik olmadığı durumlarda, 

farklı basamaklardaki erişim ürünlerinin bir arada tamamlayıcı olarak kullanılabilecekleri, 
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böylece ekonomik açıdan optimizasyon sağlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu 

yaklaşıma göre kablo platform gibi alternatif bir altyapı üzerinden de genişbant hizmeti 

sunulan ülkelerde, rekabet düzeyinin ve DSL hizmetlerinin penetrasyonunun daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  

Bununla birlikte, alternatif işletmeciler yatırım merdiveninin üst basamaklarına 

tırmandıkça, alt basamaktakilere toptan seviyede hizmet sunma fırsatları yakalamaktadır. 

Bu uygulamanın gerçekleştiği alt basamaklar için etkin rekabet seviyelerine ulaşıldığından, 

düzenleme gereksinimleri üst basamaklara doğru kaymaktadır. 

Paylaşımlı/tam erişim basamağı ile özel altyapı basamağı arasında bulunan alt 

yerel ağa erişim modeli halen uygulamada sınırlı kalmakta olup Yeni Nesil Erişim 

Şebekesi (YNEŞ) uygulamaları ile daha fazla tercih edilebilir hale gelmesi 

beklenmektedir. Ancak YNEŞ ile ekonomik darboğazlarda bir değişiklik 

görülebileceğinden ve erişim noktaları değişebileceğinden yatırım merdiveninin 

basamaklarının farklılaşabileceği ve basamaklar arası mesafenin değişebileceği 

bilinmektedir. YNEŞ yatırımı yapan işletmecilerin zamanlama, yer ve teknoloji seçiminde 

doğru karar alabilmesi kadar tâbi olacağı düzenleyici çerçeveyi net olarak görmesi ve 

planlarını buna göre yapabilmesi önemlidir. Konuya erişim düzenlemelerinin ekonomik 

boyutu ile bakıldığında ise, tüketici talebi, sunulabilecek hizmetler konusundaki belirsizlik 

nedeniyle, YNEŞ yatırımının daha yüksek risk taşıdığı kabul görmekte olup, fiyat 

kontrolüne ilişkin yükümlülüklerde riske göre düzeltilmiş getiri oranı veya farklılaştırılmış 

ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranı kullanılabilecektir.  

Yatırım merdiveni yaklaşımı ışığında erişim fiyatlarının incelenmesinde; ‘ücret 

seviyelerinin yatırım güdüleri üzerindeki etkileri ile üst basamaklara geçişin teşviki’ ve 

‘farklı modellerin ücretleri arasında marjlar’ bakımından dengeli bir yapının oluşturulması 

şeklinde iki açıdan değerlendirme yapılabilmektedir. 

Erişim fiyatı ile yatırım arasındaki ilişki incelendiğinde, statik şartlar altında erişim 

fiyatları seviyesi ile yerleşik işletmecinin ve alternatif işletmecinin yatırım güdüleri 

arasında pozitif ilişki (doğru orantı) bulunduğu değerlendirilirken, dinamik bakış açısında 

ise maliyet fiyat ilişkisine bağlı olarak ihtiyaç duyulan yatırımın çok yüksek olduğu 

algılanacağından çok yüksek erişim fiyatları alternatif yatırımları teşvik etmek yerine 

önleyebilecektir. Böyle bir durumda alternatif işletmeciler yatırım merdiveni yaklaşımına 

uygun hareket ederek kademeli olarak yatırım yapacak ve böylece batık maliyetlerden 
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kaynaklanan belirsizlik ve riskleri asgari seviyeye indirecektir. Erişim fiyatlarının alternatif 

işletmecilerin ölçek ve kapsam ekonomilerindeki dezavantajlarını hesaba katarak 

belirlenmesi, sürdürülebilir rekabeti sağlayacaktır. UDK’lar bu durumun getireceği 

dinamik etkinliğin üstünlüğüne inanarak statik etkinsizlikleri göze alabilirler. Ayrıca, 

alternatif işletmeciler tarafından yineleme ihtimali düşük olan varlıkların erişim 

ücretlerinin düşük tutulması alternatif işletmecilerin şebekeye yatırım yapmasını teşvik 

edecektir. 

Diğer yandan, yukarıdaki teorik değerlendirmeler kapsamında varsayımsal olarak 

yatırımların gerçekleşmesi için sermaye birikimi ve yatırım için gerekli görülen şartların 

sağlandığı kabul edilmektedir. Ancak yatırımların hayata geçirilmesini sadece erişim 

fiyatları ile ilişkilendirmek hatalı olup, küresel koşulların dışında her ülkenin kendine özgü 

iktisadi yapısı, reel sektör koşulları ve yatırım kapasitesi dikkate alınmalıdır. 

