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1. GİRİŞ
Elektronik sistem ve altyapılar üzerinden haberleşmenin ilk defa sağlandığı tarihten
günümüze kadar elektronik haberleşme hizmetleri sürekli bir gelişim içerisinde olmuştur.
Daha önceleri farklı elektronik haberleşme teknoloji ve altyapıları üzerinden sunulmakta olan
farklı elektronik haberleşme hizmetleri, söz konusu altyapı ve teknolojilerde yaşanan gelişim
sonucunda aynı platformlar üzerinden sunulur hale gelmiştir. Örneğin, 90’lı yılların
başlarında sadece bakır yerel ağ üzerinden sunulan ses hizmetleri GSM şebekelerin kurulumu
ile birlikte mobil olarak da sunulmaya başlanmıştır. Ayrıca, daha önceleri bakır şebekeler
üzerinden devre anahtarlamalı olarak sunulmakta olan sabit ses hizmetleri, internet erişim
hızındaki artış ve internet erişimine olan talebin artması ile birlikte 90’lı yılların sonlarından
itibaren paket anahtarlamalı olarak IP (internet protokolü) tabanlı şebekeler üzerinden de
sağlanır hale gelmiştir.
Mobil şebeke hizmetlerinin hayatımıza girmesinden sonra, önceleri sosyal hayatta prestij
kaynağı olarak görülen mobil telefonlar zaman içerisinde olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline
gelmiş ve bunun sonucunda abone sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır.2000 yılından bu yana
dünyadaki mobil abone sayısı, sabit abone sayısını geride bırakmış ve mobil trafik hacmi
sürekli artarken, sabit trafik hacmi azalmaya devam etmektedir (Barth&Heimeshoff, 2012)1.

Şekil1:Sabit ve Mobil Şebeke Hizmetleri Abone Sayısı Değişimi

1

Barth, A.K., &Heimeshoff, U., (April 26, 2012). How large is the magnitude of fixed-mobile call substitution?
Empirical evidence from 16 European countries, Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE).
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Zaman içerisinde mobil şebekelerin kapasitelerinin artması ve kapsama alanlarının
genişlemesi, mobil hizmetlerin ücretlerinin düşmesi ve mobil şebekeler üzerinden ses,
SMS/MMS hizmetlerinin yanı sıra, genişbant internet hizmetlerinin de sunulabilir olması ve
bununla birlikte mobil telefonların kullanıcılara mobilite imkânı vermesi nedeni ile mobil
şebekeler üzerinden sunulan hizmetlerin, geleneksel sabit şebekeler üzerinden sunulan
hizmetlerin yerini alıp almayacağı hususunda tartışmalar başlamıştır. Genel olarak sabit-mobil
ikamesi (FMS - Fixed Mobile Substitution) olarak isimlendirilen kavram elektronik
haberleşme sektöründe düzenleme yapmaktan sorumlu düzenleyici otoriteler nezdinde de
tartışılmaya başlanmıştır.
Sabit-mobil ikamesinin Ulusal Düzenleyici Kurumlar (UDK) nezdinde tartışılmasının bir
nedeni de söz konusu kavramın yapılan pazar tanımlarına ve dolayısıyla düzenlemelere olan
etkisidir. Malumları olduğu üzere düzenleyici otoriteler tarafından yapılacak düzenlemelerde
ele alınan ilk husus ilgili pazarın belirlenmesi ve tanımlanmasıdır. İlgili pazar belirlendikten
sonra bahsi geçen pazara ilişkin rekabet koşulları değerlendirilmekte, pazardaki rekabet
seviyesinin yeterli bulunmaması durumunda ise Etkin Piyasa Gücü’ne (EPG) sahip işletmeci
ve/veya işletmeciler belirlenmekte ve ilgili pazarda etkin rekabetin tesisi amacı ile belirlenen
uygun ve orantılı yükümlülükler EPG’ye sahip işletmecilere uygulanmaktadır.
Dolayısıyla, gelinen süreçte elektronik haberleşme sektöründe yaşanan gelişmelere paralel
olarak ikame kavramının bilhassa düzenleyici kurumlar tarafından dikkate alınması ile birlikte
sabit-mobil ikamesi konusu pazar analizleri sürecinde giderek önem taşıyan bir kavram haline
gelmektedir. Zira bugüne kadar genel olarak düzenleyici kurumlar tarafından sabit ve mobil
şebeke hizmetlerine ayrı pazar tanımları içerisinde yer verilerek ayrı ayrı öncül düzenlemeye
tabi tutulmuştur. Öte yandan, sabit mobil ikamesi kavramı ile birlikte öncül düzenlemeye tabi
ilgili pazarların tanımlarının değişmesi ve genişletilmesi ve/veya mobil hizmetlerden gelen
rekabetçi baskının sabit hizmetler üzerindeki etkisi göz önüne alınarak düzenleme yapılması
ihtimalini beraberinde getirmiştir.
Bu kapsamda, ülkemizde yapılacak düzenlemeler öncesinde sabit ve mobil teknolojilerin
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varsa bu ikame durumunun pazar tanımları üzerine olan etkisi ile sabit ve mobil pazarların
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birlikte değerlendirilip değerlendirilemeyeceği gibi hususların ele alındığı bir çalışma
yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur2.
Bu çerçevede, işbu çalışma sonucunda ülkemiz sabit ve mobil elektronik haberleşme
hizmetlerine ilişkin kullanıcı profilinin çıkarılması, durum tespitinin yapılması, eğilim ve
beklentilerinin belirlenmesi, kullanıcıların teknoloji takip ve tercihleri hakkında bilgi sahibi
olunması, bu bilgilerden yola çıkılarak sektörde yer alan platformlar/teknolojiler/hizmetler
arası rekabete ilişkin isabetli değerlendirmelerde bulunulması ve bu kapsamda gerekli
görülmesi halinde düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve/veya yeni düzenlemelerin yapılması
hedeflenmektedir.
İşbu Raporun hazırlanması sırasında ikame kavramının iktisadi olarak incelenmesi, sabitmobil ikamesi kavramı, literatür taraması, uluslararası örneklere yer verilmesi ve BTK
tarafından, “Son Kullanıcıların Sabit ve Mobil Şebekeler Üzerinden Telefon ve İnternet
Kullanımlarının Değerlendirilmesine Yönelik Hizmet Alımı” konulu 20/06/2012 tarihli ve
2012/İK-10/275 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde ihalesi yapılan anket çalışması sonucunda
ulaşılan sonuçların değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca işbu Rapor kapsamında ilgili ülke
incelemelerine yer verilmekte ve anket sonuçları ışığında, pazar analizlerinin(özellikle 1 ve 2
no’lu sabit şebekede arama ve erişim pazarlarının)gözden geçirilmesine ışık tutacak yol
haritası mahiyetinde açıklamalar sunulmaktadır.
Bu kapsamda Raporun ilerleyen bölümlerinde aşağıda yer alan hususlara yer verilmektedir:
2’inci Bölümde; “ikame” kavramı açıklanmakta ve iktisadi açıdan değerlendirmeler yapılarak,
pazar analizleri açısından konunun etki ve önemine yer verilmektedir.
3’üncü Bölümde; elektronik haberleşme sektöründe sabit mobil ikamesinin nedenleri, çeşitleri
ile ikame analizine dair bir takım bilgilere yer verilmektedir.
4’üncü Bölümde; sabit-mobil ikamesi konusunda güncel literatür taramasına yer
verilmektedir.
5’inci Bölümde; elektronik haberleşme sektöründe sabit mobil ikamesinin düzeyi ve etkilerine
ilişkin ülke örnekleri incelenmektedir.

2

Bu kapsamda, Kurumumuzun2013 Yılı İş Planı’nda yer verilen ‘Elektronik Haberleşme Sektöründe Sabit Mobil
ikamesinin Değerlendirilmesi’ başlıklı çalışma işbu Rapor ile gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.
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6’ıncı Bölümde; ülkemizde sabit mobil ikamesinin düzeyinin tespit edilmesi amacıyla yapılan
anket çalışmasının çıktılarına yer verilecektir.
7’nci Bölümde;Genel nitelikli değerlendirmeler ve anket çalışmasının sonuçları ele
alınmaktadır.
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2. İKTİSADİ AÇIDAN İKAME KAVRAMI
Sabit-mobil ikamesinin değerlendirilmesi sürecinde öncelikle “ikame” kavramının ve ikame
ile ilişkili diğer kavramların açıklanmasının, tüketicilerin tercihlerinde görülen değişimlerin
nedeni ve öneminin ifade edilmesinin konuyu anlayabilmek açısından önemli olduğu
değerlendirilmektedir. “İkame” kavramı Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanıma göre,
“yerine koyma, yerine kullanma” anlamlarına gelmektedir3. Rekabet hukuku ve iktisadı
yazınında ise “üreticilere veya tüketicilere göre ürünlerin birbirlerinin yerine geçebilmelerinin
ölçütü” olarak tanımlanmaktadır (Rekabet Kurumu, 2011, s 52)4.
“İkame” kavramı, Kurumumuz tarafından öncül düzenlemeye tabi ilgili elektronik haberleşme
pazarlarının tanımlanması aşamasında kullanılmaktadır. Örneğin, birbirini ikame ettiği
değerlendirilen iki ürünün aynı ilgili pazarda olduğu kabul edilebilmektedir. Nitekim Avrupa
Birliği Komisyonu’nun pazar analizi rehber dokümanında, ilgili ürün pazarı; ürünün
özellikleri, fiyatı ve kullanım amaçları açısından tüketici tarafından değiştirilebilir ya da
ikame

edilebilir

nitelikteki

bütün

ürünleri

tanımlanmaktadır5.Sabit mobil ikamesi ise

ve/veya

hizmetleri

kapsar

şeklinde

mobil şebeke hizmetlerinin sabit şebeke

hizmetlerinin yerine kullanımı şeklinde tanımlanmaktadır. Aslında söz konusu tanımdan da
anlaşılacağı üzere sabit mobil ikamesi kavramı genellikle her iki şebeke üzerinden sunulan
hizmetlerin birbirilerini ikame etmesinden ziyade, mobil şebeke hizmetlerinin sabit şebeke
hizmetlerinin yerine kullanılabilmesi (asimetrik ikame) durumunu işaret etmektedir.
2.1. Talep Yasası
İkame kavramının iktisadi manada daha iyi anlaşılabilmesi için talep kavramına değinmek
gerekmektedir. Talep kavramı, tüketicinin ödeme gücüne sahip olması koşuluyla farklı fiyat
seviyelerinde belirli bir maldan satın almak istediği miktar şeklinde tanımlanmaktadır. Bir
ekonominin dengeye ulaşabilmesi için tüketicilerin tüketmek istedikleri ürün miktarı ile
üreticilerin üretmek istedikleri ürün miktarının denge seviyesinde örtüşmesi gerekmektedir.
Arz ve talebin dengelenmiş olduğu bu noktada üretilecek/tüketilecek ürünün fiyatı belirlenmiş
olmaktadır. Bu duruma göre, bir malın fiyatı düşerken o maldan talep edilen miktar artarken,
bir malın fiyatının yükselmesi durumunda o maldan talep edilen miktar azalmaktadır.
3

www.tdk.gov.tr
Rekabet Kurumu, 2010, Rekabet Terimleri Sözlüğü, Ankara, s.52.
5
Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the
Community regulatory framework for electronic communications networks and services (2002/C 165/03),
Bölüm 2.2.1.
4
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Literatürde Talep Yasası olarak geçen bu husus talep edilen miktarın öncelikle talep edilen
ürünün fiyatı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Öte yandan malın fiyatı dışında bir
mal/ürüne olan talebi; parasal gelir, ikame malların fiyatları, tamamlayıcı malların fiyatları,
tüketicilerin zevk ve tercihleri, gelecekteki fiyat ve gelir düzeyine ilişkin beklentiler gibi
faktörler de belirlemektedir (Orhan ve Erdoğan, 2006).
Talep fonksiyonu ise talep miktarını etkileyen faktörleri bir araya getirerek, söz konusu
değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade etmek için kullanılan iktisadi bir terimdir. Bu kapsamda,
talep miktarını etkileyen değişkenler dikkate alınarak herhangi bir mala ilişkin (örneğin A
malı) talep fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir (Orhan ve Erdoğan, 2006):
Ad = f ( PA, PC, PS, I, T)
Yukarıdaki fonksiyonel eşitlikte;
PA: A malının fiyatını,
PC: Tamamlayıcı malların fiyatını,
PS: İkame mallarının fiyatını,
I: Tüketicinin gelirini,
T: Zevk ve tercihlerin meydana getirdiği değişkenliği
ifade etmektedir. Söz konusu talep fonksiyonunda, A malının fiyatı dışında talep miktarını
belirleyen bütün değişkenlerin sabit olduğu varsayıldığında, talep fonksiyonunu kısaca şu
şekilde yazmak mümkündür (Orhan ve Erdoğan, 2006):
Ad = f ( PA )
Başka bir deyişle talep fonksiyonunda diğer tüm değişkenler sabit iken (ceteris paribus) bir
malın talep miktarı o malın fiyatına bağlı olup, aralarında negatif bir ilişki bulunmaktadır.
Bununla birlikte, sabit bir fiyat düzeyinde talebi etkileyen diğer değişkenlerde bir takım
farklılıkların olması da mümkündür. Bu kapsamda bir mala olan talep, tamamlayıcı olan
malların fiyatı ile ters orantılı iken ikame olan malların fiyatı ve tüketicinin geliri ile doğru
orantılıdır. Tüketicilerin zevk ve tercihlerinin olası etkisi ise duruma bağlı olup doğru ya da
ters orantılı olabilir. Örneğin mobil şebeke hizmetlerinde hizmet kalitesi ve kapsama alanın
8

artması gibi faktörler, tüketicilerin mobil hizmetlere ilişkin tercihlerini olumlu yönde
etkileyebilmektedir (Yıldırım, 2011).
Bununla birlikte, malın fiyatı, tüketicinin geliri ve diğer (tamamlayıcı ve ikame) malların
fiyatlarındaki değişim karşısında bir mala olan talep miktarındaki değişikliğin esneklik
kavramı ile ölçülmesi mümkündür. İktisadi anlamda “esneklik”, genel olarak ekonomide iki
değişkenli bir model içindeki değişkenlerden birinde meydana gelen oransal değişimin, diğer
değişken üzerindeki oransal değişime etkisine verilen isim olup, iktisat biliminde talebin fiyat
esnekliği en çok incelenen ve pratikte kullanılan esneklik türüdür.
2.2. Talebin Fiyat Esnekliği
Yukarıda bahsedildiği üzere, tüketici kararlarını etkileyen en temel değişkenlerin başında fiyat
değişiklikleri gelmektedir. “Talebin fiyat esnekliği”, bir maldan talep edilen miktarın bu malın
fiyatına karşı duyarlılığının ölçüsü olup, söz konusu malın talep edilen miktarındaki yüzde
değişmenin, o malın fiyatındaki yüzde değişmeye oranı olarak ifade edilmektedir (Orhan ve
Erdoğan, 2006).
Talep Edilen Miktardaki % Değişim
Talebin Fiyat Esnekliği =
Fiyattaki % Değişim
İktisadi olarak talep fonksiyonu talebin fiyat esnekliği katsayılarına göre sınıflandırılmakta ve
bu sınıflandırmada katsayıların mutlak değerleri kullanılmaktadır. Buna göre, fiyatın talep
esnekliğinin 1’den küçük olması halinde esnek olmayan bir talebin bulunduğu
değerlendirilmekte iken talebin fiyat esnekliğinin 1’den büyük olması durumunda ise esnek
bir talepten bahsetmek mümkündür. Fiyat esnekliğinin düşük olması daha çok tüketiciler
açısından zorunlu mallar ile ilişkilendirilmekte iken, fiyat esnekliğinin yüksek olması
tüketicilerin o maldan daha kolay vazgeçebileceklerini yani o malın zaruri olmadığını ortaya
koymaktadır. Fiyata karşı duyarlılığı az olan tüketiciler için de benzer bir durumdan
bahsedilebilmektedir. Örneğin, ön ödemeli ve faturalı mobil telefon aboneleri karşılaştırılacak
olursa, genel olarak faturalı abonelerde daha düşük bir talep esnekliği olduğu
söylenebilmektedir. Bunun sebebi olarak, faturalı hatların çoğunlukla iş dünyası tarafından
tercih edilmesi ve sözleşmeler aracılığıyla abonelerin hatta kalacağını taahhüt etmeleri gibi
etmenler gösterilebilmektedir. Diğer taraftan, ön ödemeli mobil tarife seçeneklerine abone
olanların öğrenci vb. daha düşük gelir grubundan aboneler olduğu varsayıldığında, fiyatta
9

yaşanan bir değişimin bu kesimin talebini daha büyük ölçüde etkileyeceği tahmin
edilebilmektedir (Yıldırım, 2011).
Öte yandan bir malın düşük talep esnekliğine sahip olması o malın yakın ikamesinin
bulunmamasından da kaynaklanabilmektedir. Ayrıca malın, tüketici bütçesi içindeki oranı da
talebin esnekliğini etkilemektedir. Örneğin bir tüketicinin geliri yüksek ise ve elektronik
haberleşme hizmetleri için ödediği ücretlerin toplamı harcamaları arasında önemli bir paya
sahip değilse bu durumda o tüketici açısından talebin fiyat esnekliğinin düşük olması
beklenmektedir. Diğer taraftan,

