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ÖNSÖZ 

 
Bilgi ve iletişim teknolojisi okurluğu öncelikle rekabet dinamiklerini 

hemen ardından da olabildiğince network/şebeke endüstrilerine yönelik 
piyasa analizlerinden haberdar olmayı gerektirir. Nitekim şebeke endüst-
rileri bir malın fiziki üretiminden ziyade, ondan sağlanan hizmetin insan-
lara sağladığı konforun niteliğiyle anlam bulmaktadır. Burada endüstrinin 
birden çok bileşenin olması ve bileşenlerin birbirleri ile tamamlayıcı bir ağ/
network oluşturması endüstriyi diğer geleneksel endüstrilerden ayırmakta 
ve onu özel alana taşımaktadır.

Bu araştırma kitabının ilk bölümünde literatür hakkında geniş bir bil-
gi sunulmakla birlikte, ana amaç iktisatçıların modeller yardımıyla top-
lum yararını artırma konusuna odaklanmayı sağlamaktır.  Yani olayların 
arka planını anlama ve yeni gelişmelere bağlı olarak tüketici bireylerin ve 
üretici şirketlerin potansiyel kayıp ve kazançlarını açıklayacak, sorunlarla 
baş etme yöntemlerinin kavranmasını kolaylaştıracak yaklaşımları kitlesel 
bilgi ağına dönüştürmektir. Başka bir ifadeyle mevcut olan modelleri yeni 
durumlara uygulayarak test edilebilir uygulamaların nasıl inşa edildiğini 
ortaya koymaktır. 

Bu kitaba konu olan ve girişte belirtilen içerik ve bölümler bütünü, kıs-
men de olsa yazarlardan Mehmet Karaçuka’nın Danışman Recep Kök’ün 
danışmanlığında hazırladığı yayınlanmamış doktora teziyle ilişkilidir. An-
cak yazarlar tez sonrası geçen uzun dönemin deneyimini ve teknolojideki 
sıçramalara bağlı olarak ortaya çıkan yeni gelişmeleri bu kitaba taşıdılar.  
Elinizdeki bu araştırma kitabını yayın hayatına kazandırma fırsatını da ye-
niden bulmuş oldular.

Bu bağlamda yazarların yukarıda belirtilen ana amacı destekleyen bir 
yaklaşım sergileyip sergileyemedikleri ya da dünya realizmi ile uyumlu li-
teratürü kavramaya çalışma ve pratiği ile örtüşen bir araştırmayı yeniden 
ortaya koyup koyamadıkları konusu okuyucuların değerlendirici imtiya-
zına aittir. Burada en önemli beklentilerimizden birincisi hem araştırmacı 
meslektaşlarımızın hem iletişim teknolojilerinin ilgi odağı haline gelmiş 
uzmanların ortak yararını daha da iyileştirmektir. İkincisi ise bu alanda 
uğraşı veren tüm paydaşların yeni network/ağ ekonomisi yaratmaya vesile 
olmasına katkı sağlamaktır. Bu beklentiler özellikle yazarların araştırma-
cı bilincini motive ettiği gibi, diğer araştırmacılar tarafından da daha ile-



ri yaklaşımların üretimine itici bir güç doğurması ilave bir teşvik unsuru 
olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu araştırma kitabının hedef kitlesi 
toplumun her kesimidir. Bu konularda okuyucunun takdiri ise her tür de-
ğerlendirme ve kıymetin üzerinde olacaktır. 

Nihayet, çalışmanın güncel gelişmelerin yer aldığı son bölümünde bü-
yük emeği geçen Araş. Gör. Çağla Bucak’a ve bu   çalışmanın ortaya çıkma-
sında sabrın mimarı olan Habibe (Kök)   ve Mısra Merve Karaçuka’ya mü-
teşekkiriz, elbette hiçbir teşekkür ifadesi haklarını teslim etmeye yetmez. 
Gönülden gelen şükran borcumuz vardır. Evlatlarımızla/torunlarımızla 
geçireceğimiz zamandan çalınma ise ancak üretme ve topluma değer ya-
ratma hazzı ile telafi edilebilir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.  Ayrıca 
bunlara ilaveten, Efil Yayınevi’ne kitabın yayın hayatına kazandırılmasında 
emeği geçen her bir çalışana çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet Karaçuka ve Recep Kök

Ekim-2022, İzmir
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BİRİNCİ BÖLÜM