UDK’lar ileriye dönük olarak piyasayı yönlendirebilmek için erişim ücretlerinin 

düşük seviyelerden başlayarak zaman içinde yükselmesini içeren çok dönemli bir strateji 

olarak dinamik erişim fiyatlandırmasını uygulayabilirler. Ancak, UDK’ların ortaya 

koyduğu plana bağlı kalabilme becerisi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, belirsizlik 

altında alınan yatırım kararlarında, işletmecinin yatırımı geciktirip ürünlere yönelik talebin 

gelişimi için bekle-gör politikası izlemesi gibi bir seçeneğinin elinde bulundurmasından 

kaynaklanan opsiyon değeri, reel opsiyon (real option) yöntemi ile hesaplanarak maliyet 

esaslı ücrete ilave edilebilir. Dinamik erişim fiyatlandırması stratejisinin AB ülkelerinden 

sadece Hollanda’da (2000–2004) dikkate alındığı, ancak UDK’nın uygulamada başarısız 

olduğu bilinmektedir. Tahmini ve gerçek DSL bağlantı sayıları ile maliyetler üzerindeki 

sonuçlarının değişkenlik göstermesi, bu durumun nedenidir. Bu itibarla, dinamik erişim 

fiyatlandırması vb. sektörde tam rekabetin sağlanması yönünde uzun dönemli 

planlamaların yapılmasının pek de kolay olmadığı değerlendirilmektedir. 

Yatırım merdiveninin basamaklarını oluşturan erişim modellerinde ücret seviyeleri 

bakımından farklılıklar oluşması beklenmektedir. Bu ücret farklılıklarının sebebi alternatif 

işletmecilerin bir üst basamağa geçiş için gerçekleştireceği ilave yatırımlar ve maliyetler 

olup, erişim ücretleri arasındaki marjların bunları yansıtması gerekmektedir. AB’de en iyi 

uygulama (best practices) konuları arasında, DSL toptan değer zinciri kapsamındaki 

ürünlerin hepsinin fiyatlarının tutarlı olması hususuna yer verilmektedir. Ayrıca, YAPA ile 

VAE arasındaki marjın korunması amacıyla minimum VAE ücretinin, YAPA ücreti ile 
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etkin çalışan bir işletmecinin VAE hizmeti sunması için gereken artan maliyetinin 

toplamına eşit olması da en iyi uygulama olarak kabul edilmektedir. YAPA ücreti ile VAE 

ücreti arasındaki bu ilişkinin benzeri, VAE ve al-sat ücretleri için de geçerli olması 

gerekmektedir.  

Toptan genişbant erişim hizmetleri için aylık ücretlerin yanı sıra bağlantı ücretleri 

de alternatif işletmecinin abone/hat başına maliyetleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu 

nedenle bağlantı ücretlerinin de modeller arasında tutarlı şekilde ve rekabetin tesisi için 

elverişli düzeyde belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Toptan ücretlerin arasındaki marjların aşırı daralması durumunda erişim 

modellerinden birinin diğer(ler)ine göre bilinçli ya da dolaylı olarak teşvik edilmesi gibi 

bir amaç söz konusu olabilmektedir. Marjların aşırı daralması kimi zaman marj/fiyat 

sıkış(tır)masına neden olabilmektedir. Herhangi bir erişim modelinin diğerlerine göre 

ekonomik açıdan anlamsız kalmamasını temin etmek amacıyla marj sıkıştırmasını tespit 

kuralına uygun olarak marj testi uygulanabilir. Toptan genişbant erişim modellerinde 

maliyet yapısını ortaya koyan temel iki bileşen erişim ve taşıma unsurlarıdır. Bunlardan 

ilkinin maliyeti bütün genişbant hizmetleri için hemen hemen eşit iken taşıma kısmına 

ilişkin maliyet, oluşan veri trafiği ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Bu nedenle 

genişbant erişim modellerine yönelik olarak uygulanan marj sıkıştırması testinde en temel 

-ve ucuz- hizmet alternatifinin (giriş seviyesi paketi) esas alınması daha uygun bir 

göstergedir.  

AB mevzuatında fiyat/marj sıkıştırması ele alınırken, rekabet üzerindeki etkileri 

nedeniyle öncelikle toptan ve perakende ücretler arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. 

Toptan hizmetlerin birbirleri ile arasındaki ücret ilişkisi ise arka planda kalmaktadır. 