düşük gelire sahip kesimlerin, örneğin genişbant erişim

hizmetlerinin ücretlerinde yaşanacak bir artış karşısında ya genişbant hizmetlerinden
vazgeçme ya da alternatifler arama eğilimi daha yüksek olacağından söz konusu kullanıcı
kesimi için talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu söylenebilecektir (Orhan ve Erdoğan,
2006).
2.3. Talebin Gelir Esnekliği
Bir mala olan talebin ölçülmesinde tüketicilerin geliri de oldukça belirleyici olmaktadır.
Tüketicilerin gelirinde bir artış yaşanması halinde istisnai haller dışında bir mala olan
talebinin de artması beklenir. Dolayısıyla, talebin gelir esnekliği bir mala olan talep
miktarındaki yüzde değişmenin tüketicinin gelirinde meydana gelen yüzde değişmeye
bölünmesiyle bulunmaktadır (Orhan ve Erdoğan, 2006).
Talep Edilen Miktardaki % Değişim
Talebin Gelir Esnekliği (Ey) =
Gelirdeki % Değişim
2.4. Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği
Tüketiciler herhangi bir maldan ne kadar alacaklarına karar verirken sadece o malın fiyatını
değil, o malla yakın ilişkisi olan diğer malların fiyatlarını da göz önünde bulundururlar.
Dolayısıyla tüketici gözünde hangi malların aynı pazarda olduğunun belirlenmesi önem
taşımaktadır. Bu çerçevede geleneksel olarak pazar tanımlamalarında kullanılan yöntemlerden
bir tanesi de çapraz talep esnekliğidir. Çapraz talep esnekliği, tüketiciler açısından ürünlerden
birinin fiyatındaki değişme karşısında diğer ürünlerin miktarındaki değişmenin bir ölçüsüdür.
Başka bir deyişle herhangi bir malın fiyatındaki küçük bir değişme karşısında başka bir
maldan talep edilen miktardaki yüzde değişmenin söz konusu malın fiyatındaki yüzde
değişmeye oranıdır. Çapraz talep esnekliği şu şekilde belirlenebilir (BTK, 2011):
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Çapraz talep esnekliği ikame mallar için pozitif, tamamlayıcı mallar için negatif değer alır.
Bir malın veya hizmetin çapraz talep esnekliği o malın veya hizmetin talep miktarı üzerinde
diğer bir malın veya hizmetin fiyatındaki değişimin etkisini gösterdiğinden iki mal veya
hizmet birbirine ikame edilebilirlerse çapraz fiyat esnekliği pozitif olmakta; eğer iki mal veya
hizmetin birlikte tüketilmeleri gerekirse yani tamamlayıcı nitelikte iseler çapraz talep
esnekliği negatif olmaktadır. Genel olarak, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamada birlikte
kullanılan mallar tamamlayıcı mallardır. Bu sebeple, tamamlayıcı mallardan birinin fiyatında
bir artış olduğunda, diğer malın fiyatında bir değişiklik ortaya çıkmadığı halde o malın talep
miktarı da azalmaktadır. Bu durum iki mal/hizmetin birbirinin yerini ikame etmediği ve söz
konusu ürünlerin farklı pazarlara ait olduğu anlamına gelmektedir. Diğer taraftan iki malın
çapraz talep esnekliğinin pozitif olması bu malların ikame edilebilir olduğunu ve bunların
aynı pazarda olabileceğini işaret etmektedir. Ancak, çapraz talep esnekliğinden hareketle ilgili
piyasanın belirlenmesinde bir dizi eksiklikler bulunmaktadır. Örneğin iki ürünün aynı
piyasada olup olmadığının değerlendirilmesinde, (pozitif olan) çapraz talep esneklik oranının
ne olması gerektiği net değildir. Bu itibarla iki ürünün aynı pazarda olup olmadığının
değerlendirilmesinde çapraz talep esneklikleri üzerinden yorum yapabilmek mümkün iken
kesin bir sonuca varmak mümkün değildir.
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3. ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE SABİT- MOBİL İKAMESİ
Sabit–mobil ikamesi (FMS –fixed to mobile substitution), elektronik haberleşme sektöründe
mobil aboneliğin ve mobil şebekelerin kullanımının sabit telefon hizmetinin yerine kullanımı
şeklinde tanımlanmaktadır.6Sabit–mobil ikamesi kullanıcıların farklı derecelerde mobil
hizmetlerden aldıkları faydayı, sabit hizmetlere kıyasla daha fazla tercih etmeleri şeklinde
ortaya çıkmaktadır.
İkame kavramı çoğu zaman “sabit–mobil yakınsaması (fixed–mobile convergence)” ile
karıştırılmaktadır; ancak farklı kavramlardır(FMS vs. FMC).Sabit–mobil yakınsaması,
kısaca, tüketicilere sunulan hizmetlerin birbirinden farklı şebekelerin özelliklerinin
“yakınsaması” ile benzer hizmetlerin farklı yollardan sunulabilmesi şeklinde ifade
edilmektedir. ITU, yakınsamayı “geçmişte ayrı teknoloji, piyasa ya da politikalarla
tanımlanmış endüstri yapılarını bir araya getiren (entegre eden) teknolojik, hukuki, pazara
ilişkin ya da düzenleyici kapasite” olarak tanımlamakta; yakınsamanın, geleneksel olarak ülke
sathında kontrol edilebilen birçok hizmet ve bilgi kaynağının dünya genelinde
sunulabilmesini mümkün kılması dolayısıyla, önemli uluslararası bir bileşeni de ihtiva ettiğine
dikkat çekmektedir. Sabit-mobil ikamesi ise, sabit telefon hizmeti yerine veya bu hizmete
ilave olarak mobil telefon hizmetinin tercih edildiği durumlarda gözlemlenmektedir.
Önceki bölümde ikame kavramı, pazar analizlerindeki yeri ile ilgili ürünler arasındaki
ikameyi gösteren diğer kavram ve testlere ilişkin olarak yapılan açıklamalardan sonra bu
bölümde günümüzde neden mobil ve sabit hizmetler arasında ikame hususunun varlığının
tartışılmaya başlandığı, elektronik haberleşme pazarında bu gelişmeye sebep olan temel
etkenler ile sabit-mobil ikamesinin tanımlanan çeşitlerinden bahsedilecektir.
3.1. Sabit-Mobil İkamesinin Temel Etkenleri
Kullanıcıların bir hizmet ya da ürünü başka bir hizmet ya da ürünle değiştirebilmesi manasına
gelen ikame kavramının elektronik haberleşme sektörüne yansıması sabit-mobil ikamesi
şeklinde olmaktadır. Sabit-mobil telefon ikamesi genel olarak sabit hat ve mobil şebekeler
arasındaki ilişki olarak adlandırılmakta ve sabit telefondan alınan hizmetlerin mobil telefon
aboneliği ile yer değiştirmesi hususunu ifade etmektedir (Yıldırım, 2011).

6

Albon, R., 2006. Fixed-to-mobile substitution, complementarity and convergence, Agenda 13 (4), 309–322.
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Sabit ve mobil hizmetler arasındaki ikamenin söz konusu olmasında ülkelerin ve/veya
pazarların kendine has özellikleri ile söz konusu ülkelerdeki/pazarlardaki tüketicilerin
davranış şekilleri ve pazar dinamikleri belirleyici olmaktadır. Söz konusu etkenlere kısaca
aşağıda yer verilmektedir:
• Ses (hizmet) kalitesi: Mobil hizmetlerin işletmecilerce sunumunda artan hizmet kalitesi,
özellikle kapsama alanı sorunlarının gittikçe azalmasıyla birlikte, mobil telefonların
kullanımlarının yaygınlaşmasındaki en etkili unsurlardan biridir.
• Yaşam tarzı: Mobil telefonların kişilere sağladığı mobilite imkânı ve dolayısıyla daha

esnek yaşam şeklini destekleyen yapısı kişilerin günlük hayatında merkezi ve hatta zorunlu
bir rol oynamasına sebep olmaya başlamıştır. Özellikle yüksek mobil penetrasyon oranlarıyla
birlikte, basit uygulamalar da dâhil olmak üzere hizmetlerin ve uygulamaların
kişileştirilebilmesi mobil hizmetlere olan kullanımı arttırarak sabit telefon hizmetlerini daha
az çekici hale getirmiştir. Günümüzde, hane halklarının her birinde bir mobil telefon olmasına
rağmen genellikle her hane için tek bir sabit hat kullanımı görülmektedir. Artan mobil
eğilimle birlikte kişisel aramalarda doğru insana ulaşmak kolaylaşmıştır. Gençler arasında
mobil telefonun doğal olarak ilk tercihte yerini aldığı ve tek başına yaşayan nüfus sayısının
artması ile birlikte sabit hat abonelik ihtiyacının da düştüğü gözlenmektedir.
• Fiyatlandırma: Sabit ve mobil aramalardaki fiyat ve trafik gelişimine ilişkin kolerasyon
incelendiğinde nispeten düşük fiyat farkının bireyleri sabit telefon aramaları yerine mobil
telefon kullanımına teşvik ederek sabit-mobil ikamesi üzerinde olumlu bir etki oluşturduğu;
ayrıca, tüketicilerin çok hassas oldukları mobil abonelik aktivasyon ücretleri ile sabit hat
kurulum ücretleri ya da mobil ve sabit hizmetler arasındaki aylık sabit ücret farklılıklarının da
sabit-mobil ikamesi üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
• Rekabet: İşletmeci açısından bakıldığında, sabit mobil ikamesi öncelikli olarak rekabetin
yeniden tanımlanması anlamına gelmektedir. Hedef pazarın yeniden tanımlanması ile
işletmeciler, karşılaştırmalı üstünlüklerini geliştirerek bunu pazar payı elde etmek maksadıyla
kullanmaktadır. Yoğun rekabet içinde, işletmeciler işlerini genişletmek için sınırlarını
zorlamaya meyilli olup hem sabit hem de mobilde hâkim durumu olan işletmeciler açısından
FMS müşterileri pazardaki yeni oyuncular için pazarı açık bırakmakta ve sabit mobil ikamesi
için bir tehdit olarak algılanmaktadır. Uzun vadeli karlılık ve pazar payı hedefleri sabit mobil
ikamesi ile ilgili stratejilerin gözden geçirilmesini gerektirmektedir.
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• Hizmet ve pazarlama: Sabit-mobil ikamesi gelişimine, bireysel tarafta, mobil işletmecilerin
arkadaş çevresi ve aile bireylerine yönelik olarak ya da her yöne konuşma imkânı sağlayan
tarife paketlerinin mobil trafiği arttırması sebebiyle işletmecilerin pazarlama stratejilerinin bu
yönde gelişim gösterdiği; kurumsal tarafta ise şirket personeli arasında ucuz ya da görüşme
imkânı sağlayan tarife paketleri, kablosuz sanal özel şebeke (VPN) çözümleri gibi gittikçe
farklılaşan ve çeşitlenen ürün yenilikleri sayesinde küçük ve orta ölçekli şirketlerin de sabit
hat hizmetleri yerine mobil hizmetlere daha meyilli olduğu görülmektedir.
• Şebeke boyutu: Mobil şebekeler üzerinden gerçekleşen trafik miktarı ile mobil
işletmecilerce kurgulanan grup içi ya da her yöne tarife paketlerinin kullanımının
yaygınlaşmasıyla mobil telefon kullanıcılarının sayısının artmasıyla birlikte sabit mobil
hizmetler arasındaki ikamenin artması beklenmektedir.
3.2. Pazar Analizleri Kapsamında İkame Kavramı
3.2.1. İlgili Ürün Pazarının Belirlenmesi
Pazar analizi sürecinde ilk adım olarak dikkate alınan ilgili pazar tanımı, rekabet seviyesi
analizleri için bir çerçeve oluşturmakta ve analizin yapılacağı pazar için ürün/hizmet ve
coğrafya bazında sınırları belirlemektedir. Bu kapsamda birbirleri ile ikame edilebilen
ürün/hizmetlerin aynı ilgili pazar içerisinde yer aldıkları değerlendirilmektedir. Bu nedenle
ürün/hizmetlerin birbirleri ile ikame olup olmadıklarını incelemek düzenleyici belirliliğin
sağlanmasını teminen kritik öneme sahiptir.
Bilindiği üzere, ilgili pazar tanımının ürün pazarı ve coğrafi pazar olmak üzere iki temel
boyutu bulunmaktadır. İlgili pazarın hem ürün hem de coğrafi boyutlarıyla tanımlanması
pazar analizi sürecinin ilk aşamasıdır. İlgili pazarın tanımlanması pratik açıdan daha uygun
olması yönüyle ilgili ürün boyutunun incelenmesiyle başlar. İlgili coğrafi pazarın
tanımlanması genel olarak ürün pazarının kapsam ve sınırlarının belirlenmesinin ardından
yapılır. İlgili ürün pazarının tanımlanması; ilgili ürünün sunulduğu pazarda, ürün ve/veya
hizmetin ikamesinin olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. İlgili ürün
tanımı yapılırken ikame edilebilirlilik hem talep hem de arz yönlü değerlendirmelere
dayandırılmaktadır. İlgili pazarın belirlenmesinde talep ve arz ikamesine eşdeğer önem
verilmesi, talep ve arz ikamesinin durağan olarak değerlendirilmemesi ve gelecekle ilgili
öngörüler değerlendirmeye alınarak ilgili pazarın sınırlarının belirlenmesi büyük önem
taşımaktadır. Pazar analizlerine ilişkin Komisyon’un rehber dokümanında ilgili ürün pazarı;
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ürünün özellikleri, fiyatı ve kullanım amaçları açısından tüketici tarafından değiştirilebilir ya
da ikame edilebilir nitelikteki bütün ürünleri ve/veya hizmetleri ifade etmektedir.7 Bu
kapsamda talep açısından, ürünler alıcıların gözünde ikame edilebilir olmalıdır. Arz açısından
ise ilgili ürünü veya bu ürünle ikame olabilecek bir başka ürünü üreten ya da üretim
olanaklarını kolaylıkla bu ürünleri üretmek için kullanabilecek işletmeciler bakımından bir
değerlendirme yapılmaktadır. Arz yönlü ikame pazar tanımında önemli bir unsurdur. Sabit ve
mobil hizmetler arasındaki daha az var olan maliyet ve kapasite farklılıkları, arz yönlü
ikamenin kapsamını genişletmektedir.
Bununla birlikte, Komisyon tarafından yayınlanan Açıklayıcı Doküman’a göre yapılan analiz
neticesinde aynı pazar tanımı kapsamında yer almayan ve özellikle farklı altyapılardan
sunulan hizmetlerin birbirleri üzerinde dolaylı bir baskı (indirect constraint) oluşturabilmesi
mümkündür. Bu durumda bu dolaylı baskı doğrudan pazar tanımını etkilemese bile ilgili
pazardaki rekabet seviyesinin ölçülmesine etkisi olabilmektedir. Örneğin bir ürün farklı
pazarda yer alan ve farklı altyapı üzerinden sunulan başka bir ürünün fiyatları (ve hizmet
kalitesi, ürün çeşidi vs) üzerinde önemli ve sürekli bir baskı oluşturuyorsa, bu durumda ilgili
pazarda EPG’ye sahip bir işletmecinin varlığından söz etmek doğru olmayabilecektir. Bu
durumda aslında iki ürün arasında yine bir ikame durumu söz konusu olmakla beraber,
aradaki ikame ilişkisi iki ürünün aynı pazarda kabulü için yeterli düzeyde değildir.Bu durum
iki yönlü değil de asimetrik bir ikamenin olduğu durumlarda ortaya çıkabilmektedir.
Pazar analizlerinde bir ürünün diğer bir ürünle aynı pazarda sayılabilmesi ya da diğer
pazardaki bir ürünün fiyatları üzerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi
için bu iki ürünün tüketici ve üreticiler için nitelikleri, kullanım amaçları ve fiyatları
bakımından da benzer olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, talebin
fiyat esnekliği, çapraz talep esnekliği gibi yukarıda açıklanan yöntemlerin dışında pazar
analizlerinde kullanılan farklı testler de bulunmakta olup kullanılan bu yöntemler aşağıda
açıklanmaktadır.

7

Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the
Community regulatory framework for electronic communications networks and services (2002/C 165/03),
Bölüm 2.2.1.
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3.2.2. Varsayımsal Tekel Testi
Literatürde SSNIP (small but significant and non-transitory increase in price) testi olarak da
bilinen varsayımsal tekel testinin (hypothetical monopolist test) ABD Birleşmeler
Yönergesinde yer alan tanımı özetle şöyledir: “Anti tröst pazar, bir ürün ya da ürün grubu ve
bu ürünlerin sunulduğu bir coğrafi alandır. Bu ürünleri sunmakta olan firmanın herhangi bir
fiyat düzenlemesine tabi olmayan, kârını maksimize eden ve o alanda incelenmekte olan
ürünün mevcut durumda ve gelecekteki tek tedarikçisi olan varsayımsal bir tekel olduğu;
piyasadaki diğer satış koşullarının değişmeyeceği; varsayımsal tekelin kendi sunduğu
ürünlerin fiyatında “küçük ama belirgin ve geçici olmayan”8 bir artış uygulaması durumunda
eğer firmanın müşterileri diğer ikame ürünleri tercih ediyorsa o ikame ürünlerin de ürün
grubuna dâhil edilmesi gerekmektedir. Varsayımsal tekelin, fiyatları artıramayacağı fiyat
düzeyinde bu analiz sona erdirilir. İlgili pazar, bu şekilde sınırları çizilen en dar ürün
grubundan oluşmaktadır.”9
Varsayımsal tekel testi diğer tüm iktisadi varsayımlar gibi oldukça idealize edilmiş koşulları
sembolize etmektedir. Ancak yine sonuçları itibarıyla incelemeye konu olan ilişkilerin hangi
temelde işlediğini göstermesi açısından iyi bir ölçüt olarak değerlendirilebilmektedir.
Bu test yapılırken öncelikle incelenen ürünü/ürün grubunu sunmakta olan bir varsayımsal
tekelci firmanın varlığı kurgulanmaktadır. Daha sonra bu firmanın geçici olmayan küçük ama
belirgin bir fiyat artışı yapmasının firma açısından kârlı olup olmayacağı değerlendirilir.
Testin özünde en küçük ürün grubunun varsayımsal bir tekel tarafından sunulduğunda
rekabetçi fiyatların üzerindeki bir fiyattan kâr ederek sunulabildiği senaryonun incelenmesi
yatmaktadır. Bu fiyatın genellikle en azından rekabetçi fiyatın küçük ama belirgin bir şekilde
üzerinde olduğu kabul edilmektedir. Eğer firma kârlı ise ilgili pazar tanımlanmıştır ve
dolayısıyla bu durumda test sona erdirilir. Aksi durum geçerliyse; bu durumda fiyat artışına
karşılık olarak talebin büyük bir kısmının ürün grubunun sıkı bir ikamesi olan bir diğer ürüne
kaydığı anlaşıldığından ürün grubunun doğru tespit edilmesi için testte başa dönülmektedir.10
Ancak testin çalışmadığı durumlar da söz konusu olabilmektedir. Örneğin; fiyatları zaten
rekabetçi düzeylerin çok üzerinde olan bir işletmecinin kendi ürününe karşı gözlemlediği

8

Genellikle %5-10 arasında bir fiyat artışı küçük ama belirgin fiyat artışını karşılar nitelikte kabul edilmektedir.
“Horizontal Merger Guidelines” (Ağustos 2010), U.S. Department of Justice and the Federal Trade
Commission.
10
Office of Fair Trading, (2004), Market Definition, s.5-7.
9
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rekabet baskısı, diğer ürünlerin tam olarak ikame olup olmamasından değil fiyat düzeyinin
hâlihazırda oldukça yüksek düzeyde olmasından kaynaklanmaktadır. Böylesine bir durumda
test uygulanırsa pazar olduğundan daha geniş olarak tanımlanabilecektir. Bu durum literatürde
“Selofan Yanılgısı (Cellophane Fallacy)”11 olarak bilinmektedir.
3.2.3. Fiyat Korelâsyonu
Fiyat korelâsyonu yönteminde; ürünlerin birinin fiyatında bir artış yapıldıktan sonra benzer
ürünlerin fiyatlarındaki artışların söz konusu artışı izleyip izlemediği incelenmekte ve
sonucunda fiyat artışı olan benzer tüm ürünlerin aynı ilgili pazarda olduğu farz edilmektedir.
Ancak bir ürünün fiyatı aynı kalır ya da azalırken diğer ürünün fiyatı artıyorsa bu aslında söz
konusu ürünün diğer ürünün fiyatı üzerinde rekabetçi bir baskı oluşturmadığına ve ürünlerin
farklı pazarlarda olduğuna bir işarettir. Diğer bir deyişle, bu yöntemde belirli bir süreçte
benzer fiyat eğilimlerini gösteren ürünlerin varlığı sorgulanmaktadır.
İlgili pazarın belirlenmesinde çapraz talep ve arz esnekliğinin belirlenmesi amacıyla
yapılması gereken bir dizi teste rağmen fiyat korelâsyonunun uygulamasında görülen
kolaylık, bu yöntemin tercih edilmesine yol açmıştır. Ancak ikame ürünlerden birinin
fiyatındaki artışın diğer işletmecilerin fiyat artışı yerine ürün satış miktarını artırıp daha düşük
fiyattan satmayı tercih edebilmeleri ilgili pazarın belirlenmesinde fiyat korelâsyonunun
kullanılmasını güçleştirmektedir.
3.3. Sabit - Mobil İkame Türleri
Mobil hizmetler sunulmaya başlanmasından itibaren zaman içerisinde hızla yaygınlaşmış,
önceleri oldukça pahalı ve dolayısıyla kullanımı sınırlı olan söz konusu hizmetler günümüzde
çoğu insanın hizmet aldığı bir teknoloji haline gelmiştir. Kullanıcılar tarafından önceleri
sadece sabit şebekelerden sağlanan ses hizmetleri ile iletişim kurma imkânı varken, mobil
şebekelerin ve bu şebekeler üzerinden sunulan hizmetlerin artması nedeni ile tüketiciler, artık
sabit ve mobil şebekeler arasında tercih yapma imkânına sahip olmuşlardır. Sabit ve mobil
hizmetler arasında söz konusu tercih, kendisini erişim ikamesi ve arama ikamesi olarak
göstermektedir.