TELEKOMÜNİKASYON PİYASALARININ 
TANIMLANMASI, YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE BİLGİ 

TEKNOLOJİLERİ İLİŞKİSİ

Üretim teknolojilerinin, üretim ilişkilerini yani alt yapının üst yapıyı 
belirlediği görüşü, sosyal bilimlerin önemli hipotezlerinden birini oluş-
turmaktadır. Günümüzde artık iki değişken arasında karşılıklı etkileşim 
olduğu, birbirlerini etkileyerek evrimleştiği kabul edilmektedir.  Erkan’ın 
da (1991, s.13) belirttiği gibi, ekonomik olayların özünde teknolojik bir sü-
recin yer aldığı sosyal ilişkiler mevcuttur ve toplumda yenilenen teknolojik 
temelle birlikte ekonomik, sosyal politik ve kültürel alanlarda değişim sü-
reçleri ortaya çıkmaktadır (Erkan, 1998, s.94).  İktisadi faaliyetlerin hızlı bir 
şekilde bilgi yoğun ürünlere ve bilgiye dayalı hizmetlere kayması ile birlikte 
bilgi, günümüzde emek ve sermaye ile birlikte temel üretim faktörleri ara-
sında yer almaktadır. Bilgi ve iletişim sektörünün kendi iç dinamiklerinden 
kaynaklanan talep artışı ile diğer bağıl piyasaların özellikle son yirmi yılda 
hızla gelişmesi ve ayrıca sermaye hareketlerinde ve ticarette sınırların kalk-
ması daha kaliteli ve daha az maliyetli iletişim hizmetleri talebinde de bir 
sıçrama yaşanmasına neden olmaktadır. Fiber optik kablolar, mikro elekt-
ronik ve yazılım alanındaki yenilikler ise telekomünikasyon teknolojilerin-
de önemli gelişmeleri beraberinde getirerek bu süreci hem beslemiş, hem 
de maliyetlerdeki azalmayla birlikte piyasaların kapsamı da genişlemiştir. 

Çalışmanın bütünü açısından kavramsal düzlemi oluşturması amaçla-
nan bu bölümde, öncelikle bilgi-iletişim teknolojileri ile iktisadi ilerleme 
arasındaki ilişki ana hatları ile ele alınacaktır. Bu bölümde tanımlamaya 
yönelik yaklaşımlar, bilgi-iletişim teknolojileri içinde yer alan telekomü-
nikasyon piyasalarını da kapsadıktan sonra, teorik çerçeve ve uygulama 
bölümlerine zemin oluşturması amacı ile bu piyasalarda görülen eksik re-
kabet unsurları, hem arz hem de talep yönlü olarak sunulacaktadır. 

1.1 TELEKOMÜNİKASYON PİYASALARININ İKTİSADİ 
ÖNEMİ VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT)

Bilginin değer yaratma süreci, bilginin dolaşımı, erişimi, yayımı, kul-
lanımı, paylaşımı, üretimi ve işlenmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayı-
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sıyla, bilgi ekonomisine geçiş hedefi, bu süreci mümkün kılacak bir bilişim 
altyapısının oluşturulmasına bağlıdır. İktisadi kalkınmanın sağlanması için 
bilgi ve iletişim araçlarının toplumun tüm kesimlerinin erişimine açık ol-
ması, bunun için de etkili ve rekabetçi altyapının oluşturulması gereklidir. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), gerek emek gerekse sermaye yoğun 
üretim sektörlerinde tasarım ve süreç yeniliklerini etkilerken, talep ve pazar 
bilgilerine hızlı erişim ile de organizasyonel verimlilik artışı sağlamaktadır. 
BİT araçları, sadece bu sektörü değil; sosyal, politik, kültürel ve ekonomik 
kalkınma sürecinin tümünü etkilemektedir. Yapılan ampirik çalışmalar, 
telekomünikasyon alt yapısına yapılan harcamalar ile ekonomik büyüme 
arasında pozitif bir ilişkiyi göstermektedir (Qiang, Pitt, Ayers, 2004, s.4). 
Bu ilişki çift taraflı olurken, ülkelerin iktisadi gelişmişliği de bu sektörün 
büyüklüğünde ve yatırımların hacminde etkili olmaktadır. Kalkınma sü-
recinde BİT üretimi ve tüketimi her şeyden önce Gayri Safi Milli Hasıla’da 
(GSMH) artışa neden olmaktadır. Her ne kadar telekomünikasyon altya-
pısına yapılan yatırımlar tek başına sürdürülebilir ekonomik büyümeyi 
sağlamada yeterli olarak görülmese de,  bu alandaki yatırımların eksikliği 
ekonomik kalkınma için ciddi düzeyde bir engel teşkil etmektedir. Bunun 
nedeni ise telekomünikasyon alt yapısına yapılan yatırımların, diğer alt 
yapı yatırımlarının, idari ve kurumsal etkinliğin de önemli bir belirleyicisi 
olmasıdır. Bunun yanı sıra, telekomünikasyon hizmetleri toplumsal alanı 
oluşturan sosyal, kültürel, politik ve ekonomik alanların alt yapılarının da 
en önemli unsurudur. Diğer alt yapı yatırımlarında olduğu gibi bu alandaki 
yatırımlar da doğrudan veya dolaylı olarak, üretim sürecinde maliyetlerin 
düşmesini ve gelirlerin artmasını sağlamakta, yani verimliliği artırmakta-
dır. Bu verimlilik artışı ülkelerin istihdam politikalarını etkilerken, emeğin 
daha verimli alanlarda kullanılmasını sağlamaktadır. Üretimin bilgi yoğun 
olarak gerçekleştiği günümüz ekonomilerinde bu alt yapının önemi daha 
da belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. BİT’lerin ekonomik büyümeyi etki-
leyebileceği kanallar aşağıda ele alınmaktadır. 