Bununla birlikte, birçok AB ülkesinde görüldüğü üzere; 4 ve 5 no’lu piyasaların analizleri 

ardı ardına gerçekleştirildikten sonra fiyat kontrolü yükümlülüklerinin tespitinde bu 

piyasaların bir arada değerlendirilmesinin ve aynı yükümlülüğün getirilmesinin uygun 

olacağı düşünülmektedir. 

Alternatif işletmecilerin yatırım merdiveni basamaklarında yükselirken, ‘abone 

sayısı’ ve ‘genişbant değer zincirine uygun olarak yatırım miktarı’ olmak üzere iki boyutta 

ilerleme kaydetmesi beklenmektedir. AB genelinde 2005 yılından 2009 yılına kadar al-sat, 

VAE ve YAPA modellerinin her biri ile hizmet sunulan DSL hatlarının sayıları 
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incelendiğinde, yatırım merdiveni yaklaşımına uyumlu şekilde alt basamaklardan üst 

basamaklara doğru geçişlerin gerçekleştiği görülmektedir. 

Alternatif işletmecilerin yapmaları gereken yatırım miktarına ilişkin ise farklı 

görüşler bulunmaktadır. Bir yandan alternatif işletmecilerin altyapı rekabetine doğru 

ilerleme aşamasında, yatırım merdiveni yaklaşımında öngörülen boyutta yatırım 

yapmadıkları yönünde görüşler varken, diğer yandan yatırımın gelir içindeki payı 

bakımından alternatif işletmecilerin yerleşik işletmecinin üç-dört katı oranında daha fazla 

sabit şebekelere yatırım yaptığı ortaya konulmaktadır. Bu itibarla, alternatif işletmecilerin 

yatırım merdiveninde yükselirken gelirlerinin bir kısmını kendi şebekelerini kurmaya 

yönelik yatırımlara tahsis etmelerine karşın, kimi zaman bazı sebeplerle yatırım 

yapmaktan çekinerek modeller arasındaki geçişler için bazen kendine ait genişbant değer 

zincirinin unsurlarını tamamen kurmayı beklemedikleri anlaşılmaktadır. Böyle bir 

durumda alternatif işletmeciler modeller kapsamındaki erişim hizmetlerinin yanı sıra 

yerleşik işletmecilerin sunduğu bilhassa transmisyona yönelik ilave şebeke hizmetlerinden 

yararlanmaktadır. 

Bu itibarla, tesis paylaşımına ilişkin düzenlemelerin yapılması ve uygulamaya 

yansıması, yatırım merdiveni yaklaşımı ışığında altyapı yatırımlarının geliştirilmesi ve 

dolayısıyla sürdürülebilir rekabetin tesisine yönelik olarak sektörde açılım sağlanması için 

önem arz etmektedir. İSS’ler altyapı işletmecisi olarak kuracakları altyapı sayesinde ve 

diğer işletmecilerin kuracağı alternatif altyapıları kullanmak suretiyle yerleşik işletmecinin 

taşıma hizmetlerine bağımlı olmaktan kısmen kurtulma fırsatı yakalayabileceklerdir. Bu 

konuda da, başta fiyat olmak üzere düzenlemelerin etkinliğinin gözlemlenmesi ve gerekli 

durumda güncellemelerin yapılması gerekmektedir. 

Yatırım merdiveninin işlerlik kazanması için, altyapı yatırımlarının teşviki kadar 

abonelerin modeller arası etkin geçişi (migration) sürecinin toptan modelleri kapsayan 

şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle AB uygulamalarıyla paralel olarak 

“toplu geçiş” süreçlerinin yeterli ayrıntılarıyla referans tekliflere sistemli bir şekilde 

yansıtılması gerekli görülmektedir. Bu kapsamda, toplu geçişler için belirlenecek geçiş 

ücretleri de ölçek farkları ışığında maliyet düşüşleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. 

Toptan genişbant erişim hizmetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin üzerinde 

durulması gereken diğer bir husus da kampanya, promosyon vb. geçici tarife 

değişiklikleridir. Perakende piyasalar için vazgeçilmez bir pazarlama stratejisi haline gelen 
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bu uygulamaların, bazı ülkelerde toptan seviyede de uygulandığı görülmektedir. Diğer bir 

ifadeyle, altyapı bazlı rekabete doğru gidişattan tedirgin olan yerleşik işletmecinin bunu 