11

US v. E.I. duPont de Nemours&Co.
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Erişim ikamesi, son kullanıcıların sabit hatlarını kapatarak haberleşme ihtiyaçlarının tamamını
mobil şebekeler üzerinden karşılamaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda son
kullanıcının sabit şebeke üzerinden hizmet sunan işletmeci ile herhangi bir abonelik ilişkisi
kalmamaktadır.
Ülkemizde 2004 yılından itibaren sabit telefon abone sayısı düşüş trendi içerisine girmiş olup,
2013 yılı ikinci çeyrek verilerine göre 13,9 milyon seviyelerindedir.. 12 Bir önceki üç aylık
döneme göre %0,52 oranında artarak %18,46 penetrasyon oranı gerçekleşmiştir. Buna karşın
mobil abonelikler 2004 yılından bu yana hızlı bir yükseliş göstermiş, 2009 yılından sonra ise
küçük ölçekli bir düşüş yaşamıştır. 2008 yılı sonunda uygulamaya geçirilen mobil numara
taşınabilirliği düzenlemeleri ve mobil işletmecilerin tüketicilere sunmaya başladıkları her
yöne tarifeler ile birlikte birden çok mobil hat sahibi olan tüketiciler sahip oldukları ikinci
hatlarını iptal ettirmiş olup, bu durum mobil penetrasyon oranlarını bir miktar aşağıya
çekmiştir (Yıldırım, 2011). Bununla birlikte 2013 ikinci çeyrek verilerine göre mobil abone
penetrasyonu %89,9 olarak gerçekleşmiştir.13
Yukarıda da ifade edildiği üzere yıllar içerisinde sabit telefon abone sayısı azalırken, mobil
abone sayısı artmaktadır. Bu durumun erişim ikamesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
düşünülmektedir.
Ayrıca 14.07.2010 tarih ve 2010/DK-07/ 417 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı ile
kullanıcıların sabit telefon hizmetini almaksızın internet hizmetini alabilmelerini sağlayan
“Yalın DSL” uygulamasının başlamasından sonra son kullanıcıların genişbant hizmeti
alabilmeleri için telefon aboneliğini tutmalarına gerek kalmamış olup bu durum da sabit
telefonların iptal edilmesinde rol oynamıştır. Bu hususun da erişim ikamesi kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Arama ikamesi ise, son kullanıcıların hem sabit, hem de mobil şebekeler üzerinden arama
yapma imkânları olduğu halde, mobil şebekeler üzerinden haberleşme ihtiyaçlarını
karşılamaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda son kullanıcıların sabit şebeke
işletmecisi ile abonelik ilişkisi devam etmektedir; fakat aramaların mobil şebekeler üzerinden
yapılması tercih edilmektedir.
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4. LİTERATÜR TARAMASI
Bilindiği gibi FMS sabit trafiğin mobile yönelik etkisi (arama) ve mobil abone artışının sabit
hat penetrasyonuna (erişim) etkisi şeklinde iki yönlü olarak ortaya çıkmaktadır (Mao vd.,
2006)14. Kısaca FMS sabit hat hizmetlerini mobil ile değiştirmek ya da erişim ve arama
hizmetleri için sabit hat yerine mobil hat kullanmak demektir (Srinuan vd., 2009)15.
Sabit ve mobil telefon hizmetlerinin her ikisi de telefon görüşmelerinde kullanıldığı için, söz
konusu hizmetler arasında mantıksal olarak bir ikame olduğu düşünülmektedir. Bununla
birlikte, sabit hizmetler genel olarak yüksek kalitede ses hizmeti temeline odaklanmaktayken,
mobil hizmetler ise kamera, kısa mesaj, GPS ve diğer internet uygulamaları temelinde gelişim
gösterdiği için en temel kararlarda bile kullanım (arama) ve aboneliğe (erişim) bağlı talep
parametreleri değişiklik gösterebilmektedir. (Ward&Zheng, 2012)
FMS parametrelerinin hesaplanmasında bir takım zorluklar bulunmaktadır. İlk olarak, sabit
hizmetler çok fazla değişmemekteyken, mobil hizmetler büyük bir hızla değişmekte ve
gelişmektedir. Mobil işletmecilerin kapasite ve kapsaması geliştikçe ve pil teknolojisindeki
yenilikler arttıkça mobil cihazlar hem daha küçük hem de daha etkin olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bir diğer neden ise, mobil hizmetlerin fiyatlandırması çok karmaşık bir yapı
göstermektedir. Çünkü fiyatlar erişim, trafik hacmi ve diğer katma değerli hizmetlere göre
değişiklik arz etmektedir. (Ward&Zheng, 2012)16
Gelişmiş ülkelerde tarihsel olarak, mobil haberleşme fiyatlarının da yüksek olması ile birlikte
sabit ve mobil telefonlar tamamlayıcı olarak algılanmaktayken, fiyatların düşmesi sonucunda
tüketiciler sabit ve mobil haberleşmeyi birbirinin ikamesi olarak görmeye başlamışlardır.
Grzybowski (2011) AB ülkelerindeki sabit ve mobil erişim arasındaki ikameyi incelemiştir.
Bu çerçevede hane halkının;


Sadece sabit erişim,



Sadece mobil erişim ve



Hem sabit hem de mobil erişim

14

Mao, C.K., Tsai, H.C., & Chen, C.M., (13 September 2006). FMS patterns: Penetration vs. traffic substitution
in different groups of countries.
15
Srinuan, P., Srinuan, C., &Bohlin, E., (17 January 2012). Fixed and Mobile Broadband Substitution in Sweden,
Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
16
Ward, M.R., &Zheng, S., (10 February 2012). Mobile and fixed substitution for telephone service in China.
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talebinin yapısal modeli tahmin edilmiştir. Buna göre mobil hizmet fiyatlarında yaşanan fiyat
düşüşlerinin “sadece mobil erişim”in payını artırdığı ve “sadece sabit erişim” ile “sabit+mobil
erişim”in payını ise azalttığı ortaya konulmuştur. Çalışmada ayrıca bu durumun sabit ve mobil
arasındaki ikameyi gösterdiği ifade edilmektedir. Dahası internet ve DSL kullanımındaki
artışın ise “sabit+mobil erişim”in payını artırdığı ve bunun da hane halkının internete erişmek
için sabit hatlarını tuttuklarını gösterdiğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte diğer genişbant
erişim yöntemlerinden olan 3G mobil ve kablo internet erişiminin yaygınlaşmasının
“sabit+mobil erişimi”nin payını azaltırken, “sadece mobil erişim”in payını ise artırdığı
belirtilmektedir. Bu nedenle tıpkı ses aramalarında olduğu gibi gelecekte internet erişimi için
tutulan sabit hat bağlantılarının mobil genişbantla değiştirilebileceği ifade edilmektedir. Diğer
yandan paket satışların (bundle) “sabit+mobil erişim”in payını artırırken, “sadece sabit
erişim” ile “sadece mobil erişim”in payını ise azaltacağı vurgulanmaktadır. Bu nedenle paket
satışların etkisi ile birlikte “sadece sabit erişim” ya da “sadece mobil erişim” sunan
işletmecilerin abone kaybı yaşayacağı ifade edilmektedir. (Grzybowski, 2011)17
Buna ek olarak, “paket satış” indirimleri sabit-mobil ikamesini azaltmakta ve buna bağlı
olarak “sadece mobil” ve “sadece sabit” aboneliğini de azaltmaktadır. Ayrıca fiyatlarda
yaşanan düşüşler pazarın geneline negatif etki etmediği gibi, söz konusu düşüşlerin tüketici
fazlasına da yol açtığı bulunmuştur. (Liang&Petulowa, 2012)18
Briglauer ve arkadaşlarının (2010) yapmış olduğu çalışmanın sonucunda, arama ve erişim için
talebin fiyat ve çapraz fiyat esnekliklerinin hesaplanan değerlerine göre, arama elastikiyeti
görülmekteyken, erişimde elastik olmayan bir durum tespit edilmiştir. Bu bağlamda mobilden
gelen önemli rekabetçi baskı nedeniyle, aramada FMS olduğu ve perakende arama
pazarlarının deregüle edilebileceği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte erişim için aynı
sonuca ulaşılamamıştır. (Briglauer vd., 2010)19
Vogelsang’a (2010) göre, FMS mobil şebeke maliyetlerinde yaşanan düşüş, şebekeye olan
talebin etkisi ve mobil hizmetlerdeki kalite artışı ile desteklenmektedir. Politik nedenler ise
sabit pazardaki işletmecilerin piyasa gücündeki potansiyel azalış ile mobil işletmecilerin de
evrensel hizmet sunabilme kabiliyetlerindeki artış olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer bir kişi
hem sabit hem de mobil şebekeye erişime sahip ise, bu durumda apaçık bir biçimde arama
17

Grzybowski, L., (December 2011). Fixed-to-Mobile Substitution in the European Union.
Liang, J., &Petulowa, M., (August 10, 2012). Mobile only users powered by Fixed-Mobile substitution.
19
Briglauer, W., Schwarz, A., &Zulehner, C., (20 October 2010). Is fixed-mobile substitution strong enough to
de-regulate fixed voice telephony? Evidence from the Austrian markets.
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yapmada ikame söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, arama ve erişim arasındaki farkı ayırt
etmek gerekmektedir. Bununla birlikte, mobil hizmetler, sabit şebekelerin sahip olmadığı
mobilite (hareket halinde iken cihazların kullanılabilmesi) özelliği nedeniyle daha cazip
olabilmektedir. Diğer taraftan, sabit şebekeler de yüksek hız internet kabiliyetleri nedeniyle
kullanıcı talebi açısından daha caziptir.20 (Vogelsang, 2010) Bu bağlamda veri hizmetlerine
ilişkin olarak kullanılan teknolojik altyapıların tüketiciler açısından tercih edilebilirlik
algısının mobilite ve hız bazındaki grafiksel gösterimi aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

Şekil2: Veri Hizmetlerinde Kullanılan Altyapıların Tüketiciler Açısından Tercih Edilebilirlik Algısının Mobilite
ve Hız Bazındaki Gösterimi(Kaynak: Liang ve Petulowa, 201221)

Arz tarafında ise sabit ve mobil hizmetler kullanıcıların gözünde ikame bile olsalar, hücreler
arası bağlantının sabit şebekelere göre dezavantajları nedeniyle bu iki hizmetin bu açıdan
tamamlayıcı olduğu öne sürülmüştür.22
Pazar yakınsaması varsayımsal tekel testi ya da SSNIP testi ile değerlendirilmekte ve
varsayımsal tekel tarafından fiyatlarda yapılan %5-10’luk bir artış neticesinde işletmecinin
kârlılığını sürdürüp sürdüremediği sorusuna verilen cevapla ölçülebilmektedir. SSNIP testi,
talebin fiyat esnekliğine [=1/(m0 + t)] dönüştürülmektedir. Burada m0, sıfır kârdaki Lerner
Endeksi’dir [(P-MC)/P].t ise %5-10’luk bir marjdır. Sabit şebekelerde m0, t’den büyüktür.
Örnek olarak Stumpf (2007) m0’ı sabit hat aramalarında 0,6-0,9 bulmuşken, sabit erişimde

20

Vogelsang, I., (2010). The relationship between mobile and fixed-line communications: A survey, Information
Economics and Policy 22 (2010) 4–1.
21
Liang, J., &Petulowa, M., (August 10, 2012). Mobile only users powered by Fixed-Mobile substitution.
22
Vogelsang, I., (2010). The relationship between mobile and fixed-line communications: A survey, Information
Economics and Policy 22 (2010) 4–1.
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0,5’ten küçük bulmuştur. Bu nedenle t=0,1 (%10) değerindeki bir marj ile, talebin kritik fiyat
esnekliği aramalarda -1 ila -1,4 iken, erişimde -1,7’den küçüktür. (Vogelsang, 2010)23
Barth ve Heimeshoff’un (2012) çalışması kapsamında, talebin fiyat ve çapraz fiyat
esnekliklerinin sabitten mobil hizmetlere doğru güçlü ikame etkisi ortaya koyduğu ifade
edilmektedir. Bu bağlamda talebin fiyat esnekliği (sabitte olan fiyat artışının sabit trafiğe
etkisi) kısa vadede -0,1478 ila -0,1661 iken, uzun vadede -0,4692 ila -0,4867 çıkmıştır.
Çapraz fiyat esnekliği (sabitte olan fiyat artışının mobil trafik hacmine etkisi) ise kısa vadede
+0,1250 ila +0,1256 iken, uzun vadede +0,3680 ila +0,4254 olarak hesaplanmıştır. (Barth ve
Heimeshoff, 2012)24
Ward ve Zheng’e (2012) göre, erişim için “abone başına aylık ortalama gelir” (ARPU)
kullanılabilirken, kullanım için ise “dakika başına aylık ortalama gelir” (ARPM)
kullanılabilmektedir. Bununla birlikte bunun bazı sakıncaları da bulunmaktadır. Çin
elektronik haberleşme sektöründe 1998-2007 yılları arasındaki veriler baz alınarak yapılan
araştırmalar ve özellikle talebin fiyat esnekliği ile çapraz esnekliği hesaplamaları sabit ve
mobil aboneliğin birbiri ile güçlü bir ikame ilişkisi ortaya koyduğunu göstermiştir. Bu
bağlamda uzun dönemde talebin fiyat esnekliği mobil hizmetler için -0,59 iken, sabit
hizmetler için -0,38 olarak ortaya çıkmıştır. Çapraz fiyat esnekliği ise +0,39 ila +0,56 arasında
gerçekleşmiştir. Bu durum platformlar arası rekabetin gelişmesinin bir kanıtı olarak ifade
edilmektedir. (Ward&Zheng, 2012)25
2009 yılında PTS tarafından yürütülen çalışma kapsamında, mobil genişbant ile sabit
genişbant hizmetlerinin ikame ya da tamamlayıcı olup olmadıkları araştırılmıştır. Veriler
genişbant hizmet sağlayıcısının fiyat verileri ile desteklenmiştir. Çalışma bulguları genişbant
bağlantılarda fiyat ve konut tipinin önemli belirleyiciler olduğunu göstermiştir. Buna ek
olarak, yaşam alanı ve hizmet sağlayıcının da genişbant erişim olanağını etkilediği sonucuna
varılmıştır. Özellikle fiyat ve çapraz fiyat esneklikleri, İsveç’in birçok bölgesinde mobil
genişbantın sabit genişbanta ikame olduğunu göstermiştir. Elastikiyet araştırma sonuçlarına
göre, DSL ve mobil genişbant, fiyat değişikliklerine kablo ve fiberden daha fazla duyarlıdır.
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Çapraz fiyat esneklikleri sabit genişbant bağlantıların mobil genişbant için yakın bir ikame
oluşturduğunu göstermektedir. (Srinuanvd., 2009)26
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Srinuan, P., Srinuan, C., &Bohlin, E., (17 January 2012). Fixed and Mobile Broadband Substitution in Sweden,
Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
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5. ÜLKE ÖRNEKLERİ
Yeni hizmetlerdeki gelişmelerin sabit ve mobil şebekeler için uygun olması, teknolojideki
ilerlemelerin mobil şebekelerin performansını arttırması, yeni cihazların etkin kullanıma
uygun olması, ticari seçenekler ve kullanım alışkanlıkları, sabit-mobil yakınsamasının (FMC Fixed Mobile Convergence) elektronik haberleşme sektöründe gittikçe önem atfedilen bir
konu olmasını sağlamıştır. ERG (BEREC) 2009 ve 2010 yıllarında yakınsamayı incelemiş ve
sabit-mobil yakınsamasını kısaca “gelişmiş kapasitelerle çeşitli hizmetlerin sunulmasını
sağlayan şebekelerdeki teknolojik gelişmeler” olarak tanımlamışlardır.
Bilindiği gibi teknolojik gelişmeler, dönüşümler ve yakınsama olgusu sabit-mobil ikamesinin
gelişmesine ve sabit ile mobil hizmetlerin aynı ilgili pazarda yer alıp almaması gerektiğinin
sorgulanmasına yol açmaktadır. Ulusal koşullara göre sabit-mobil ikamesi değişiklik arz edip
güçlü veya zayıf olabilmektedir.
İlgili pazarların belirlenmesi sürecinde ve özellikle mobil ve sabit hizmetler arasında ikame
analizi yapılırken bazı önemli konuların göz önünde bulundurulması ihtiyacı hâsıl olmaktadır.
Bilindiği gibi ses (arama), veri (internet) ve görüntü (TV) hizmetleri hem sabit hem de mobil
iletişim şebekeleri tarafından sağlanabilmektedir. Geleneksel olarak sabit şebekelerle
sağlanmakta olan ses ve veri hizmetleri, 2G ve 3G mobil şebekelerinin gelişmesi ile beraber
mobil şebekeler vasıtası ile de erişebilir hale gelmiştir. Mobil şebekelerle sağlanan ses ve
genişbant hizmetleri sabit hizmetlerle daha benzer karakterleri ve fonksiyonları göstermeye
başlamaktadır;bu da ikamenin derecesini artırmaya neden olmaktadır.
Perakende ses ve genişbant internet hizmetlerinde sabit-mobil ikamesinin olup olmadığı,
ikame

varsa

pazar

tanımlarında

sabit-mobil

pazarlarının

birlikte

değerlendirilip

değerlendirilemeyeceği, eğer birlikte değerlendirilecekse ulusal pazarlarda nelerin dikkate
alınması gerektiği sorularına çözüm bulmak amacıyla BEREC tarafından 24 Mayıs 2012
tarihinde “Pazar Tanımında Sabit-Mobil İkame Etkisi” adlı çalışma yayımlanmıştır. Söz
konusu çalışma kapsamında UDK’ler nezdinde yapılan anketten elde edilen veriler
kullanılarak son dönemde tartışılan sabit-mobil ikamesinin pazar tanımlarına nasıl
yansıtılması gerektiği konusunda UDK’lere yardımcı olmak amacı ile FMS’in geleneksel
sabit pazar başarısızlıklarına potansiyel etkisi analiz edilmektedir.
Sabit mobil ikamesinin derecesi ve pazar analizine olan etkilerini anlayabilmek için her
ülkenin yerel özelliklerini anlamak, olay bazlı analiz yapmak daha isabetli olacaktır. Paket
24

satış uygulamalarının gelişimi, ses ve genişbant perakende pazarlarındaki mobil ve sabit
arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaya başlamasına rağmen, sabit mobil ikamesinin varlığından
söz edebilmek için ses ve genişbant hizmetlerinin ayrı ayrı göz önüne alınması gerekmektedir.
Avrupa Birliği 15’inci İlerleme Raporunda da belirtildiği gibi sabit ses telefonu hizmetleri
gelir ve yoğunluk (penetrasyon) bakımından azalmaktadır. Sabit ses telefonu hizmetleri,
genişbant üzerinden ses hizmetleri ve mobille artan oranda ikame edilmektedir. Bu bağlamda
ses hizmetlerinde sabit mobil ikamesi, kullanım ve erişim açısından incelenebilir.
Kullanım: Avrupa Birliği’nde (AB) kullanım açısından, sabit erişim kaynaklı ses
aramalarının toplamı (dk bazlı) 2005’ten 2009’a dek azalırken, mobil erişim kaynaklı ses
aramalarının toplamı artmıştır. 2009 yılında ilk defa mobilden başlayan trafik, sabitten
başlayan trafiği geçmiştir (%51,6; %48,4).
Erişim: AB’de çifte erişim (sabit ve mobil telefon erişimi) en yaygın durumu (bireysel
kullanıcıların 2005 yılında %61’i 2011 yılında %62’si) yansıtmakta olup azalma
göstermemektedir. Sadece mobil erişimi olan haneler artarken (2005 yılında %18, 2011
yılında %27) sadece sabit erişimi azalmaktadır (2005 yılında %18, 2011 yılında %9). Her ne
kadar mobil erişime sahip olup da sabit telefon erişimine sahip olmayan bireysel kullanıcıların
sayısı artmasına rağmen, sabit ve mobil erişimin genellikle birbirlerini tamamlayıcı
olabilecekleri, ikame olmadıkları değerlendirilmektedir.27
AB’de sabit ve mobil üzerinden trafik oranları oldukça heterojen yapıdadır. Bu yapıya göre:
a)