BİT’lere yapılan yatırımlar, diğer yatırımlar gibi işçi başına sermaye 
stokunun artışına yol açmakta ve bu da ekonomide BİT ile ilgili sermaye 
derinliğinin artmasını sağlamaktadır. Sermaye derinliğinin artması serma-
yenin marjinal maliyetini de azaltırken, yeni ürünlerin ortaya çıkması ile 
birlikte fiyatların da düşerek talep artışına yol açması beklenebilir. BİT’le-
rin, diğer sermaye unsurları ve emek için ikame edildiği durumlarda, bu 
üretim faktörleri ekonominin diğer alanlarında kullanılabilir ve toplam ha-
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sıla bu yolla da artabilir. BİT’ler emek ve sermaye ile tamamlayıcı bir faktör 
olarak kullanıldığında ise bu faktörlerin verimliliklerini artıracaktır.  

BİT üreten sektörlerin en önemli özelliği hızlı teknolojik değişimdir. 
Moore Yasası olarak da bilinen ve hafıza çiplerinin her on sekiz ayda bir ka-
pasitelerinin iki katına çıktığı günümüzde bu değişim BİT endüstrilerinin 
toplam faktör verimliliği (TFV) artışında öncü bir rol oynamasını ve bura-
daki artışların ekonominin tümünün ortalama toplam faktör verimliliğini 
artırmasını beraberinde getirmektedir. 

TFV artışları sadece BİT üreten sektörlerle sınırlı değildir. Diğer sektör-
lerde BİT kullanımının artması, mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımının 
organizasyonunda yeniden yapılanma sürecini hızlandırmaktadır. Bu da 
yeni ürünler, yeni pazarlar ve toplumun organizasyonunda yeni oluşumları 
beraberinde getirmektedir. Toplumsal dönüşümde teknolojik ilerlemenin 
etkisi ve BİT’lerin oluşturduğu yeni toplumsal yapının özellikleri çeşitli ça-
lışmalar1 tarafından ortaya konulmaktadır. Günümüzde yaşanan toplumsal 
dönüşüm çerçevesinde, daha önce buhar makinesinin ve elektrikli motor-
ların ortaya çıkardığı sanayi toplumunun üzerine, bilgi ve enformasyon 
teknolojilerine dayalı enformasyon toplumunun ortaya çıktığı görülmekte-
dir. Bu şekil köklü dönüşümlerin oluştuğu toplumsal yapılarda, TFV artış-
ları önemli derecede etkili olmaktadır. Ancak bu artış kısa dönemden daha 
çok uzun dönemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

BİT’lerin yaygın olarak kullanıldığı ekonomilerde işlem maliyetlerin-
de önemli düşüşler yaşanmaktadır. Bürokrasinin azaltılması, yeni ticari ve 
pazarlama tekniklerinin ortaya çıkması, bilginin ucuza ve daha etkin bir 
şekilde elde edilebilmesi işlem maliyetlerini de azaltmaktadır.  

1 Masuda (1990), Drucker (1992, 1993) bu dönüşümü açıklamaya çalışan öncü çalış-
malar olarak değerlendirilmektedir.  Castells (2005) bu dönüşümü sadece iktisadi 
değil toplumsal örgütlenmeye etkisi ile birlikte incelemektedir. Ülkemizde ise Erkan 
(1992) bilgi toplumunun kuramsal çerçevesini çizen ilk çalışmadır. 