önlemek amacıyla, yeniden satış ve VAE gibi alt basamaktaki modeller için daha çekici 

koşullar sunması söz konusu olabilmektedir. Erişim ücretlerine yönelik bu tarz bir 

hamlenin önüne geçmek maksadıyla UDK’lar, genelde yapılanın aksine, tavan fiyat yerine 

taban fiyat düzenlemesini hayata geçirebilmektedirler. Yapılacak marj analizleri 

çerçevesinde gerekli görülmesi halinde promosyonların vb. uygulamaların sınırlanarak, 

erişim fiyatlarının sabitlenmesi yoluyla alt sınır uygulanmalıdır. Ayrıca, VAE hizmetinde 

aşama kaydedilmesini müteakip YAPA hizmetlerinin gelişmesi için, VAE tarifelerinin 

belli bir süre için düşürülmemesini teminen alt sınır koyma tarzında bir strateji 

izlenebilecektir. 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde toptan genişbant erişim 

modellerinin ücretlendirmesinde, ücretlendirme yöntemi olarak ilgili bütün hizmetler için 

öncelikle maliyet esaslı yöntemin benimsenmesinin yanı sıra alternatif işletmecilere 

faaliyetlerini anlamlı kılacak marjların sağlanması amacıyla perakende eksi yönteminden 

de yararlanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, erişim ücretlerinin 

modeller arasındaki artan maliyetler gözetilerek tutarlı şekilde belirlenmesi ve böylece 

alternatif işletmecilerin genişbant değer zincirindeki unsurlara gerekli yatırımları 

gerçekleştirmeleri suretiyle yatırım merdiveninde ilerlemelerinin teşvik edilmesinin uygun 

olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Elektronik haberleşme sektörünün bir bileşeni olan genişbant hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması, bilgi toplumu olma hedefine ulaşılması yolunda büyük önem 

taşımaktadır. Öncelikle yerleşik işletmeciler tarafından sunulmaya başlanılan genişbant 

hizmetleri piyasasında sürdürülebilir rekabetin sağlanması düzenleyici kurumların 

öncelikli hedefi olarak görülmektedir. Rekabet ortamının tesis edilebilmesi amacıyla 

toptan seviyede düzenleyici müdahaleler gerekli ve yeterli görülürken, erişim ücretleri 

konusu en çok üzerinde durulan düzenleme alanıdır. Ülke uygulamalarına göre, 

ücretlendirme yöntemi olarak maliyet esaslı ücretlendirme, perakende eksi yöntemi ve 

kıyaslama ön plana çıkmaktadır. Yatırım merdiveni yaklaşımında, alternatif işletmecilerin 

genişbant değer zinciri üzerinden kademeli olarak hizmete dayalı rekabetten altyapıya 

dayalı rekabete doğru geçişi öngörülmektedir. Çalışma sonucunda, düzenleyici politika 

olarak yatırım merdiveninin basamaklarını oluşturan yerel ağa erişim, veri akış erişimi ve 

yeniden satış modellerinin erişim ücretlerinin, modeller arasında artan maliyetler dikkate 

alınarak tutarlı şekilde belirlenmesi önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Erişim ücreti, genişbant, yerel ağa erişim, veri akış erişimi, yeniden 

satış, yatırım merdiveni yaklaşımı   
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ABSTRACT 

Development of broadband services, which constitutes one of the components of 

electronic communications sector, is of high importance in the way to achieve the target of 

grasping information society. Creation of sustainable competition in the market for 

broadband services which are initially offered by incumbent operators, is seen as a primary 

goal for regulatory authorities. While regulatory interventions at the wholesale level are 

widely seen necessary and sufficient to ensure a competitive market, access pricing is the 

main issue to which great emphasis is attributed. According to country practices, cost-

based pricing, retail-minus method and benchmarking take precedence as pricing 

methodologies. Ladder of investment approach envisages gradual investment and 

transition of alternative operators from service based competition to infrastructure based 

competition along broadband value chain. As a result of the study, it is proposed as a 

regulatory policy that access prices of local loop unbundling, bitstream access and resale 

services, which constitute the rungs of the investment ladder, be set coherently with each 

other by taking incremental costs among those services into account.  