Düşük ve azalan sabit hat penetrasyonu olan ülkeler (Çek Cumhuriyeti, Finlandiya

vb.) artan mobil ses hizmeti kullanan tüketiciler ile dengelenmektedir.
b)

Yüksek ve durağan (veya artan) sahip hat penetrasyonuna sahip olan ülkelerde

(Fransa, İsveç, Hollanda) tüketiciler çift erişime (sabit ve mobil) sahiptirler.
Buna göre, (a) şıkkındaki ülkelerde sabit ve mobil arasında mobilin sabite ikame olduğunu
gösterir bir yönelim mevcutken, (b) şıkkındaki ülkelerde daha çok sabit ve mobil hizmetler
birbirinin tamamlayıcısı olarak görülmektedir.
AB’de toplam internet erişimi her geçen gün artmakta, sabit genişbant penetrasyonu
yükselmekte, veri hizmetleri ile ilgili mobil genişbant penetrasyonu artmakta olup3G ve
27
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şimdilerde de 4G mobil cihazlar vasıtası ile internete bağlanan nüfus oranında belirgin bir
yükseliş mevcuttur. Diğer yandan veri trafiği de hem sabit hem mobil şebekelerde belirgin bir
şekilde artmaktadır. Bu bağlamda hem sabit hem de mobil pazar geliştiği için Avrupa
genelinde sabit mobil ikamesini değerlendirmek zordur. Ancak genel olarak mobil
genişbanttaki gelişme ve penetrasyon oranının sabit genişbanttaki gelişme ve penetrasyon
oranından daha hızlı olduğu ifade edilebilmektedir.
Ses hizmetlerinde olduğu gibi veri hizmetlerinde de sabit mobil ikamesi, incelenen ülkeye
göre değişmektedir. Yerel farklılıklar aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:
-

İnternete bağlanmak için mobil telefon şebekesi kullanmak,

-

Sadece mobil veri kullanan bireysel kullanıcıların, internete bağlanan bireysel
kullanıcılar içindeki oranı.

Mobil ve sabit erişimden kaynaklanan genişbant trafik miktarını karşılaştırmadan önce iki tür
olan mobil erişim birbirinden ayrılmalıdır. Bunlardan biri tüm cihazlardan sağlanan mobil
trafik iken, diğeri ise tahsis edilmiş veri kartlarından (mobil modem) sağlanan trafiktir. Eğer
veri kartları vasıtası ile sağlanan bağlantılar sabit hattan kaynaklanan genişbanta ikame olarak
değerlendirilirse, akıllı telefonlardan sağlanan bağlantıların daha farklı özel ihtiyaçlara hitap
ettiği düşünülebilir. Erişim başına ortalama trafik itibari ile bakıldığında, 3G modemler/veri
kartlar vasıtası ile gerçekleşen trafik miktarı, akıllı telefonlar vasıtası ile gerçekleşen trafik
miktarından daha yüksektir. Sabit ve mobil genişbant trafik miktarının karşılaştırması, göz
önüne alınan mobil cihazlara göre çok değişik sonuçlar sağlayabilir.
Almanya’da BNETZA 2010 yılında mobil erişim başına genişbant trafik miktarını 3,2 GB
olarak ölçerken sabit erişimden kaynaklanan ortalama genişbant trafik miktarını 125 GB
olarak ölçmüştür. Portekiz’de ise ANACOM, 3G veri kartlarından ve modemlerden
gerçekleşen ortalama genişbant trafik miktarını 2,2 GB olarak ölçerken, sabit erişimden
kaynaklanan ortalama genişbant trafik miktarını 27,3 GB olarak ölçümlemiştir. Görüldüğü
gibi kullanım, mobil genişbant erişimde daha az gelişmiştir. Birbirine tam ikame olsalardı bu
iki hizmetin aynı trafik yapısına sahip olmaları gerekirdi. Bu analiz kapsamında bakıldığında
genişbantdata hizmetlerinde sabit-mobil ikamesinin olmadığı görülmektedir.(BEREC, 2012)
AB’de UDK’lere yapılan anket sonuçlarına göre sadece Avusturya (RTR) mobil ve sabiti aynı
pazarda tanımlamıştır (bireysel kullanıcılar için ulusal aramalar ve bireysel kullanıcılar için
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genişbant erişimi). RTR’ye göre, sabit ve mobilin aynı pazarda tanımlanmasının ana nedenleri
sabit hizmetlerin yüksek talep esneklikleri ve bahsedilen pazarlarda görülen fiyat ve talep
hareketleridir (BEREC, 2012).
Öte yandan, aşağıdaki nedenlerle diğer bazı UDK’ler sabit ve mobili aynı perakende pazarda
tanımlamamıştır:


Sabit ve mobil hizmetler arasındaki farklı karakteristiklerin varlığı,



Sabit ve mobil hizmetler arasındaki farklı fiyatların varlığı,



Hizmetlerin kullanımında sabitin mobiliteye imkân vermemesi,



Sabit ve mobil hizmet kullanıcılarının arasındaki farklı tercih ve kullanım
alışkanlıkları ile



Sabit ve mobil hizmetlerin ikame yerine tamamlayıcı olarak görülmeleri.

Aşağıdaki nedenlerle diğer UDK’ler ise sabit ve mobili aynı toptan pazarda tanımlamamıştır:


Sabit ve mobil perakende hizmet sunumlarının farklı karakteristikleri



Perakende ikamenin sebep olduğu, toptan seviyede yetersiz dolaylı olmayan rekabet
sınırlarının varlığı ve



Toptan seviyede doğrudan ikamenin olmaması.

Bahse konu anketlere göre AB’de UDK’ler mezkûr sonuçlara daha çok niceliksel
yöntemlerle ulaştıklarını belirtmişlerdir. Sadece bir UDK, analizlerini ampirik çalışmaya
dayandırdığı belirterek niceliksel ve ekonomik analiz yapmıştır. UDK’lerin %64’ü FMS’in
varlığı ile ilgili anket yaptığını belirtmiştir. BEREC aynı zamanda, EPG olan işletmeciden ve
alternatif işletmecilerden bilgi alınması, kamuya açık bilgilerden yararlanılması, yapılmış
anketlerden faydalanılması, sadece FMS için anket yapılması, diğer pazar paydaşlarından
bilgi alınması ve diğer UDK’lerden bilgi alınması gibi farklı yöntemlerle araştırma
yapılmasının büyük resmi görme açısından önemli olduğunu düşünmektedir.
BEREC tarafından UDK’lere yapılan ankette FMS’in varlığını değerlendirmek için aşağıdaki
sorular sorulmuştur.
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Sabit ve mobil hizmetlerin farklı karakteristiği,



Pazar yapısı ve strateji,



Paketlerin analizi,



Erişim verilerinin karşılaştırılması,



Mobil şebekelerde TV benzeri hizmetlerinin kullanılabilirliği,



Sabit ve mobilde geçmiş ve potansiyel ikame edilebilirlik,



Sonlandırma cihazlarının farklılığı,



Son kullanıcı karakteristiği ve hizmet kullanımı farklılıkları,



Bazı şebeke/hizmetlerde promosyonların varlığı,



Bazı arz konuları,



Son kullanıcı tatmini.

Sabit ve mobil hizmetlerin sunum nitelikleri arasındaki fark büyüdükçe, sabit ve mobil
hizmetler arasındaki potansiyel ikame durumu azalmaktadır.UDK’ler, sabit ve mobil
genişbant sunumlarının niteliklerini analiz ederken, fiyat seviyesi, indirme hızı ve hizmetlerin
kullanımında limitlerin var olması gibi hususları göz önüne almaktadır. Bu kapsamda, ses
hizmetleri sunumu açısından fiyat seviyesi ve tarife yapısı dikkate alınmaktadır.
Eğer mobil ve sabit işletmeci aynı şirket grubunda ise, sabit ve mobil ses hizmetlerinin son
kullanıcıya çoklu satış uygulamaları ile sunulmasına da sıklıkla karşılaşılmaktadır (one-stopshop). Bazı müşteriler için hizmetlerin farklı işletmecilerden alınması cazip görülmekteyken,
bazıları ise tek fatura ile tüm hizmetleri almak isteyebileceklerinden dolayı çoklu satış
uygulamalarını tercih edebilmektedir.Tek başına sabit/mobil şebeke işletmecilerinin
tarafından hâkim oldukları pazar yapılarında (sabit pazarda sadece sabit işletmeci, mobil
pazarda sadece mobil işletmeci gibi) ikame etkisinin olma ihtimali yüksektir. Sabit/mobil
işletmecilerin entegre olarak sundukları çoklu satış uygulamalarının mevcut olduğu pazar
yapılarında tamamlayıcı etkiden bahsedilmektedir. Her halükârda sabit/mobil işletmecilerin
ve rakiplerinin pazar yapısı ve pazar stratejisi, ikame analizi yapabilmek için temel verilerdir.
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UDK’ler, sabit-mobil ikamesini incelerken sabit ve mobil arasındaki ikame durumunu
etkileyen sabit ve mobil hizmetlerin çoklu sunumundaki farklılıkları göz önüne almalıdırlar.
Örnek olarak, sabit genişbant hizmeti almak için müşteri kendi konutuna hat çektirmek
durumundadır. Bu hattan genişbant hizmeti verilebileceği gibi ses hizmeti verilmesi de
mümkündür ve genellikle bu iki hizmet bir arada verilir. Mobil ses ile sabit ses işletmecileri
benzer erişim hizmetleri sunuyormuş gibi gözükebilir. Ancak sabit şebekelerden sağlanan
genişbant hizmetleri mobil şebekelerden daha iyi genişbant hızları sunma eğilimindedir. Bu
nedenle mobil cihaz ve genişbant hizmetleri sabit alternatifine eşit olarak görülmeyebilir.
Eğer müşteriler; telefon, genişbant ve televizyon hizmetlerini çoklu satış olarak alırlarsa
mobil sabite daha az ikame olarak görülür. Mobil ve sabit hizmetlerin bir arada verildiği
uygulamalarda da sabit ve mobil hizmetlerin ikame değil tamamlayıcı oldukları sonucuna
varılmaktadır. Eğer haneler genellikle hem sabit hem de mobil hizmetler alırlarsa, bu iki
hizmetin birbirine ikame değil birbirine tamamlayıcı oldukları değerlendirilir.
BEREC’e göre UDK’ler sabit ve mobil hizmetlerde ikame etkisinin gelişimine bakabilirler ve
ona göre analiz yapabilirler. Bu analiz, ikame etkisinin gelecek ve potansiyel engellerinin
belirlenmesine temel teşkil edebilir. Sabit-mobil hizmetler arasında ikame araştırması
yaparken varsayımsal tekel testi (SSNIP), müşterilerin fiyat değişikliklerine nasıl baktıkları ve
sabit hizmetlerin fiyatında %10’luk bir artış karşısında mobili sabitin ikamesi olarak görüp
görmedikleri ve sabitten mobile doğru kayıp kaymadıklarını anlamak açısından geçerli bir
yöntemdir.
BEREC’e göre, genellikle sabit ve mobil hizmetlerin birbirine ikame olması durumu fiyat
değişiklikleri

arasındaki

genişlikten

ve

kullanılan

cihazların

fonksiyonelliğinden

kaynaklanmaktadır. Mesela fiyat hassas tüketiciler için sabit el cihazları ile mobil el cihazları
arasında fiyat açısından bariz bir fark yoksa ve eğer iki el cihazının kullanımı da benzerse,
cihazın mobil kullanıma imkân sağlaması tüketicinin kararında anahtar faktör olabilmektedir.
Diğer bir ifade ile eğer aboneler sadece ses görüşmesi yapacaklarsa mobil el cihazlarının
sağlayacağı mobiliteye ihtiyaç duymayabilirler ve tüketicilerin sabit cihazları tercih
etmesinden dolayı ucuz sabit hat cihazları ile pahalı mobil el cihazları arasında ikame durumu
olmayabilir. Aynı şekilde, eğer tüketiciler mobil cihazların sağlamış oldukları hizmetlerden
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faydalanmak istiyorlarsa bu da mobil cihazlar ile sabit cihazlar arasındaki ikame durumunu
azaltabilir28.
Mobil ve sabit hizmetler arasındaki ikame etkisinin göz önüne alınması her ne kadar belli bir
kısım müşteri grubu için değerlendirilebilir olsa da, son kullanıcı seviyesindeki değişiklikler,
müşterilerin sabit ve mobil ikamesi karşısındaki davranışlarını etkileyebilir. Mesela bir
kullanıcının video yayını kullanma ihtiyacı varsa, mobil genişbant daha düşük hızlara
ulaşabildiği için yeterli olmayabilir. Bu kişiler sabit genişbantın hız ve kalitesini üstün olarak
görebilir. Bu bağlamda ikame etkisi üzerindeki değerlendirmenin hangi hizmetin ne için
kullanılacağı değerlendirilmelidir.
BEREC’e göre sabit mobil ikamesinin geleneksel sabit pazara olan etkileri, toptan ve
perakende pazarlar açısından iki ayrı kategoride değerlendirilebilir. Perakende pazarlarda iki
senaryo olasıdır.
1. Sabit-mobil ikamesinin, sabit ve mobil hizmetlerin aynı pazarda olduğu sonucuna
ulaşılmasını sağlayacak kadar güçlü olduğu durum: Eğer sabit mobil ikamesi sabit ve
mobil hizmetler için tek pazar belirlemeye yeterli olacak düzeyde ise, bu durumun
sabit pazardaki rekabet durumu üzerinde doğrudan olumlu etki yapması beklenebilir.
Bu durumda, altyapı bazlı rekabet nedeniyle mobil ve sabit şebekeler arasındaki
rekabetin geleneksel sabit yerleşik işletmecinin ilgili pazardaki pazar gücünü azaltması
beklenir. Böylelikle perakende pazarlarda rekabet problemlerini çözmek için
uygulanan öncül (exante) pazar düzenlemesine gerek kalmayabilir. Bu durumda
UDK’ler, mobil ve sabit işletmeciler arasındaki rekabetin, etkin altyapı bazlı rekabeti
sağlamaya yeterli olduğu hususunda değerlendirme yapabilirler.
2. Sabit-mobil ikamesinin, sabit ve mobil hizmetlerin aynı pazarda olduğu sonucuna
ulaşılmasını sağlayacak kadar güçlü olmadığı durum: Eğer sabit ve mobil hizmetlerin
aynı pazarda yer almadıkları sonucuna ulaşılsa dahi yine de sabit mobil ikamesinin
geleneksel sabit pazarlardaki pazar başarısızlıkları (rekabet aksaklıkları)üzerinde etkisi
olması mümkündür. Zira belirli bir düzeyde de olsa rekabetin/ikamenin olması bazı
geleneksel problemleri çözebilir. Böyle bir durumda sabit-mobil ikamesi üçlü kriter
testinde, rekabet seviyesinin analizinde ya da yükümlülüklerin getirilmesinde
değerlendirilmeye alınabilir. Sabit mobil ikamesinin belirli bir düzeyde varlığı bazı
28
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yükümlülüklerin kaldırılması ya da gevşetilmesine neden olabilir. Örneğin UDK’ler,
yerleşik işletmecinin, sabit mobil ikamesinin yüksek olduğu belirli tüketici gruplarına
sunduğu tarifelerde daha fazla ticari esneklik kazanmasına izin verecek şekilde
yükümlülükleri değiştirebilir.
Öte yandan BEREC Raporuna göre sunulan hizmetler arasından simetrik ya da asimetrik
ikame olup olmamasının sabit ve mobil hizmetlerin aynı pazarda ya da farklı pazarda
değerlendirilmesinde rol oynayabileceği ifade edilmiştir. Buna göre asimetrik ikamenin var
olması durumunda UDK’ler her iki hizmeti aynı pazarda tanımlayabileceği gibi rekabet
problemlerinin olması halinde olası hizmetin dâhil olduğu pazarın tanımına diğer hizmeti
dâhil etmeyebilir. Bu durumda UDK’lerin asimetrik ikameyi üçlü kriter testinde, rekabetin
değerlendirilmesinde ya da yükümlülüklerin getirilmesinde değerlendirilmesi göz önüne
alması gerekmektedir.
Sabit mobil ikamesi genel olarak perakende hizmetlerin konusu olup, toptan seviyede
gerçekleşmesi de söz konusu olabilmekle birlikte, bu olasılık çok düşüktür. Ne var ki
perakende seviyede sabit-mobil ikamesinin varlığı doğrudan olmayan sınırlamalarla toptan
pazarları da belirgin bir şekilde etkiler. Özellikle dikey bütünleşik işletmecinin toptan ve
perakende pazarlarda faaliyet gösterdiği durumda perakende düzeydeki rekabet, toptan
düzeyde dikey bütünleşik işletmeci üzerinde doğrudan olmayan bir şekilde rekabetçi baskı
oluşturur.
Ülkelerin yerel özelliklerine bağlı olarak ülkeden ülkeye derecesi değişen sabit mobil
ikamesine ilişkin olarak çoklu satış uygulamalarındaki çeşitlilik, ses ve genişbant perakende
pazarları arasındaki sınırların belirginsizleşmesi sonucunu doğurmuştur. Esasen, dinamik
pazarlarda tam ve net tanımlar yapmak pek kolay olmamakta, OECD tarafından da sabitmobil yakınsaması kesin tanımı olan bir kavram değil, daha çok bir eğilim olarak ele
alınmaktadır. (OECD, 2011)29
Avusturya genişbant toptan ve perakende internet hizmetleri ele alındığında, genel olarak,
2006 yılı sonu itibariyle, hanelerin % 52’sinin internet bağlantısının darbant olarak görülen
çevirmeli (dial-up) ve ISDN bağlantıları önemli bir paya (2006 yılında tüm hanelerin %19’u)
sahip iken genişbant bağlantı oranı 2002 yılında %10’dan 2006 yılında %33’e yükselmiştir.
Genişbant penetrasyon oranı %39’dur ve genel olarak %90’nı altı büyük bölgede olmak üzere
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toplamda 100’den fazla kablo şebekesi üzerinden faaliyet gösteren işletmeci bulunduğu
görülmüştür. Özellikle Avrupa’nın çoğu ülkesinde olduğu gibi, hanehalkının %90’ı DSL
kapsamasında olan Avusturya’da Eylül 2006’da, sabit genişbant bağlantılarına yönelik olarak
farklı altyapılar incelendiğinde, DSL %61, kablo %37 ve sabit kablosuz erişim ve fiber gibi
altyapılar ise %2 oranında pay aldığı görülmüştür. 2006 sonu itibariyle, kurumsal müşterilerin
yaklaşık yarısından fazlası sabit erişime ikame olarak değil tamamlayıcı olarak 220 bin mobil
genişbant abonesi olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, mobil tarifeler, sabit şebeke
tarifelerinden farklı oluşturulmakta ve fiyat, indirme hızına göre değil, sadece indirme
kapasitesine göre değişebilmektedir. Özellikle on-off bağlantı ücretleri genellikle sabit
şebekeden daha düşük olsa da, mobil genişbantta kapasite hala daha pahalıdır. Bu açıdan
oluşan tabloda ortalama olarak, kullanıcılar DLS’e kablolu ürünlerden daha az ücret
ödemekte, ancak DSL ürünleri daha düşük hız ve kapasite sunmaktadır. Mobil ürünler için
ise, indirme hızı o anki kullanıcı sayısına bağlı olarak değiştiğinden indirme hızını belirlemek
zor olmaktadır.
Bu kapsamda sağlıklı değerlendirme yapabilmek adına hanehalkına yönelik olarak anket
düzenlenmiş ve 4029 hanehalkı ile aylık internet harcamaları da dâhil olmak üzere
kullandıkları internet bağlantısının tipi, hızı vs. sorulmuştur. Mantıksız ve eksik verilerden
arındırıldığında Avusturya’daki geriye kalan 3000 hanehalkı gözlemleri, tüm internet erişim
teknolojisinin bulunduğu bölgeler (DSL, kablo, mobil ve darbant) ve sadece DSL ve
darbantın bulunduğu bölgeler olmak üzere iki alt gruba ayrıldığı görülmektedir.
2006 yılında yürütülen çalışmada, darbant internet bölgeye ve yaşa anlamlı değişiklikler
göstereceği tahmin edilerek 4 bölgede 50 yaşından büyük ve küçükler olmak üzere 8 grubun
oluşturulduğu ve bu gruplara yönelik olarak grup ortalamalarının değerlendirildiği
görülmektedir. Kablolu internet için Avusturya’yı kapsayan 9 federal bölgede 7 büyük
işletmeci tarafından sunulan tarifelerin kullanıldığı,