 

Key Words: Access price, broadband, local loop unbundling, bitstream access, resale, 

ladder of investment approach. 
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EK: AB’de Erişim Ücretleri İçin Fiyat Kontrol Yöntemleri 

ÜLKE PİYASA FİYAT KONTROL 
YÖNTEMİ AÇIKLAMA 

Avusturya 

YAPA 

Hibrit Yöntem 
[Maliyet Esaslı  

(Cari maliyetleri esas alan 
ileriye dönük maliyetlendirme 

FL-LRAIC)  
ile 

Perakende Eksi (marj 
sıkıştırması testi)] 

Eylül 2010’da alınan piyasa analizi kararı:  
Maliyet Esaslı ve Perakende Eksi 
Yöntemlerinden elde edilen değerlerden 
düşük olanı uygulanmaktadır. 
(Aralık 2006’daki önceki piyasa analizi 
kararında maliyet esaslı ücretlendirme 
yükümlüğü getirilmiş) Mevcut uygulamada 
YAPA ücretleri perakende eksi (marj 
sıkıştırması testi) ile belirlenmektedir. Sebebi 
ise yerleşik işletmecinin maliyetlerinin altında, 
oldukça ucuz paket hizmetler sunmasıdır. 
Yani maliyet modeliyle hesaplanan ücret 
yerine marj sıkıştırmasını önleyen ücretler 
uygulanmaktadır 

IP ve ATM 
VAE 

Perakende Eksi Kasım 2010’da alınan piyasa analizi kararı 
Piayasa analizi sadece kurumsal (business) 
son kullanıcıları kapsamakta olup, bireysel 
(residential) kullanıcılar analize dahil 
edilmemiştir. 

Belçika 

YAPA 

 

Maliyet Esaslı (LRAIC) 
(Cari maliyetleri esas alan 

ileriye dönük 
maliyetlendirme) 

+ 
Marj Sıkıştırması Testi 

Haziran 2011’de 4 ve 5 no’lu piyasalar için 
analiz kararları 

ATM ve 

Ethernet VAE 

Danimarka 

YAPA 
Maliyet Esaslı (LRAIC) 

(Cari maliyetleri esas alan 
ileriye dönük 

maliyetlendirme) 

Mayıs 2009’da piyasa analizi kararı  
 

IP, ATM ve 
Ethernet VAE 

Maliyet Esaslı (LRAIC) 
(Cari maliyetleri esas alan 

ileriye dönük 
maliyetlendirme) 

Aralık 2009’da piyasa analizi kararı 
 

Finlandiya 

YAPA 

Maliyet Esaslı Nisan 2009’da piyasa analizi kararı  
UDK (FICORA) maliyet muhasebesi 
yükümlülüğü getirirken, hangi maliyet temeli 
kullanılacağını belirlememektedir. Maliyet 
esaslılık değerlendirilirken, tam dağıtılmış cari 
maliyetler dikkate alınmaktadır. 

VAE 
Düzenleme yok Mayıs 2009’da piyasa analizi kararı  

Ayrım gözetmemenin ötesinde ücret kontrol 
yükümlülüğü yok. 

Fransa 

YAPA Maliyet Esaslı (LRAIC) 
(Ekonomik cari maliyetler) 

Haziran 2011’de piyasa analizi kararı 
(Fiyat Kontrol yükümlülüğü, en az bir 
alternatif işletmecinin VAE hizmeti sunduğu 
bireysel kullanıcı bölgeleri haricinde 
uygulanmaktadır.) 

IP ve ATM 
VAE 

(bölgesel) 

Maliyet esaslı 
Yıkıcı Fiyatlandırmanın 

önlenmesi 
(Makul etkin işletmeci testi) 
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ÜLKE PİYASA FİYAT KONTROL 
YÖNTEMİ AÇIKLAMA 

Almanya 

YAPA 

Maliyet Esaslı (LRIC) 
(Cari maliyetleri esas alan 

ileriye dönük 
maliyetlendirme) 

Etkin işletmeci maliyetleri 
esası 

Mart 2011 yükümlülüklere ilişkin piyasa 
analizi kararı 

IP ve ATM 

VAE 

Ardıl fiyat kontrolü Eylül 2010 piyasa analizi kararı 
Fiyatların 2 ay önceden UDK’ya bildirimi 
(Daha önce IP VAE için Haziran 2009’da  
maliyet esaslılık kararı alınmışken, ATM 
VAE için Mart 2007’de Ardıl fiyat kontrolü 
uygun görülmüştür.) 

Yunanistan 

YAPA Maliyet Esaslı (LRAIC) 
(Cari maliyetleri esas alan 

ileriye dönük 
maliyetlendirme) 

 

Ağustos 2011’de piyasa analizi kararı 

IP, ATM ve 

DSLAM VAE 

İrlanda 

YAPA 

Maliyet Esaslı (LRIC) 
(Cari maliyetleri esas alan 

ileriye dönük 
maliyetlendirme) 

 

Mayıs 2010’da piyasa analizi kararı  
 

IP ve ATM 
VAE 

Perakende Eksi 
(Güncelleniyor) 

Ağustos 2011’de piyasa analizi kararında fiyat 
kontrol yöntemi belirlenmedi. Ancak bu 
konuda ayrıca yürütülmekte olan çalışma 
kapsamında maliyet esaslı bir analiz ile 
minimum fiyat seviyesinin belirlenmesi 
öngörülmektedir. Halihazırda Ocak 2006’da 
belirlenen perakende eksi prensibi geçerlidir. 
 