DSL için de benzer bir çalışmanın

yürütüldüğü ve 3 büyük DSL işletmecisi tarafından sunulan tarifelerin baz alındığı
belirtilmektedir. Her iki bağlantı tipi için sabit fiyat olmayan tarifelerde problemle
karşılaşılmıştır. Çeşitli gruplarda indirme miktarının dahil edildiği tarifeyi aşan kısmın ek
ödemesi ile birlikte oluşan fiyat ile sabit fiyat karşılaştırılmış; ortalama farkın düşük indirme
miktarlarında sıfırdan önemli derecede farklı olduğu görülmüştür. Tüketici davranışlarının
ampirik modelle analiz edilmesinde ise, 5 çeşit seçeneğin rassal faydalı modeli (internet
erişimin olmadığı, dial-up, kablo, DSL ve mobil internet erişimin olduğu durumlar)
varsayılmış, tüketicinin ve ürünün karakterine bağlı belirleyici kısımlar ile ölçümü
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yapılamayan hata payından oluşan fayda fonksiyonu kullanılmıştır. Conditional logit model,
nested logit model vs. çalışmada kullanılan modeller olarak öne çıkmıştır.

Sonuç olarak, çalışmanın bulguları DSL, kablo ve mobil gibi çeşitli genişbant erişiminin
mevcut olduğu alanlarda genişbant internet erişim hizmetleri talebinin oldukça elastik (DSL,
kablo ve mobil cihazlar için esneklik değeri >2.5) olduğunu ve bu durumun farklı genişbant
erişim teknolojilerinin yakın ikame olduğunu ve birbirlerini sınırlamadığını göstermektedir.
DSL ve kablolu internetin ise muhtemelen hem perakende hem de toptan seviyede tek bir
pazar oluşturmaktadır. Darbantın esnekliğinin daha düşük olması (-1.93) kullanıcılarının
genişbantı eşit derecede iyi bir alternatif olarak algılamadıklarını göstermektedir. Sadece DSL
ve darbantın mevcut olduğu alanlarda, DSL üzerine darbanttan gelen kısıtlamanın sınırlı
olmasından dolayı DSL esnekliği (-0.97) çok daha düşüktür.
Pazara ilişkin olarak, yine Şubat 2007’de Briglauer Wolfgang, Schwarz Anton ve Zulehner
Christine tarafından 2002-2007 yılları Avusturya pazarı zaman serileri kullanılarak mobil
hizmetlerin çapraz fiyat esnekleri de dahil olmak üzere sabit şebeke ses hizmeti erişimi ve
özel kullanıcılar için ulusal arama hizmetlerinin fiyat esneklikleri hesaplanan çalışmada,
aramanın esnek olduğu, erişimin ise esnek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda
bireysel kullanıcıların ulusal aramaların ilgili olduğu perakende pazar mobilden gelen yeterli
rekabetçi baskı sebebiyle deregüle edilebileceği düşünülmüş, ancak erişim ikamesi yeterince
güçlü görünmemesi dolayısıyla deregülasyonu gerekçe olmaktan çıkarmıştır.
2002-2007 yıllarına ilişkin verilerde, ses trafiğinin %75’inin mobilden başlatıldığı bilinen
pazarda mobil telefonun daha fazla yaygınlaşmasıyla FMS, politika yapıcıların ve
ekonomistlerin ilgilendiği konulardan biri olmuştur.30Vogelsang (2009)’a göre, varlıklı
ülkelerde arama hizmetleri de dâhil olmak üzere sabit ve mobil erişim birbirinin ikamesi
(çapraz fiyat esnekliği pozitif olan) olarak görünmektedir. Sabit şebeke hizmetlerin genellikle
esnek olmayan aralıkta tahmin edilmesine rağmen erişimin aramalara göre daha esnek
olmadığı değerlendirilmektedir.31
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Konuyla ilgili olarak, BEREC tarafından sabit-mobil ikamesinin pazar tanımlarına etkisine
yönelik yayımlanan raporda da, sabit mobil ikamesinin genişbant perakende erişim pazarına
yönelik yapılan araştırmalarda, Avusturya örneği karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda yürütülen
çalışmalar incelendiğinde, Avusturya Düzenleyici Otoritesi (RTR)’nin pazar analizlerinin
üçüncü turunda toptan genişbant erişim pazarını tanımlamak için ilgili perakende pazarın
araştırılmasıyla başladığı görülmektedir. RTR, kurumsal kullanıcılar için perakende DSL
ürünleri ile bireysel müşteriler için DSL ürünlerini farklılaştırmış, bunun sonucunda
Avusturya’daki bireysel perakende pazarı için, kablonun yeterli derecede DSL’e ikame
olduğu, aynı perakende pazarda mobil genişbant bağlantının (yalnızca bilgisayardan mobil
erişim hizmetleri) da DSL ve kablo bağlantıların ikame oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, kablo şebekeye sahip işletmecilerin başlıca altyapı bazlı rekabetçi baskıları
sebebiyle, RTR tarafından bireysel müşteriler için perakende genişbant erişim pazarında etkin
rekabetin varlığından bahsetmenin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda,
ayrıca sadece kurumsal müşterilerin perakende pazar kullanımları için veri akış erişimi içeren
toptan genişbant erişim hizmetleri pazarında öncül düzenlemeye gerek olabileceği sonucunu
vermektedir.
Toptan genişbant erişim pazar tanımı için RTR tarafından yapılan bildirim (notification)
sonrasında, sabit ve mobil hizmetlerin normal olarak aynı ilgili pazara ait olmaması sebebiyle
mobil genişbant erişim pazara dahil edildiğinde bireysel perakende genişbant erişim pazarı
için Topluluk Hukuku ile uyumluluğu konusunda Avrupa Komisyonu ciddi şüphelerini ifade
etmiştir.32
RTR tarafından yapılan analizin kapsamı incelendiğinde, mobil ses hizmetlerinin geleneksel
sabit ses hizmetlerine ikame olmaya başlaması ve mobil genişbant hizmetlerinin geleneksel
sabit genişbant hizmetlerine ikame olmaya başlaması gibi sabit mobil ikamesinin iki boyutu
üzerinde odaklandığı görülmektedir.
Genel olarak, mobil ile sabit hizmetler arasındaki ayrım açık olup bakır, kablo veya fiber
kullanılarak sağlanan ses ve genişbant hizmetleri “sabit hizmetler”, bir mobil telefonun 2G
veya 3G gibi bir mobil şebekeye bağlanması vasıtası ile verilen ses hizmetleri ise mobil
hizmetler olarak adlandırılırken mobil şebekelerden (2G, 3G…) erişilen genişbant hizmetler

32 BEREC Report on Impact of Fixed-Mobile Substitution in Market Definition, 2012, s. 5.
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de (dizüstü bilgisayarlar veya 3G modemler kullanılarak erişilen hizmetler) “mobil hizmetler”
olarak değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, elektronik haberleşme sektöründe öncül düzenleme yapılması gereken ilgili
ürün ve hizmet pazarları hakkındaki Komisyon Tavsiyesinde de belirtildiği gibi pazar
tanımının ileriye dönük (forward-looking) bir bakış açısıyla talep yönlü ve arz yönlü ikame
düzeyi göz önüne alınarak yapılmakta ve perakende pazarın tanımlanması da aynı şekilde
gerçekleştirilmektedir.Tanımlanmış perakende pazardan başlayarak ilgili toptan pazarın ele
alınmasının uygun olduğu ifade edilmiştir.
Bu çerçevede yapılan analizlerde bireysel ve kurumsal kullanıcılar birbirlerinden açıkça farklı
ihtiyaçlara sahip olabileceği düşünüldüğünde bu durum iki ayrı pazarın konusunu teşkil
edebilir ve söz konusu farklılık sabit mobil ikamesi üzerinde önemli etkilere neden olabilir.
Avusturya örneğinde de, ulusal düzenleyici otorite (RTR), bireysel kullanıcılar için mobil
genişbantın DSL genişbanta ikame olduğu sonucuna varırken, kurumsal kullanıcılar için
ikame olmadığı sonucuna varmaktadır.
Northstream Danışmanlık Şirketi İskandinav Ülkelerinde 1994-2002 yılları arasındaki
gelişmeyi inceleyerek işletmecilerin FMS gelişimindeki rolünü ele almıştır. İskandinav
ülkelerinde mobil aramaların daha önce sabit şebekeler üzerinden taşınan trafiği ikame ettiği
görülmüştür. İkame, sabit telefon hizmetlerine talep azalmasından ziyade davranış
değişikliğinden kaynaklanmıştır. Mobil trafiğin büyümesinin tamamının sabitin ikamesi
olarak düşünülmesi hatalı bir yargı olabilmektedir. Trafik büyümesi büyük oranda mobil
hizmetlerin çeşitlenmesiyle ilgilidir.
İskandinav ülkelerinden gelişmiş sabit pazarı olan ve yüksek mobil penetrasyonu olan İsveç,
Finlandiya ve Norveç incelendiğinde, bu ülkelerin benzer özelliklere sahip olmasına karşın,
farklı FMS gelişimi gösterdikleri görülmektedir. Mesela Norveç’te mobil ve sabit arasındaki
fiyat farkının nispeten az olması aboneleri FMS için cesaretlendirmektedir. Buna ek olarak
İsveç’teki fiyat farkındaki önemli düşüşe rağmen, bunun FMS için fazla bir etki yapabilecek
seviyeye gelmediği değerlendirilmiştir.
Birçok ülkede FMS’e etki eden diğer başka nedenler de göze çarpmaktadır. Sürekli pazar payı
kaybeden sabit şebeke işletmecileri kaybettiği abonelerinin başka yönden kazanmaya
çalışmasıyla sabit şebeke işletmecileri iş alanlarını genişleterek mobil şebekeye de sahip
olabilmektedir. Ülkemizde Türk Telekom’un Avea’ya sahip olması buna örnek olabilir.
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Ayrıca sabit fiyat paketleri (arkadaş veya aile arası gibi) mobilin sabitten trafik almasına
neden olmaktadır. İşyerlerine özel (aynı işyerinde çalışanların birbirleriyle arasında ucuz
konuşması gibi) tarifeler de benzer sonuçlara neden olmaktadır. Buna ek olarak, sadece mobil
telefona sahip olanların artmasıyla mobil lehine şebeke etkisi ortaya çıkmakta ve FMS’e
neden olmaktadır.
AB’de kullanım açısından, sabit erişim kaynaklı ses aramalarının toplamı (dk bazlı) 2005’ten
2009’e dek azalırken, mobil erişim kaynaklı ses aramalarının toplamı artmıştır.

Sabit ve mobil şebekelerde ses trafiği,2005-2009

Şekil3: 2005-2009 Yılları Arası Sabit ve Mobil Şebekelerde Ses Trafiği (Kaynak: Avrupa Komisyonu)
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Hem sabit hem de mobil telefon erişimi olan haneler
Sabit telefon erişimi olan ancak mobil telefon erişimi olmayan haneler
Sadece mobil telefon erişimi olan ancak sabit telefon erişimi olmayan haneler
Hem sabit hem de mobil erişimi olmayan haneler

Aralık 2005
Ocak 2006

Kasım- Aralık
2006

Kasım Aralık
2007

Kasım-Aralık
2009

Şubat -Mart
2011

Şekil 4: AB’de 2005-2011 Yılları Arası Sabit ve Mobil Erişim Hizmetlerinin Abonelik Yüzdesi (Avrupa 25
Verileri)

Erişim açısından bakıldığında ise çifte erişim (hem sabit, hem mobil telefon erişimi) en
yaygın durumu (bireysel kullanıcıların %62’si) simgelemekte olup azalma göstermemektedir.

Sabit ve mobil şebekelerde ses trafiği,2009

Şekil5: Sabit ve Mobil Şebekelerde Ses Trafiği, 2009 (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Finlandiya gibi ülkelerde
giden ses trafiğinin %75’i mobil şebekelerden kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerde tarihsel
olarak sabit şebekelerden kaynaklanan aramalar şaşırtıcı biçimde şu an mobil şebekelerden
kaynaklanmaktadır. Ayrıca görüldüğü üzere AB genelinde sabit sesin toplam ses içindeki
payının mobile göre daha fazla olduğu sadece altı ülke görülmektedir.
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2011 E-iletişim hanehalkı araştırmasına göre Avrupa genelinde mobil penetrasyon oldukça
yüksek ve homojendir (%82 ile %96 arasında değişmekte; ortalama %89). Diğer yandan sabit
hat penetrasyonu son derece heterojendir. İsveç’te sabit erişim neredeyse ülke geneline
yakınken (%98), Çek Cumhuriyetinde tüketicilerin sadece %17’si sabit ses hizmetlerini
kullanmaktadır.

Şekil6: Mobil Telefon Erişimi Olup Sabit Telefonu Olmayan Hanehalkı (Kaynak: E-İletişim Hanehalkı
Araştırması, 2011)
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6. TÜRKİYE (ANKET SONUÇLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM)
Kurumumuz tarafından sabit ve mobil şebekeler üzerinden sunulan hizmetlerin birbirlerine
olan ikame düzeyinin belirlenmesi ve literatürde FMS olarak adlandırılan olgunun ülkemizde
hem ses hem de genişbant hizmetleri boyutuyla mevcut olup olmadığının belirlenmesi
amacıyla 20.06.2012 tarihli ve 2012/İK-10/275 sayılı Kurul Kararı ile bir anket çalışması
yapılması gerektiğine karar verilmiştir. Bu kapsamda hem bireysel hem de kurumsal
kullanıcılar için ayrı ayrı anket formları hazırlanmış olup, anket çalışması TÜİK’ten alınan
örneklem kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bireysel kullanıcılara yönelik yapılan anket
çalışması toplam 68 ilde toplam 3201 hanede yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.
Kurumsal kullanıcılara yönelik anket çalışması ise toplam 78 ilde yine yüz yüze görüşülerek
2158 kurumda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu anketin sonuçları anket firması tarafından
hazırlanan raporlar ve yönetici özeti gibi hususlarla Kurumumuza sunulmuştur. Anket
çalışmasının sonucunda verilen cevaplara ilişkin tablo ve grafikler hazırlanmış ve sabit ve
mobil hizmetlere ilişkin olarak fiyat ve çapraz fiyat esneklikleri hesaplanmıştır. Bu kapsamda
anket çalışması neticesinde FMS’e ilişkin elde edilen veriler, Kurumumuza işletmeciler
tarafından gönderilen genel pazar verileriyle birlikte bireysel ve kurumsal ayrı ayrı olmak
üzere bu bölümde değerlendirilmektedir.
6.1.Bireysel Kullanıcılar Açısından Sabit Ses Erişim Hizmetlerine İlişkin FMS Analizi
Sabit ses erişim hizmetlerine ilişkin FMS analizinde dikkate alınması gereken en önemli
hususların başında mobil ve sabit ses hizmetlerini kullanan abonelerin sayıları ve bu abone
sayılarındaki değişimler ile bu değişimin sebepleri yer almaktadır. Bu kapsamda hanelere
yönelik olarak yapılan anket çalışması kapsamında ilk önce hanelerde sabit hat aboneliği
bulunup bulunmadığı sorulmuştur.
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Şekil 7: Sabit Hat Aboneliği

Şekil-7’den de görüldüğü üzere Türkiye genelinde ankete katılan hanelerin %37’sinde sabit
telefon hattı bulunmakta iken, %33,4’ü sabit telefon aboneliğini iptal ettirmiş, hanelerin
%29,6’sının ise sabit telefonu aboneliği hiçbir zaman olmamıştır. Bununla birlikte, en yüksek
sabit telefon aboneliği oranına sahip olan grubun en yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip
olan grup (A-B grubu) olduğu, kırsal bölgelerde sabit telefon aboneliği iptallerinin daha
yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Şekil-7’den görülen en dikkat çekici hususlardan bir tanesi ise
25-34 yaş arası kesimin yarısına yakının (%46,9) hanesinde hiçbir zaman sabit telefon
aboneliğinin bulunmamasıdır. Ülkemizde bireylerin genellikle bu yaş aralığında ailelerinden
ayrıldığı ve yeni bir haneye taşındığı tahmin edilmektedir. Bu durum ülkemiz nüfusunun
çoğunluğunu teşkil eden genç nüfusta sabit telefon kullanma alışkanlığının ve ihtiyacının
giderek azaldığını göstermektedir. 18-24 yaş arasında ise bu oran %35,1 olarak ortaya çıkmış
olup, bu durumun bahse konu yaş aralığında ailesi ile birlikte yaşayan genç nüfusun 25-34 yaş
arasına kıyasla daha fazla olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
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Şekil 8: Sabit Hat ve İnternet Sahipliği

Şekil-8’de ankete katılanların sabit hat ile sabit internet aboneliği sahipliklerine bir arada yer
verilmektedir. Buna göre sabit hat aboneliği ile sabit internet aboneliği arasında pozitif bir
ilişki olduğu görülmektedir. Evinde sabit internet aboneliği bulunan katılımcıların %64’ünün
sabit telefon hattı aboneliği bulunduğu ancak evinde sabit interneti bulunmayanlarda bu
oranın %22’ye kadar düştüğü görülmektedir. Bununla birlikte, Kurumumuz düzenlemeleri ile
sunulmaya başlayan Yalın DSL gibi uygulamalar nedeniyle bu pozitif ilişkinin bir miktar
zayıfladığı anlaşılmaktadır. Zira Yalın DSL öncesinde sabit internet abonesi olmak isteyen
tüm aboneler aynı zamanda sabit telefon hattına sahip olmak durumunda iken hâlihazırda
sabit internet aboneliği bulunan katılımcıların %36’sının sabit telefon hatlarına ihtiyaç
duymadıkları görülmektedir.

Şekil 9: Sabit Hat Bulundurma Nedenleri
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Şekil-9’da tüketicilerin sabit hat bulundurma nedenlerine yer verilmiştir. Buna göre ankete
katılan tüketicilerin %33’ü sabit hat aboneliğini asıl olarak internet hizmeti için
bulundurmaktadır.

Bu

oranın

sosyo-ekonomik

statü

arttıkça

doğal

olarak

arttığı

görülmektedir, zira sosyo-ekonomik statü ile birlikte internet aboneliği de artmaktadır.
Anket çalışması kapsamında sabit telefon aboneliğini iptal ettirenlere ve evinde hiç sabit
telefon aboneliği bulunmayanlara bu durumun sebepleri sorulmuş olup, aşağıdaki Şekil-10 ve
Şekil-11’de bu kapsamda katılımcılar tarafından verilen cevaplara yer verilmektedir.

Şekil 10: Sabit Telefon Aboneliği İptal Nedenleri

Sabit telefon aboneliğini iptal ettirenlerin %47,5’i sabit ücretin yüksek olması sebebiyle
aboneliklerini iptal ettirdiklerini ifade etmiş olup, katılımcıların toplam %72,1’inin sabit
telefon aboneliğinin iptal nedenini tarifelerin/ücretlerin yüksek olmasına dayandırdığı
görülmektedir. Bununla birlikte, katılımcıların %40,7’sinin ise evinde cep telefonu kullanması
nedeniyle sabit telefon aboneliğini iptal ettirdiği görülmektedir.
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Şekil 11: Sabit Telefon Aboneliği Bulunmama Nedenleri

Hanelerinde hiçbir zaman sabit telefon aboneliği bulunmayanların ise bunun en büyük nedeni
olarak cep telefonlarını gösterdikleri anlaşılmaktadır. Katılımcıların toplam %72,1’inin sabit
telefon kullanmamalarını cep telefonlarına bağlarken, %9,1’inin ise sabit telefon aboneliğine
ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. Diğer taraftan katılımcıların toplam %31,1’inin ise
sabit telefon aboneliği bulunmamasının nedeninin sabit ücret ve tarifelerin yüksek olmasını
gerekçe olarak gösterdiği görülmektedir.
Özetle, bireysel son kullanıcıların hâlihazırda sabit telefon kullanmama sebeplerinin büyük
oranda cep telefonu kullanımı ve sabit ücret/tarifelerin yüksek olması olduğu görülmektedir.
Aşağıda yer verilen Şekil-12’de ise “Hiç sabit telefon aboneliği olmayanların sabit hat
bulundurmama nedenleri” ve “Sabit telefon aboneliği iptal ettirme nedenleri” birlikte
incelenmektedir.
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Şekil 12: Sabit Telefon İptal ve Bulundurmama Nedenleri

Buna göre, hâlihazırda tüm sabit telefon kullanmayan katılımcıların %55,5’inin “Cep telefonu
kullanımı” ve %51,7’sinin ise “Sabit ücretin yüksek olması/tarifelerin pahalı olması”
nedenlerinden dolayı sabit telefon aboneliği bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, cep
telefonu kullanımının yaygınlaşmasının ve hanelerde kullanımının artmasının sabit telefon
aboneliği üzerinde ters yönlü önemli bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum ise sabit ses
erişim hizmetlerinde sabit mobil ikamesinin varlığına ilişkin kuvvetli bir işaret olarak
görülmektedir. Öte yandan, sabit telefon aboneliği için ödenen sabit ücretlerin ve konuşma
tarifelerinin son kullanıcılar tarafından yüksek olarak algılandığı görülmektedir. Söz konusu
durum yerleşik işletmecinin sabit ücretleri ve tarifelerini yüksek bir seviyede belirlemesinden
kaynaklanabileceği gibi, tüketicilerin mobil şebekeler üzerinden sesli görüşme ihtiyaçlarını
gidermelerinden ve/veya ücretleri mobil ses hizmetlerinin ücretleri ile kıyaslamasından da
kaynaklanabilir. Zira Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında mobil
arabağlantı ücretlerinin düşürülmesi hem mobil arama tarifelerinin önemli ölçüde düşmesine
hem de tarife yapısında köklü değişikliklere zemin hazırlamış, benzer şekilde mobil numara
taşınabilirliği gibi düzenlemelerin de etkisiyle söz konusu ücretlerdeki düşüş ivme
kazanmıştır. Arabağlantı ücretlerinin düşmesi ile birlikte mobil işletmeciler tarafından her
yöne dakikalar içeren ve ayrı bir sabit ücretin alınmadığı aylık tarife paketleri tüketicilere
sunulmaya başlanmıştır. Bu durumun tüketicilerde mobil hizmetler açısından sabit/aylık
erişim ücreti algısını ortadan kaldırmış/zayıflatmış olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca
faturasız hatlarda sabit erişim ücretinin olmaması ve sabit erişim ücretinin bulunduğu
tarifelerde sabit ücretin sabit ses erişim hizmeti ücretine kıyasla daha düşük olmasının da bu
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algıda önemli rol oynadığı değerlendirilmektedir. Öte yandan mobil ses hizmetlerinin
yaygınlaşması, hizmet kalitesinin artması ve fiyatlarının azalması ile birlikte, sadece cep
telefonları ile tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale gelen tüketicilerin, sabit telefon
hizmetleri için ödediği sabit erişim ücretini gereksiz bulmaya başladığı ve arama tarifelerini
mobil ses hizmetlerine kıyasla yüksek olarak algıladığı da söylenebilir.
Anket çalışması kapsamında sabit telefon aboneliğini iptal ettiren tüketicilere ne zaman iptal
ettirdikleri sorulmuş olup alınan cevaplara Şekil-13’te yer verilmektedir.

Şekil 13: Sabit Telefon İptal Zamanı

Buna göre son on yılda tüketicilerin sabit telefon hatlarını hemen hemen istikrarlı bir şekilde
iptal ettirdikleri, son bir yılda ise iptal oranının hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir.
Şekil-14’te ise Kurumumuza işletmeciler tarafından gönderilen veriler kapsamında bireysel
sabit ve mobil erişim abone sayısına ve abone azalış hızına yer verilmektedir
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Şekil 14: 2008-2012 Yılları Arası Sabit ve Mobil Bireysel Abone Sayısı Değişimi

Buna göre 2008 yılı sonunda 15,6 milyon civarında olan bireysel sabit abone sayısının 2012
yılı sonuna kadar hızlı bir şekilde azaldığı ve 12 milyona kadar düştüğü görülmektedir.
Bireysel sabit telefon abone sayısındaki abone azalış hızının ise giderek arttığı ve 2012 yılında
%9,6’ya kadar ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu durum anket tarafından ortaya konulan bireysel
abonelerin sabit hat iptallerinin giderek arttığı yönündeki çıktıyı destekler niteliktedir. Öte
yandan aynı dönemde mobil hat abone sayısının ise nispeten yatay bir seyir izlediği
görülmektedir.
Söz konusu anket çalışması kapsamında hâlihazırda sabit hat aboneliği bulunan katılımcılara
sabit erişim ücretinin %10 oranında artması durumunda sabit hat aboneliğine ilişkin
tutumunun ne olacağı sorulmuş olup, alınan cevaplara Şekil-15’te yer verilmektedir.
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Şekil 15: Sabit Erişim Ücretinin %10 Arttığı Durumdaki Tutum

Buna göre ankete katılanların %53’ü sabit erişim ücretine %10 zam yapılması durumunda
sabit hat aboneliğini iptal ettireceğini belirtmiştir. Bu kapsamda, sabit erişim ücretlerindeki
böylesi bir artışa en az duyarlı olan kesimin en yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip olan
kesim olduğu görülmektedir. Öte yandan söz konusu soru kapsamında ‘sabit erişim hattımı
kapatırım’ diyenlere bir sonraki davranışlarının ne olacağı sorulmuş olup, verilen cevaplara
Şekil-16’da yer verilmektedir.

Şekil 16: Sabit Hattımı Kapatırım Diyenlerin Sonraki Davranışı
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Buna göre, sabit ses hizmetlerinin erişim ücretine %10 zam yapılması durumunda sabit hat
aboneliğini kapattıranların %70’i mobil ses hizmeti kullanımını artıracağını ifade etmiştir.
VoIP ve benzeri ses hizmetlerinin kullanımını artıracağını ifade edenlerin oranı %7’de kalmış
iken %27’lik bir kesim ise böyle bir durumda sadece sabit hattını iptal ettirmekle yetineceğini
ifade etmiştir. Sabit erişim ücretine %10 civarında bir zam yapması halinde sabit hattını iptal
ettireceklerini belirten tüketicilerin oranının %53,4 olduğu göz önüne alındığında, böyle bir
durumda hâlihazırda sabit telefon hattı kullanan abonelerin %37,4’ünün tüm sabit ses
trafiğinin mobil şebeke hizmetlerine doğru kayacağı anlaşılmaktadır.
Şekil-17’de ise evde internet bağlantısı olan ve olmayan abonelerin sabit erişim ücretine %10
zam yapılması halinde nasıl bir tutum izleyeceğine ilişkin bilgi yer almaktadır

Şekil 17: Sabit Ücretin %10 Artması Durumunda İnternet Abonesi Olan ve Olmayanların Tutumları

Buna göre evinde internet bağlantısı olan aboneler ile olmayan abonelerin sabit erişim
hizmetlerine %10 oranında zam yapılmasına ilişkin tavır ve tutumlarında hemen hemen hiçbir
fark olmadığı görülmektedir.
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Şekil 18: “Sabit Hat Hayatımın Vazgeçilmez Bir Parçasıdır” Önermesine Katılım Düzeyi

Yapılan anket çalışması kapsamında bireysel kullanıcılara “sabit hat hayatımın vazgeçilmez
bir parçasıdır.” şeklindeki önermeye katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Alınan cevaplara
Şekil-18’de yer verilmekte olup, bu kapsamda ‘katılıyorum’ diyenlerin toplamı yalnızca %17
iken, toplam %72’si söz konusu önermeye katılmadıklarını ifade etmiştir.
Sonuç olarak bireysel sabit hat abonelerinin sayısının giderek azaldığı ve sabit hat iptallerinin
artarak devam ettiği görülmektedir. Söz konusu iptallerin ve sabit telefon hattı kullanmamanın
en büyük nedenlerinin ise cep telefonu kullanımı ve tüketicilerdeki sabit ücret/sabit ses
hizmeti tarifelerinin pahalı olarak algılanmasının olduğu görülmektedir. Öte yandan, genç
nüfusta sabit telefon hattı sahipliğinin ve alışkanlığının önemli ölçüde azalması nedeniyle
sabit hat aboneliği sayısında yaşanan azalmanın devam etmesinin olası olduğu
değerlendirilmektedir. Ayrıca abonelerin sabit hat ücretlerine yapılacak fiyat artışlarına karşı
oldukça duyarlı olduğu ve böyle bir durumda mobil erişim hizmeti ile sabit ses erişim
hizmetlerini rahatça ikame edebildiği görülmektedir. Ayrıca hanede sabit internet aboneliği
bulunması ile sabit hat aboneliği arasında pozitif bir ilişki olduğu ancak bu pozitif ilişkinin
sabit erişim ücretine olası bir zam durumunda tüketicilerin sabit hat iptaline ilişkin tutumları
üzerinde kayda değer bir etkisi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, bireysel aboneler
açısından ses erişim hizmetleri kapsamında kuvvetli bir sabit mobil ikamesinin varlığından
söz etmenin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
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6.2.Bireysel Kullanıcılar Açısından Sabit Ses Arama Hizmetlerine İlişkin FMS Analizi
Bu bölümde bireysel kullanıcılar açısından arama hizmetlerinde FMS’in bulunup
bulunmadığına ilişkin anket çalışmasının çıktıları üzeriden değerlendirmeler yapılacak olup,
sabit arama hizmetlerinin hane dışında mobil arama hizmetlerine ikame olmaması (tek yönlü
ikame) nedeniyle, bu konuda katılımcılara sorulan sorular yalnızca hanede kullanım
alışkanlıklarını ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Zira bireysel kullanıcılar açısından
FMS’in varlığı hanedeki kullanım alışkanlıkları ve bu alışkanlıklardaki değişim bağlamında
değerlendirilmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öte yandan, daha önceki bölümde ifade edildiği üzere bireysel kullanıcılar açısından ses
erişim hizmetleri kapsamında kuvvetli bir FMS’in var olduğu tespit edilmiş olup, bu durumun
arama hizmetlerinde de FMS’in varlığına ilişkin önemli bir gösterge niteliğinde olduğu
değerlendirilmektedir. Zira erişim hizmetleri kapsamında sabit şebeke hizmetlerinin
tüketiciler tarafından mobil şebeke hizmetleri ile kolayca ikame edilebilmesi, arama
hizmetlerinin de ikame edilebileceğini göstermektedir. Farklı bir şekilde ifade etmek
gerekirse, FMS olgusu genellikle arama hizmetlerinden başlayan bir olgu olup, mobil arama
hizmetlerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak arama hizmetlerindeki FMS seviyesi arttıkça
tüketicilerin artık sabit şebeke üzerinden sunulan hizmetlere ve sabit hat aboneliğine ihtiyacı
azalmaktadır. Böylece arama hizmetlerinde FMS’in var olması, erişim hizmetlerinde de
FMS’i tetiklemektedir. Bu sebeple erişim hizmetlerinde FMS’in varlığının tespit edilmesi,
tüketicilerin gözünde arama hizmetleri kapsamında FMS’in süreç içerisinde (önceden)
gerçekleştiğine işaret etmektedir. Nitekim FMS nedeniyle sabit hat aboneliğini iptal ettiren ya
da kullanmayan tüketicilerin sabit şebeke üzerinden gerçekleştirdiği arama trafikleri mobil
şebeke hizmetlerine kaymaktadır. Bu itibarla sabit erişim hattı kullanmayan/hattını iptal
ettiren aboneler açısından arama hizmetlerinde FMS’in zaten var olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır.
Arama hizmetleri kapsamında FMS’in incelenmesi amacıyla evinde sabit telefonu bulunan
katılımcılara öncelikle tüm hane halkının evdeyken arama yapmak istediğinde kullandığı
hizmetlerin kullanım yoğunluğunu toplamı %100 edecek şekilde dağıtması istenmiştir. Bu
kapsamda alınan cevaplara Şekil-19’da yer verilmektedir.
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Şekil 19: Evden Arama Yapılmak İstenildiğinde Alternatif Hizmetlerin Kullanım Yoğunluğu

Buna göre, evinde sabit telefonu bulunmasına rağmen bireylerin evdeyken bir arama yapacağı
zaman yoğun olarak mobil şebeke hizmetlerini tercih ettikleri görülmekte olup, hanede
yapılan konuşmaların yaklaşık %34’ünün sabit telefon hattı ile gerçekleştirildiği
anlaşılmaktadır. Evinde sabit telefonu olmayan yani diğer bir deyişle evinde sabit telefon hattı
bulunmaması nedeniyle aramalarını mobil hizmetlere kaydıran abonelerde dahil edildiğinde,
hanelerde mobil hatla yapılan aramaların yoğunluğu %81’e yükselirken, sabit hatla yapılan
aramaların yoğunluğu ise %13’e kadar düşmektedir. Bu itibarla, mobil telefonların
yaygınlaşmasından önce hanede yapılan aramaların hemen hemen tamamının sabit telefon
şebekesi üzerinden yapıldığı düşünüldüğünde arama hizmetleri kapsamında mobil şebeke
hizmetlerinin sabit şebeke hizmetlerine önemli bir ikame olduğu ve sabit arama hizmetlerinin
mobil arama hizmetleri karşısında önemli bir güç ve pazar kaybı yaşadığı anlaşılmaktadır.
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Şekil 20: 2009-2012 Yılları Arası Sabit ve Mobil Arama Trafikleri Değişimi

Nitekim Şekil-20’de bireysel kullanıcıların 2009 yılından 2012 yılı sonuna kadarki sabit ve
mobil arama hizmetleri toplam trafiklerine ve sabit arama trafiğinin değişim oranına yer
verilmektedir. Buna göre 2009 yılı sonunda 15,1 milyar dakika olan toplam arama trafiği
2012 yılı sonunda 12,8 milyar dakikaya kadar düşmüştür. 2010 yılında bir önceki yıla göre
%5,3 oranında artan sabit arama trafiği sonraki yıllarda sırasıyla %7,4 ve %13,4 oranlarında
azalmıştır. Bu itibarla bireysel kullanıcıların toplam sabit arama trafiğinin giderek azaldığını
söylemek mümkündür. Öte yandan bireysel kullanıcıların toplam mobil şebeke arama trafiği
ise aynı dönemde hızlı bir şekilde artmış ve 2012 yılı sonunda 153 milyar dakikaya ulaşmıştır.
Yapılan anket çalışması kapsamında bireysel kullanıcılara sabit şebeke üzerinden yine sabit
şebekeye doğru yapılan aramaların ücretlerine %10 zam yapıldığında davranışlarının ne
olacağı sorulmuş olup, alınan cevaplara Şekil-21’de yer verilmiştir.
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Şekil 21: Sabit Hat Yönüne Arama Ücretlerine %10 Zam Yapılması Durumunda Bireysel Abonelerin Tutumu

Buna göre tüketicilerin %34’ü böyle bir durumda sabit şebeke arama hizmetlerini kullanarak
sabit hat yönüne aramayı tamamen bırakacağını, %23’ü ise sabit hat yönüne aramalarını
azaltacaklarını ifade etmiştir. Bu soruya ‘aramayı bırakırım’ ya da ‘azaltırım’ şeklinde cevap
veren katılımcılara sonrasındaki davranışlarının ne olacağı sorulmuştur. Alınan cevaplara
göre, sabit hattan sabit hat yönüne arama yapmayı bırakacaklarını söyleyen katılımcıların
%69’u cep telefonu kullanımını artıracaklarını ifade etmiş iken, aramayı azaltacaklarını
söyleyenlerin ise %44’ü cep telefonu kullanımlarını arttıracaklarını belirtmiştir. Bu iki durum
birlikte değerlendirildiğinde sabit hattan sabit hata doğru yapılan aramaların ücretine %10
zam yapıldığında tüketicilerin %57’sinin sabit hat yönüne aramalarının tamamen ortadan
kalkacağı ya da azalacağı görülürken, tüketicilerin %33,6’sının cep telefonu kullanımının
artacağı anlaşılmaktadır.
Benzer bir soru sabit hattan mobil hat yönüne arama yaptığını ifade eden katılımcılara33 da
sorulmuş olup, alınan cevaplara Şekil-22’de yer verilmiştir.