İtalya 

YAPA 

Tavan Fiyat 
(Maliyet Esaslı- Cari 

maliyetlerle ileriye dönük 
maliyetlendirme) 

 

Aralık 2009’da piyasa analizi kararı 
 
Tüketici fiyatları endeksine bağlı üst sınır, 
2010-2012 döneminde uygulanacak YAPA 
aylık ücretlerine yansıtılacaktır. Tavan fiyatlar 
belirlenirken aşağıdan-yukarı ileriye dönük 
maliyetlendirme yönteminden yararlanılmıştır. 

DSLAM VAE 
(parent) ATM 

VAE 

Tavan Fiyat 
(Maliyet Esaslı- Cari 

maliyetlerle ileriye dönük 
maliyetlendirme) 

 

Aralık 2009’da piyasa analizi kararı 
 
Tüketici fiyatları endeksine bağlı üst sınır, 
2010-2012 döneminde uygulanacak 
sözkonusu VAE modellerinin aylık ücretlerine 
yansıtılacaktır. Tavan fiyatlar belirlenirken 
aşağıdan-yukarı ileriye dönük 
maliyetlendirme yönteminden yararlanılmıştır. 

(distant) ATM 
VAE 

IP VAE 

- (distant) ATM VAE ve IP VAE için fiyat 
kontrolü yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 
Öncül fiyat sıkıştırma testi: yerleşik 
işletmecinin tüm perakende tekliflerinin toptan 
genişbant ürünleri ile yinelenebilirliği kontrol 
edilmektedir. 
 
Ayrıca perakende tekliflerin uygulamaya 
girmeden 30 gün önce UDK’ya (AGCOM) 
bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.  



 

119 

 

 

ÜLKE PİYASA FİYAT KONTROL 
YÖNTEMİ AÇIKLAMA 

Lüksemburg 

YAPA 

Maliyet Esaslı (LRIC) 
(Cari maliyetleri esas alan 

ileriye dönük 
maliyetlendirme) 

Etkin işletmeci maliyetleri 
esası 

Temmuz 2008’de piyasa analizi kararı 

IP VAE 

Perakende Eksi Temmuz 2008’de piyasa analizi kararı 
Fiyatların tutarlılığını kontrol etmek için 
kıyaslamadan yararlanılabilmektedir.  
 

Hollanda 

YAPA 

Tavan Fiyat Sistemi 
 (cari maliyetleri esas alan 

Tam dağıtılmış Maliyet Esası) 
(doğrudan maliyet analizine 
dayanan çok seneli toptan 

tavan fiyat sistemi) 

Aralık 2009’da piyasa analizi kararı 
 
 

IP VAE 
- VAE aylık ücretleri için fiyat kontrolü 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 
 

Norveç 

YAPA 

Tavan Fiyat Sistemi 
 

(Tam dağıtılmış tarihi 
maliyetleri esas alan Maliyet 

Esası) 
 

Nisan 2009’da piyasa analizi kararı 
 
Tam ve paylaşımlı erişimin aylık ücretleri için 
tavan fiyat uygulanması öngörülmüştür. Aylık 
ücretlerin, bir defalık ücretlerin, ortak yerleşim 
ve diğer yardımcı hizmetlere ilişkim ücretlerin 
maliyet esaslı olması öngörülmektedir 

VAE 
Düzenleme yok. Nisan 2009’daki piyasa analizi kararına göre 

ayrım gözetmeme dışında fiyatlandırmayla 
ilgili kural yoktur. 

Portekiz 

YAPA 

Maliyet Esaslı 
(Tam dağıtılmış tarihi 

maliyetler) 

Ocak 2009’da yayınlanan piyasa analizi 
kararına göre UDK (ANACOM) gelecekte 
ileriye dönük LRAIC’e dayanan maliyet 
esaslılık yükümlülüğünün uygulanabileceğini 
belirtmiştir.  
 

ATM ve IP 
VAE 

Perakende Eksi 
(açıkça belirleme yerine eksi 

marjının hesaplanmasına 
dahil edilecek maliyet 

unsurlarının tanımlanması) 
 

Ocak 2009’da yayınlanan piyasa analizi 
kararına göre ülke iki coğrafi bölge altında 
incelenmiş olup, rekabetin sağlanmadığı bölge 
için fiyat kontrol yükümlülüğü vardır. 
Haziran 2008’deki karara göre ATM VAE 
için maliyet esaslılık yükümlülüğü vardı. 