33

Ankete katılanların %63’ü sabit hattan mobil hat yönüne arama yaptığını ifade etmiştir.
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Şekil 22: Mobil Hat Yönüne Arama Ücretlerine %10 Zam Yapılması Durumunda Bireysel Abonelerin Tutumu

Şekil-22’den de anlaşılacağı üzere sabit hatlardan mobil hat yönüne aramaların ücretlerinde
%10’luk bir artış olması halinde tüketicilerin %37’si mobil hat yönüne aramayı tamamen
bırakacağını ifade etmiş iken, %25’i ise aramalarını azaltacağını belirtmektedir. Mobil hat
yönüne aramayı bırakacağını ifade eden katılımcıların %72’si ise sonrasında cep telefonu
kullanımını arttıracağını ifade etmiştir. Sabit hattan mobil hat yönüne aramalarını azaltacağını
ifade edenlerin ise toplam %46’sı cep telefonu kullanımını arttıracağını ifade etmekte olup, bu
itibarla sabit hattan mobil hat yönüne yapılan aramaların ücretinde %10’luk bir artış olması
halinde, sabit hattan mobil yönüne doğru arama yapan tüketicilerin toplam %37,1’inin cep
telefonu kullanımının artacağı görülmektedir.
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Şekil 23: Yurtdışına Arama Ücretlerine %10 Zam Yapılması Durumunda Bireysel Abonelerin Tutumu

Benzer bir soru sabit hattan yurtdışına doğru arama yapanlar34 için de sorulmuş olup, alınan
cevaplara Şekil-23’te yer verilmektedir. Buna göre sabit hattan yurtdışına doğru aramaların
ücretlerine %10 zam yapılması halinde ankete katılanların %33’ü sabit hat üzerinden yurtdışı
yönünü aramayı bırakacağını, %26’si ise azaltacağını belirtmektedir. Böyle bir durumda
armayı bırakacak olanların %51’i cep telefonundan yurtdışı aramalarını arttıracağını ifade
ederken, bu oran aramayı azaltacağını söyleyenler için %39 olarak belirlenmiştir. Bu itibarla,
sabit hattan yurtdışına doğru arama yapanların söz konusu arama ücretlerine %10 zam
yapılması halinde %27’si cep telefonu kullanımını artıracağını ifade etmiştir.

34

Ankete katılanların yalnızca %12’si sabit hattan yurtdışı yönüne doğru arama yaptığını ifade etmiştir.
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Şekil 24:“Sabit telefonum yanımda olsa da arama yapacağımda mutlaka mobil telefonumdan
aramayı tercih ederim” Şeklindeki Önermeye Katılım Düzeyi
Yapılan anket kapsamında bireysel kullanıcılara “Sabit telefonum yanımda olsa da arama
yapacağımda mutlaka mobil telefonumdan aramayı tercih ederim” şeklindeki önermeye
katılıp katılmadıkları sorulmuş olup, Şekil-24’te katılımcıların verdikleri cevaplara ilişkin
oranlar yer almaktadır. Buna göre katılımcıların toplam %59’u söz konusu önermeye
katıldıklarını ifade ederken %27’si ise katılmadıklarını ifade etmektedir. Bu durum abonelerin
hem mobil hem de sabit şebekeden arama imkânına sahip oldukları durumda bile, arama
yapmak için öncelikle mobil şebeke hizmetlerini tercih ettiklerini göstermektedir.
Sonuç olarak sabit hattan yapılan aramaların arama yönlerine göre ücretlerinde %10’luk bir
artış olması halinde önemli bir sayıda tüketicinin sabit hattan o yöne doğru arama yapmayı
tamamen bırakacağı ya da azaltacağı görülmektedir. Bununla birlikte, bu abonelerin önemli
bir oranının arama ihtiyaçlarını mobil telefon hizmetleri ile telafi edeceği görülmektedir. Bu
durum mobil şebeke hizmetlerinin tüketiciler tarafından sabit arama hizmetlerine ikame
olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Nitekim sabit şebeke hizmetleri arama trafiği yıllar
içerisinde önemli bir oranda azalırken mobil şebeke hizmetlerinin arama trafiğinin çok hızlı
bir şekilde arttığı görülmektedir.
6.3.Kurumsal Kullanıcılar Açısından Sabit Ses Erişim Hizmetlerine İlişkin FMS Analizi
Sabit ses erişim hizmetlerinde ilişkin FMS analizi kapsamında kurumsal kullanıcılara
öncelikle sabit hat aboneliği bulunup bulunmadığı sorulmuştur.
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Şekil 25:Kurumsal Kullanıcıların Sabit Hat Aboneliği

Bu çerçevede ankete katılan kurumsal kullanıcıların sabit hat aboneliğine ilişkin bilgiler
Şekil-25’te verilmektedir. Buna göre ülke genelinde kurumsal kullanıcıların %70,9’u en az bir
sabit hat aboneliğine sahip olmakla beraber, %12,9’u sabit hat aboneliğini iptal ettirmiş
%16,1’inin ise telefon aboneliği hiçbir zaman olmamıştır. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal
kullanıcıların sabit hat aboneliğine ilişkin tutumlarında önemli farklılıklar olduğu
görülmektedir. Ayrıca anket yapılan kurumların ölçeği küçüldükçe kurumların tutumlarının
bireylere yakınsadığı görülmektedir. Ancak kurumsallaşma ve ölçek arttıkça sabit hat
aboneliğinin giderek önem kazandığı görülmektedir.
Anket çalışması kapsamında sabit telefon aboneliğini iptal eden ve hiç sabit telefon aboneliği
bulunmayan kurumsal kullanıcılara bu durumun sebepleri sorulmuş olup, aşağıda yer verilen
Şekil-26 ve Şekil-27’de bu kapsamda katılımcılar tarafından verilen cevaplara yer
verilmektedir. Söz konusu soru kapsamında aboneler birden fazla cevap vermiş olup, bu
sebeple nedenlerin yüzdelerinin toplamı %100’den fazladır.

57

Şekil 26: Kurumsal Kullanıcıların Hiçbir Zaman Sabit Hat Aboneliği Kullanmama Nedenleri

Şekil-26’dan, hiçbir zaman sabit telefon aboneliği bulunmayan kesimin, sabit hat aboneliği
bulunmamasının en büyük nedeninin %56 ile cep telefonu kullanım alışkanlığı olduğu
görülmektedir. Ayrıca bu durumdaki kullanıcıların yine %6’sının cep telefonunun üstün
özellikleri nedeniyle sabit telefon kullanmadığı, %11’inin ise sabit telefona gerek duymadığı
anlaşılmaktadır. Öte yandan, sabit telefon aboneliği bulunmamasının en büyük nedenleri
arasında sabit ücretin yüksek olarak algılanmasının bulunduğu görülmektedir. Sabit telefon
aboneliği bulunmayanların toplam %46’sı bunun sebebi olarak sabit ücretin yüksek olması,
normal konuşma tarifelerinin ve her yöne konuşma tarifelerinin yüksek olması gibi ücrete
dayalı hususları göstermektedir.

Şekil 27: Kurumsal Kullanıcıların Sabit Hat Aboneliği İptal Nedenleri
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Şekil-27’de ise sabit hattını iptal ettiren abonelerin iptal nedenlerine yer verilmiş olup, en
önemli iptal nedeninin %56 ile sabit ücretin yüksek olması olduğu görülmektedir. Ayrıca
%32’lik bir kesimin iptal nedenini tarifelerin pahalı olmasına bağladığı görülmekte olup, sabit
hattını iptal ettiren kurumsal abonelerin toplam %92’sinin iptal nedeni olarak sabit
ücret/tarifelerin pahalı olmasını gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bunun dışında en büyük neden
olarak %35 ile cep telefonu kullanımı ortaya çıkmaktadır.

Şekil 28:Kurumsal Kullanıcıların Sabit Hat İptal ve Kullanmama Nedenleri

Bu iki husus bir arada değerlendirildiğinde tüm kurumsal kullanıcıların

%14,5’inin cep

telefonunu, %19,3’ünün ise sabit şebeke hizmetlerinin ücretlerinin yüksek olmasını sabit hat
aboneliği bulunmamasının nedenleri arasında gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu husus ile birlikte
tüm kurumsal kullanıcıların %71’inin sabit telefon aboneliğinin devam ettiği göz önüne
alındığında kurumsal kullanıcılar arasında sabit erişim hizmetleri kapsamında sabit mobil
ikamesinin düzeyinin oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir.
Şekil-29’da ise Kurumumuza işletmeciler tarafından gönderilen veriler kapsamında kurumsal
sabit ve mobil hat abone sayısına ve sabit abone artış hızına yer verilmektedir.
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Şekil29:2008-2012 Yılları Arası Kurumsal Kullanıcı Sabit ve Mobil Abone Sayısı Değişimi

Buna göre 2008 yılı sonunda 2,1 milyon olan kurumsal sabit hat abone sayısı 2012 yılı
sonunda yaklaşık 2,3 milyona kadar yükselmiştir. Bu itibarla, bireysel abonelerin tersine
kurumsal sabit abone sayısının azalmadığı, aksine arttığı görülmektedir. Ancak abone sayısı
artış hızına bakıldığında bu artışın oldukça sınırlı kaldığını söylemek mümkündür. Öte
yandan, aynı dönemde mobil hat abone sayının giderek arttığı görülmektedir. Netice itibarıyla
2008-2012 yılları arasına bakıldığında kurumsal sabit telefon abone sayısının, mobil abone
sayısında yaşanan değişmelerden bağımsız bir şekilde yatay bir seyir izlediği ve bireysel
abonelerde görülen yüksek oranlı abone sayısı kaybının kurumsal abonelerde görülmediği
anlaşılmaktadır.
Anket çalışması kapsamında hâlihazırda sabit hat aboneliği bulunan kurumsal kullanıcılara
sabit erişim ücretinin %10 oranında artması durumunda sabit hat aboneliğine ilişkin
tutumunun ne olacağı sorulmuş olup, alınan cevaplara Şekil-30’da yer verilmektedir.
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Şekil 30: Sabit Ücretin %10 Arttığı Durumda Kurumsal Kullanıcıların Tutumları

Buna göre sabit erişim hattı ücretine %10 zam yapılması halinde kurumsal kullanıcıların
%81’i sabit hat kullanmaya devam edeceklerini söylerken, %18’i sabit hattını kapatacağını
ifade etmiştir. Öte yandan, ‘sabit hattı kullanmaya devam ederiz’ cevabı ölçek ve
kurumsallaşma arttıkça artmakta olup, büyük ölçekli kurumsal kullanıcıların %94’ü sabit
erişim hattı ücretine %10 zam yapılması halinde sabit hattı kullanmaya devam edeceklerini
ifade etmiştir. Bu kapsamda sabit hatlarını kapatacaklarını ifade eden kurumsal kullanıcılara
bir sonraki davranışlarının ne olacağı sorulduğunda %64’ü sabit şebeke üzerinden olan
trafiklerini mobil şebekelere kaydıracağını ifade etmiştir. Bu itibarla sabit hat tarifelerine %10
oranında bir zam yapılması halinde tüm kurumsal kullanıcıların yaklaşık %12’sinin mobil
şebeke trafiğinin artacağı görülmektedir.
Sonuç olarak, kurumsal kullanıcıların sabit ses erişim abonelikleri ve bu abonelik
segmentinde yaşanan değişim ve nedenleri, sabit ses erişim ücretlerinde yaşanması muhtemel
bir ücret karşısında kurumsal kullanıcıların tutumları gibi hususlar göz önüne alındığında,
kurumsal kullanıcılar açısından mobil ses erişim hizmetlerinin sabit ses erişim hizmetlerini
ikame düzeyinin bireysel kullanıcılara kıyasla oldukça sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır.
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6.4.Kurumsal Kullanıcılar Açısından Sabit Ses Arama Hizmetlerine İlişkin FMS Analizi
Bu bölümde kurumsal kullanıcılar açısından arama hizmetlerinde FMS’in bulunup
bulunmadığına ilişkin anket çalışmasının çıktıları üzerinden değerlendirmeler yapılacak olup,
anket çalışması kapsamında, kurumsal kullanıcılara öncelikle şirketlerinde bir arama yapmak
istediklerinde kullandıkları arama yöntemlerinin yoğunluklarını toplamı 100 edecek şekilde
dağıtmaları istenmiştir. Bu kapsamda alınan cevaplara Şekil-31’de yer verilmektedir.

Şekil 31: Kurumsal Kullanıcıların Kullandıkları Arama Hizmetlerinin Yoğunluğu

Buna göre kurumsal kullanıcıların yaptıkları aramalarda %70 oranında en yoğun olarak mobil
arama hizmetlerini kullandıkları görülmektedir. Sabit arama hizmetlerini kullanım yoğunluğu
%21 iken internet üzerinden yaptıkları aramaların yoğunluğunun ise %9 civarında kaldığı
anlaşılmaktadır. Ölçek büyüdükçe sabit şebeke kullanım yoğunluğunun arttığı görülmekle
birlikte sabit şebeke kullanım yoğunluğu en fazla %39’a kadar yükselmektedir. Bu itibarla
kurumsal kullanıcıların arama hizmetlerinde büyük oranda mobil şebeke hizmetlerini tercih
ettikleri anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, mobil şebeke üzerinden arama hizmetlerinin
sunulmaya başlamasından bu yana toplam arama trafiğinde çok önemli bir miktar artış
yaşanmış olup, bu itibarla FMS’in varlığının tespit edilebilmesi adına mobil şebeke
hizmetlerinin kullanım yoğunluğunda yaşanan artışın sadece artan trafikten mi kaynaklandığı
yoksa sabit şebeke hizmetleri üzerinden sunulan arama trafiğinin bir kısmının mobil
şebekelere kayıp kaymadığı hususunun açıklığa kavuşturulması önem kazanmaktadır.
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Şekil32:Kurumsal Kullanıcıların 2009-2012 Yılları Arası Mobil ve Sabit Arama Trafiği

Şekil-32’de 2009 yılından bu yana kurumsal kullanıcıların sabit ve mobil şebekeler üzerinden
arama trafiklerine yer verilmektedir. Buna göre 2009 yılı sonunda 7,8 milyar dakika civarında
olan arama miktarı 2012 yılı sonu itibarıyla 5,6 milyar dakikaya kadar düşmüştür. Kurumsal
kullanıcıların sabit şebeke üzerinden arama miktarında yaşanan bu düşüşün azalma oranının
ise genel olarak bir önceki yıla göre yaklaşık %10 civarında seyrettiği, diğer bir deyişle
azalmada %10 oranında bir ivme yaşandığı görülmektedir. Bu itibarla kurumsal kullanıcıların
sabit arama trafiğinin hızlı bir şekilde azaldığını söylemek mümkündür. Öte yandan aynı
dönemde mobil arama trafiğinin ise hızlı bir şekilde arttığı ve 2012 yılı sonunda 18 milyar
dakikaya ulaştığı görülmektedir.
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Şekil33: Kurumsal Kullanıcıların Sabit Hat Yönüne Arama Ücretlerinin %10 Artması Durumdaki Tutumları

Yapılan anket çalışması kapsamında kurumsal kullanıcılara sabit hattan sabit hat yönüne
doğru yapılan tüm aramaların ücretine %10 zam yapılması halinde tavırlarının ne olacağı
sorulmuş olup, alınan cevaplara Şekil-33’de yer verilmiştir. Buna göre, böyle bir ücret artışı
karşısında ankete katılanların %62’si sabit hat kullanımlarında herhangi bir değişiklik
olmayacağını ifade ederken, %22’si aramalarını azaltacaklarını, %16’sı ise arama yapmayı
tamamen bırakacaklarını ifade etmiştir. Sabit hattan sabit hat yönüne arama yapmayı
tamamen bırakacaklarını ya da azaltacaklarını söylenenlere bir sonraki davranışlarının ne
olacağı sorulduğunda ise sırasıyla %56 ve %50 oranlarında cep telefonu kullanımını
arttıracakları cevabını vermişlerdir. Buna göre sabit şebeke üzerinden sabit şebeke yönüne
doğru aramaların ücretinde %10 civarında bir artış olduğunda, tüm kurumsal kullanıcıların
yaklaşık %20’sinin mobil şebeke üzerinden yaptıkları aramaların artacağı anlaşılmaktadır.
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Şekil34:Kurumsal Kullanıcıların Mobil Hat Yönüne Arama Ücretlerinin %10 Artması Durumdaki Tutumları

Yine yapılan anket çalışması kapsamında, sabit şebeke üzerinden mobil şebeke yönüne arama
yapan kurumsal kullanıcılara sabit hattan mobil yönüne doğru yapılan tüm aramaların ücretine
%10 zam yapılması halinde tavırlarının ne olacağı sorulmuş olup, alınan cevaplara Şekil-34’te
yer verilmiştir. Buna göre, böyle bir ücret artışı karşısında ankete katılanların %53’ü sabit hat
kullanımlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade ederken, %29’u aramalarını
azaltacakları, %18’i ise arama yapmayı tamamen bırakacaklarını ifade etmiştir. Bu durumda
sabit hattan mobil hat yönüne arama yapmayı tamamen bırakacaklarını ya da azaltacaklarını
söyleyenlere bir sonraki davranışlarının ne olacağı sorulduğunda ise sırasıyla %64 ve %54
oranlarında cep telefonu kullanımını arttıracaklarını ifade etmişlerdir. Buna göre sabit şebeke
üzerinden mobil şebeke yönüne doğru aramaların ücretinde %10 civarında bir artış
olduğunda, tüm kurumsal kullanıcıların yaklaşık %25’inin mobil şebeke üzerinden yaptığı
aramaların artacağı anlaşılmaktadır.
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Şekil35:Kurumsal Kullanıcıların Yurtdışına Arama Ücretlerinin %10 Artması Durumdaki Tutumları

Benzer bir soru sabit şebekeler üzerinden yurtdışına doğru arama yapan kurumsal
kullanıcılara sorulmuş olup, alınan cevaplara Sekil-35’de yer verilmektedir. Buna göre sabit
hattan yurtdışına doğru yapılan aramaların ücretine %10 zam yapılması durumunda kurumsal
kullanıcıların %14’ü sabit hattan yurtdışı yönünü aramayı tamamen bırakacağını söylerken,
%30’u ise yurtdışı yönüne aramalarını azaltacaklarını ifade etmiştir.