İspanya 
YAPA 

ATM ve IP 
VAE 

Maliyet Esaslı 
(Tarihi ve cari maliyetleri bir 

arada esas alan Tam 
dağıtılmış maliyetler) 

Ocak 2009’daki piyasa analizi kararları  
 
LRIC yöntemine dayalı fiyat kontrolüne geçiş 
yapılması için çalışmalar sürmektedir.. 

İsveç 
YAPA 

 

Maliyet Esaslı (LRIC) 
(Cari maliyetleri esas alan 

ileriye dönük 
maliyetlendirme) 

 

Kasım 2009’da piyasa analizi kararı 
 
YAPA ücreti için 2004-2007 arasında aşamalı 
olarak tarihi maliyetlerden ileriye dönük 
maliyetlere geçiş yapılmıştır. 
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ÜLKE PİYASA FİYAT KONTROL 
YÖNTEMİ AÇIKLAMA 

VAE 

Maliyet Esaslı (LRIC) 
(Cari maliyetleri esas alan 

ileriye dönük 
maliyetlendirme) 

 

Mayıs 2010’da piyasa analizi kararı 
 
VAE piyasası için Kasım 2004’te perakende 
eksi uygulanması kararlaştırılmış olup, 2009 
başından itibaren LRIC modeline geçilmiştir 

İsviçre 
YAPA 

VAE 

Maliyet Esaslı (LRIC) 
(Cari maliyetleri esas alan 

ileriye dönük 
maliyetlendirme) 

YAPA için Ekim 2008’de, VAE için Kasım 
2007’de alınan Kararlar 

İngiltere 

YAPA 

Tavan Fiyat 
(- Tam erişim kira ücretleri  

için tam dağıtılmış maliyetleri 
esas alan tavan 

- Diğer ücretler için LRIC ile 
mark-up’a dayanan tavan) 

Mayıs 2009’daki fiyat kontrol yükümlülüğüne 
ilişkin karar 
 

IP VAE 

Tavan Fiyat 
(tam dağıtılmış cari 

maliyetler) 

Haziran 2011’deki fiyat kontrol 
yükümlülüğüne ilişkin karar 
 
İngiltere’de UDK VAE piyasasına ilişkin 
piyasa analizi kararında üç farklı coğrafi bölge 
tanımlamıştır. Bunlardan sadece yerleşik 
işletmecinin hizmet sunduğu 1 no’lu piyasa 
için tavan fiyat yükümlülüğü getirilmiştir. 
 Diğer iki piyasa için ayrım gözetmeme 
koşulu yeterli görülmektedir.  
 
. 

Bulgaristan 

YAPA 
Maliyet Esaslı 

(Tam dağıtılmış cari 
maliyetler) 

Şubat 2011’de piyasa analizi kararı 
 

VAE 

Perakende eksi  
 

Şubat 2011’de piyasa analizi kararı 
 
%20 ile %40 arasında eksi değeri 
uygulanmaktadır. 

Hırvatistan 

YAPA 
Kıyaslama Haziran 2009’daki piyasa analizi dokümanı  

Bununla birlikte, LRIC yöntemi incelenmekte 
olup, henüz bir model oluşturulmamıştır 

DSLAM, 

Ethernet ve IP 

VAE 

Perakende eksi Mart 2010’da fiyat kontrol yükümlülüğüne 
ilişkin Karar’da % 40 oranına yer verilmiştir. 

Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi 

YAPA 
Maliyet Esaslı (LRIC) 

Marj sıkıştırması modeli 
desteği 

Nisan 2009’da piyasa analizi kararı 

IP ve ATM 
VAE 

Perakende eksi Şubat 2009’da piyasa analizi kararı 
 
 

Çek 
Cumhuriyeti 

YAPA 
Maliyet Esaslı (LRIC) 

(cari maliyetler) 
Mayıs 2010’daki piyasa analizi kararı ile ortak 
yerleşim hizmetlerini de içerecek şekilde 
LRIC’e dayalı azami fiyatların belirlenmesi 
kabul edilmiştir 

IP VAE Düzenleme yok Ocak 2009’da piyasa analizi kararı 
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ÜLKE PİYASA FİYAT KONTROL 
YÖNTEMİ AÇIKLAMA 

Estonya 

YAPA 

DSLAM VAE 

Maliyet Esaslı 
(Tam dağıtılmış tarihi 

maliyetler) 

Eylül 2009’da piyasa analizi kararları 
 

IP ve ATM 

VAE 

Perakende eksi 

Macaristan 

YAPA 

DSLAM VAE 

Maliyet Esaslı (LRIC) 
(ileri dönük maliyetler) 

Mayıs 2011’de piyasa analizi kararları 

IP VAE Perakende eksi 

Letonya 
YAPA 

VAE 

Maliyet Esaslı 
(Tam dağıtılmış cari 

maliyetler) 

YAPA için Kasım 2009’da, VAE için Mart 
2010’da alınan piyasa analizi kararları 

Litvanya 

YAPA 

DSLAM, 
ATM ve IP 

VAE 

Maliyet Esaslı 
(Tam dağıtılmış tarihi 

maliyetler) 

Haziran 2011 YAPA piyasa analizi kararı 
Ocak 2006 VAE piyasa analizi kararı 

Makedonya 

YAPA Maliyet Esaslı (LRIC)  Ekim 2010’daki piyasa analizi kararı  

VAE 
VAE ücretleri için halen perakende eksi 
yöntemi ile %30 ile % 80 arasında bir oran 
uygulanmaktadır. 

Malta 

YAPA 
Maliyet Esaslılık 

(Tam dağıtılmış tarihi 
maliyetler) 

Mayıs 2007’de piyasa analizi kararı 

VAE 

Düzenleme yok Aralık 2006’da Komisyona yapılan bildirimde 
birlikte hakim durum bulunduğu ifade 
edilmiştir. Ancak Kasım 2008’deki piyasa 
analizi kararı ile Ocak 2009’dan itibaren 
anılan piyasadaki müdahalelerin kalkmasına 
karar verilmiştir. 

Polonya 

YAPA 

Maliyet Esaslılık Aralık 2010’da piyasa analizi kararı 
 
UDK, maliyet esaslı belirlenen ücretlerin 
makul olup olmadığını, kıyaslama, perakende 
eksi vs. yöntemler doğrulamaya çalışır, 
gerektiğinde yerleşik işletmeciden ücretleri 
ayarlamasını isteyebilir.  
 

DSLAM, 
ATM ve IP 

VAE 

Makul maliyetler 
 

Perakende eksi 
(marj sıkıştırması testi) 

 

Kanuna göre, yerleşik işletmecinin ücretlerin 
maliyetleri yakınsama açısından makul 
olduğuna ilişkin deliller sunma zorunluluğu 
vardır. 

Ayrıca Mayıs 2010’da marj sıkıştırması testini 
sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. 

Romanya 
YAPA Cari maliyetler (LRIC) 

 
Eylül 2010’da piyasa analizi kararı 

VAE Düzenleme yok Eylül 2010’daki piyasa analizi kararına göre 
rekabetçi bir piyasa olduğu değerlendirilmiştir. 
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ÜLKE PİYASA FİYAT KONTROL 
YÖNTEMİ AÇIKLAMA 

Slovakya 

YAPA 

Maliyet esaslı Haziran 2005’de piyasa analizi kararı 
 
Devam eden ikinci tur piyasa analizinde 
YAPA ücretlerinin kıyaslama yöntemi ile 
belirlenmesi öngörülmektedir. 

ATM ve IP 
VAE 

Hibrit 
[Tam dağıtılmış tarihi 

maliyetler ile 
Perakende eksi] 

Ocak 2009’da fiyat kontrol yükümlülüğüne 
ilişkin Karar 

Slovenya 

YAPA Cari maliyetler (LRIC) Mart 2011’de piyasa analizi kararı 

DSLAM, 
ATM ve IP 

VAE 

Perakende eksi (Aylık ücret) 
 

Tam dağıtılmış cari maliyetler 
(diğer ücretler) 

Kasım 2007’deki piyasa analizi kararı ile aylık 
ücretler için tam dağıtılmış cari maliyetler 
yönteminden perakende eksi yöntemine 
geçişe karar verilmiştir. Bağlantı, iptal vb 
diğer hizmetler için tam dağıtılmış maliyetler 
yönteminin uygulanmasına devam 
edilmektedir. Perakende eksi yöntemi için 
marjlar bağlantı hızı ve erişim seviyesine göre 
%43 ile %66 arasında oranlar belirlenmiştir. 
 
Halen devam etmekte olan üçüncü tur piyasa 
analizinde de fiyat kontrol yükümlülüğü 
olarak perakende eksi yöntemi (marj 
sıkıştırmasının engellenmesi) 
öngörülmektedir. 

Kaynak: Cullen International  
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