Bu durumdaki

kullanıcılara bir sonraki tutumlarının ne olacağı sorulmuş olup, aramayı tamamen bırakırız
diyenlerin %39’u mobil şebekelerden yurtdışına doğru aramalarını arttıracağını ifade etmiş,
%32’si ise yurtdışına aramalarını internet üzerinden (skype, viber, vb yöntemlerle)
gerçekleştireceğini ifade etmiştir. Sabit hattan yurtdışına aramalarını azaltacağını söyleyen
kurumsal kullanıcıların ise %35’i, sonrasında mobil şebeke üzerinden aramalarını
arttıracaklarını söylerken, %12’si ise internet üzerinden aramalarını arttıracağını ifade
etmiştir. Bu itibarla, yurtdışına doğru aramalarda internet üzerinden yapılan görüşmelerin
diğer yönlere doğru aramalara kıyasla daha ön plana çıktığı görülmekle birlikte, bahse konu
(%10 oranında) bir zam yapılması halinde sabit şebekeden yurtdışını arayan kurumsal
kullanıcıların yaklaşık %16’sının mobil şebeke kullanımlarını artıracağı anlaşılmaktadır.
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Şekil36: KurumsalKullanıcılarınYurtdışınıArarkenKullandıklarıHizmetlerinYoğunluğu

Öte yandan, ankete katılan kurumsal kullanıcılardan yurtdışını ararken kullandıkları
hizmetlerin kullanım yoğunluğunu toplamı 100 edecek şekilde dağıtmaları istenmiş ve alınan
cevaplar Şekil-36’dayer verilmiştir. Buna göre, kurumsal kullanıcıların yurtdışını ararken
%53 oranı ile en yoğun olarak mobil şebekeleri kullandıkları görülmektedir. Ayrıca internet
üzerinden yapılan yurtdışı aramaların yoğunluğunun (%25), sabit hattan yapılan aramaların
yoğunluğundan (%22) daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil37: Mobil ve Sabit Şebeke Yurtdışı Arama Trafikleri
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Bununla birlikte, Şekil-37’de 2009-2012 yılları arası sabit ve mobil şebekeler üzerinden
yurtdışına doğru arama trafiklerine yer verilmiş olup, buna göre sabit arama trafiğinin bu
kapsamda mobil arama trafiğinden fazla olduğu ancak, mobil yurtdışı trafiğinin yıllar
itibarıyla arttığı, sabit yurtdışı trafiğinin ise giderek azaldığı görülmektedir.
Bu itibarla, bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde kurumsal kullanıcıların bir kısmının
yurtdışı aramalarını hâlihazırda sabit şebekeden mobil şebekeye kaydırdığı ancak büyük bazı
ölçekli kurumsal kullanıcılar başta olmak üzere yurtdışı arama trafiğinin yüksek olduğu
kurumsal kullanıcıların yurtdışı aramalarında sabit şebekeyi kullanmaya devam ettikleri
anlaşılmaktadır. Öte yandan, yurtdışı yönüne yapılan aramalarda mobil şebeke arama
hizmetlerinin yanı sıra her ne kadar kalite dezavantajı bulunsa da internet üzerinden yapılan
(skype, viber vb.) aramalarında sabit şebeke hizmetlerine kayda değer bir düzeyde ikame
olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla yurtdışı arama yönüne yapılan aramaların ücretlerine %10
zam yapılması durumunda sabit şebekeden aramalarını bırakacak yada azaltacak olan
kurumsal kullanıcıların trafiklerini mobil şebekeler kadar olmasa da internet üzerinden
sunulan arama hizmetlerine de kaydıracakları anlaşılmakta olup, yurtdışına doğru aramalarda
FMS’in diğer yönlere doğru aramalarda olduğu kadar yüksek olmadığı ancak yine de sabit
arama hizmetlerinin mobil şebekelerden (ve hatta internet üzerinden sunulan arama
hizmetlerinden)

kaynaklanan

bir

rekabetçi

baskıyla

karşı

karşıya

kaldığı

değerlendirilmektedir.Yapılan anket çalışması kapsamında kurumsal kullanıcılara bir takım
önermeler verilerek, o önermeye katılıp katılmadıkları da sorulmuştur. Bu kapsamda
kurumsal kullanıcılardan alınan cevaplara aşağıda yer verilmektedir.

Şekil38:Kurumsal Kullanıcıların “Şirkette İken Mutlaka Cep Telefonlarından Arama Yapılması Tercih Edilir”
Önermesine Katılım Düzeyi
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Bu kapsamda kurumsal kullanıcılardan ilk olarak “Şirkette iken mutlaka cep telefonlarından
arama yapılması tercih edilir” önermesini değerlendirmeleri talep edilmiş olup, bu kapsamda
alınan cevaplara Şekil-38’de yer verilmektedir. Buna göre kurumsal kullanıcıların toplam
%81’inin bu önermeye katıldıkları görülmekte olup, bu itibarla kullanıcıların çok büyük
bölümünün arama yaparken ilk tercihlerinin mobil şebeke hizmetleri olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 39: Kurumsal Kullanıcıların “Şirkette iken sabit telefon (hat) aranacağı zaman, öncelikle varsa sabit telefon
(hat) kullanılır” Önermesine Katılım Düzeyi

Kurumsal kullanıcılardan “Şirkette iken sabit telefon (hat) aranacağı zaman, öncelikle varsa
sabit telefon (hat) kullanılır” şeklindeki önermeyi değerlendirmeleri istenmiş olup, Şekil39’daalınan cevaplara yer verilmektedir. Buna göre kurumsal kullanıcıların %54’ünün bu
önermeye katıldıkları görülmektedir.
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Şekil40: Kurumsal Kullanıcıların “Şirkette iken cep telefonu (mobil hatlar) aranacağı zaman, öncelikle cep
telefonlarından (mobil hatlardan) arama yapılır” Önermesine Katılım Düzeyi

Kurumsal kullanıcılardan “Şirkette iken cep telefonu (mobil hatlar) aranacağı zaman,
öncelikle cep telefonlarından (mobil hatlardan) arama yapılır” şeklindeki önermeyi
değerlendirmeleri istendiğinde ise katılımcıların toplam %86’sının bu önermeye katıldıkları
görülmektedir.
Sonuç olarak, kurumsal kullanıcıların arama hizmetleri kapsamında mobil arama hizmetlerini
öncelikli olarak tercih ettikleri ve kurumsal kullanıcıların sabit arama trafiği azalırken mobil
trafiğinin artığı anlaşmaktadır. Bu itibarla, genel olarak kurumsal kullanıcıların açısından
mobil arama hizmetlerinin sabit arama hizmetlerine ikame düzeyinin, bireysel kullanıcılara
kıyasla az olmakla birlikte, oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
6.5.Bireysel Kullanıcılar Açısından Genişbant Erişim Hizmetlerine İlişkin FMS Analizi
Yapılan anket çalışması kapsamında genişbant erişim hizmetlerinde FMS olup olmadığı
hususu da tespit edilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, Kurumumuz tarafından 2013 yılı
başında tamamlanan ‘Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Hizmetleri Pazar
Analizi’ kapsamında benzer bir analiz (daha çok tarife seviyeleri ve hizmet kalitesi göz
önünde bulundurularak) gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analiz kapsamında mobil ve sabit
genişbant erişim hizmetleri tüm özellikleri ile detaylı şekilde incelenmiş, Kurumumuzca
yayımlanan 3 aylık veriler kapsamında kullanıcıların kullanım tercih ve alışkanlıkları analiz
edilmiş ve netice olarak mobil ve sabit genişbant erişim hizmetlerinin birbirlerine ikame
olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca tüm bu hususlar uluslararası örnekler ile birlikte
incelenerek her ne kadar cepten mobil genişbant erişim hizmetlerinin abone sayısı
bilgisayardan mobil genişbanta göre çok daha fazla olsa da bilgisayardan mobil genişbant
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erişim hizmetlerinin sabit genişbanta daha yakın ikame olduğu, cepten genişbant erişim
hizmetlerinin ise sabit erişim hizmetlerine ikame oluşturmasının çok güç olduğu tespit
edilmiştir. Yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçlar ise Kurumumuz görüş ve
değerlendirmelerini destekler niteliktedir.
Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından 3N lisanlarının verilmesi ve bu teknoloji ile hizmet
sunulmaya başlanılmasının ardından mobil genişbant erişim hizmetlerini kullanan abonelerin
sayısında kayda değer bir artış yaşanmıştır.

Şekil41: Genişbant Erişim Hizmeti Türlerinin Abone Sayısı (2013-2. Çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporu)

Şekil-41’detüm genişbant erişim hizmeti türlerinin abone sayılarına yer verilmektedir. Buna
göre mobil genişbant erişim hizmeti kullanan abonelerin sayısının hızlı bir şekilde arttığı
görülmektedir. Yaşanan bu önemli artışının en önemli sebebinin ise cepten telefonları
aracılığıyla genişbant erişim hizmeti kullanan abonelerden kaynaklandığı görülmekte olup,
Şekil-40’agöre aboneler tarafından en fazla tercih edilen genişbant erişim türünün cepten
mobil genişbant erişim hizmeti olduğu görülmektedir. Bu durumun en önemli sebebinin söz
konusu rakama aslında genişbant hizmetini kullanma niyeti taşımasa da sahip oldukları cep
telefonlarının

güncellenmesi,

navigasyon

ya

da

aplikasyonlarının

etkin

şekilde

kullanılabilmesi için genişbant erişim hizmetlerine oldukça sınırlı kapsamda ihtiyaç duyan
abonelerinde dâhil edilmesi olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca cepten mobil genişbant
erişim hizmetleri, bilgisayardan mobil genişbant hizmetleri dahil diğer tüm erişim
hizmetlerinden farklı olarak daha çok şahsa yönelik bir kullanıma hizmet etmektedir. Yani
diğer tüm erişim hizmetleri tüm hane halkı tarafından kullanılabilmekte iken, cepten
genişbant erişim hizmetlerinin kullanıldığı cep telefonlarının şahsa tahsisli olması nedeniyle
abone sayısı diğer hizmetlere kıyasla çok daha yüksek seviyededir. Bunun yanı sıra mobil
modemler aracılığıyla bilgisayardan mobil genişbant kullanan abonelerin sayısının da arttığı
görülmektedir. Bununla birlikte, 2012 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 7,6 milyon olan sabit
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genişbant kullanıcı sayısının 2013 yılı ikinci çeyreğinde 8 milyona ulaştığı anlaşılmakta olup,
mobil genişbant kullanan abonelerin sayısının artmasının sabit genişbant kullanan abone
sayısında bir azalma yaşanmasına neden olmadığı görülmektedir.

Şekil42: Genişbant Aboneliği Bulunma Durumu

Yapılan anket çalışması kapsamında öncelikle hanelerde genişbant aboneliği bulunup
bulunmadığı sorulmuş olup, hanelerin %48’inde herhangi bir genişbant aboneliği
bulunmadığı görülmektedir. Bu oran kırsal bölgelerde %66’ya yükselirken, en yüksek sosyoekonomik statüye sahip olan A-B grubunda %19’a kadar düştüğü görülmektedir.
Genişbant aboneliği bulunmayanlara abone olmayı düşünüp düşünmedikleri sorulmuş olup,
bu kesimin ülke genelinde yalnızca %14’ü genişbant internet abonesi olmayı düşündüğünü
belirtmiştir. Sonrasında genişbant erişim hizmeti abonesi olmayı düşünenlere hangi hizmet
türüne abone olmayı düşündükleri sorulmuş olup, buna ilişkin cevaplara Şekil-43’te yer
verilmektedir.
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Şekil43: Genişbant Aboneliği Olmayanların Almayı Düşündüğü Erişim Hizmeti Türü

Buna göre, evinde genişbant internet aboneliği olmayıp da abone olmayı düşünülerin %87’si
ADSL hizmetine abone olmayı tercih edeceklerini ifade ederken, yalnızca %6’sı
bilgisayardan mobil genişbant erişim hizmetini tercih edeceklerini belirtmiştir. Buna göre
toplamda sabit genişbant aboneliği düşünenlerin oranı yaklaşık olarak %93 iken, mobil
genişbant aboneliği düşünenlerin oranı ise %8 olarak hesaplanmıştır.

Şekil44:Genişbant Abonelerinin Kullandıkları Hizmet Türleri
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Şekil-44’teise hâlihazırda genişbant aboneliği olan tüketicilerin kullandıkları hizmetlerin
oranlarına yer verilmektedir. Buna göre genişbant abonelerinin %50’sinin evinde sadece sabit
genişbant erişim hizmetleri bulunmaktadır. Sadece bilgisayardan mobil genişbant aboneliği
bulunanların oranı %10,2 iken sadece cepten genişbant kullananların oranı ise %22’dir.
Bununla birlikte, hem sabit genişbant aboneliği hem de cepten mobil genişbant aboneliği
bulunanların oranı ise %13,4’tür. Cepten genişbanta kıyasla sabit genişbant erişim
hizmetlerine daha yakın ikame olması ve dolayısıyla sabit genişbant erişim hizmetleri ile
birlikte kullanımının daha düşük olması beklenen mobil genişbant erişim hizmetlerinin ise
sabit genişbant ile aynı anda kullanım oranının yalnızca %4,1 seviyesinde olduğu
anlaşılmaktadır. Toplama bakıldığında ise genişbant abonelerinin tümünün %67,6’sının sabit
genişbant erişim aboneliği bulunduğu görülmektedir.

Şekil45:Sabit ve Mobil Genişbant Erişim Hizmetleri Arasındaki Geçişler

Şekil-45’te ise genişbant abonelerinin hizmetler arasındaki geçişlerine yer verilmektedir.
Buna göre abonelerin %37,9’u ilk önce sabit genişbant erişim hizmetlerini, %20,8 ise mobil
genişbant erişim hizmetlerini kullanmaya başlamış ve sonrasında başka herhangi bir hizmet
almayı tercih etmemiştir. Abonelerin %18’i ise ham sabit ham de mobil genişbant erişim
hizmetlerini hâlihazırda bir arada kullanmaya devam etmekte olup, bu abonelerin büyük bir
çoğunluğunun mobil olarak cepten genişbantı tercih ettikleri görülmektedir. Abonelerin
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%12,2’sinin ise mobil genişbant erişim hizmeti aboneliğini sonlandırarak sabit genişbant
aboneliğine geçtikleri, %11,5’inin ise sabit genişbant erişim aboneliklerini sonlandırarak
mobil genişbanta geçtikleri görülmektedir. Buna göre her iki hizmet türü arasındaki geçişlerin
sınırlı kaldığı ve neredeyse sabit genişbanttan mobile geçen abone kadar mobilden sabit
genişbanta geçen abone olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla sabit genişbantın mobil genişbant
hizmetleri nedeniyle bir abone kaybı yaşadığını söylemek mümkün görünmemektedir.

Şekil46:Sabit Genişbant Hizmetlerinin %10 Artması Durumunda Bireysel Kullanıcıların Tutumları

Sabit genişbant erişim hizmeti kullanan abonelere tarifelere %10’luk bir zam yapılması
durumunda tavırlarının ne olacağına ilişkin bir soru sorulmuş olup alınan cevaplara Şekil46’dayer verilmektedir. Bu kapsamda, abonelerin %23’ü sabit interneti kapatacaklarını
söylerken, %24’ü ise kullanımlarını azaltacaklarını ifade etmişlerdir. Bu itibarla abonelerin
%10’luk fiyat artışına oldukça duyarlı oldukları görülmekle birlikte, söz konusu durumun en
önemli nedeninin sabit ses hizmetlerindeki gibi FMS olmadığını, bunun sebebinin
tüketicilerin genişbant hizmetlerini(kişisel iletişim ihtiyaçları bakımından) zorunlu bir hizmet
olarak görmemeleri olduğunu söylemek mümkündür. Zira aynı tüketicilere bir sonraki
adımlarının ne olacağı sorulduğunda %68 ve %79 oranlarıyla ‘başka bir şey yapmam’ cevabı
alınmıştır. Öte yandan Şekil-45’ten de görüleceği üzere mobil genişbant aboneliğine kayacak
tüketicilerin öncelikli tercihinin bilgisayardan mobil genişbant erişim hizmetleri olduğu
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görülmekte olup bu durum, bilgisayardan mobil genişbant erişim hizmetlerinin cepten mobil
genişbant erişim hizmetlerine kıyasla sabit genişbant hizmetlerine daha yakın bir alternatif
olduğunu yönündeki tespitleri destekler niteliktedir.
Söz konusu anket çalışması kapsamında sabit genişbant erişim hizmetleri abonelerine ayrıca
herhangi bir fiyat artışı olmadığı durumda mobil genişbant erişim hizmeti almayı düşünüp
düşünmediği sorulmuş olup, alınan cevaplara Şekil-47’deyer verilmektedir.

Şekil47: Sabit Genişbant Hizmeti Abonelerinin Mobil Genişbant Hizmeti Almayı Düşünme Düzeyi

Buna göre, sabit genişbant erişim abonelerinin %90,5’i mobil genişbant erişim hizmeti almayı
düşünmediğini ifade etmiş olup, söz konusu abonelerin toplam %3,4’ü sabit genişbant
aboneliğini sonlandırarak mobil genişbant aboneliğine geçmeyi düşündüğünü ifade etmiştir.
Bu abonelerin yarısına yakını mobil internete geçmeme nedeni olarak ‘sabit internet varken
mobil internete gerek olmaması’nı göstermiştir.
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Şekil48: Mobil ve Sabit Genişbant Hizmetlerinin Kullanımlarına İlişkin Önermeler

Anket kapsamında farklı profildeki farklı kullanıcılara (sadece sabit genişbant erişim
aboneliği olan, hem sabit hem de bilgisayardan mobil genişbant erişim hizmeti aboneliği olan
gibi) mobil ve sabit genişbant hizmetleri arasında geçiş veya birlikte kullanıma ilişkin bir
takım önermelere katılıp katılmadıkları sorulmuş olup, Şekil-48’debu kapsamda alınan
cevaplara yer verilmektedir. Buna göre, AVM, kafe gibi yerlerde 3G kullanmak yerine Wi-Fi
kullanmayı düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda katılımcıların %45’i hu hususa sıcak
bakarken, %45’i çok sıcak bakmamıştır. Bunun dışında verilen cevaplar göz önünde
bulundurulduğunda katılımcıların genel olarak sabit ve mobil genişbant erişim hizmetleri
kapsamında bir diğer hizmete geçmeye ya da her iki hizmeti bir arada kullanmaya çok sıcak
bakmadığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda katılımcıların en yüksek oranda sıcak baktıkları
konuların cep telefonlarından mobil genişbant erişim hizmeti ile birlikte sabit genişbant
erişim hizmetini kullanmak ve bilgisayardan mobil genişbant erişim hizmeti aboneliğini
kapatarak sabit genişbant erişim hizmetine geçmek hususları olduğu görülmektedir.
Katılımcıların en soğuk baktıkları konuların ise sabit interneti kapatıp bilgisayardan mobil
genişbant aboneliğine geçmek, sabit internet ile birlikte bilgisayardan mobil genişbant
aboneliğini birlikte kullanmak ve sabit interneti kapatıp cepten mobil genişbant aboneliğine
geçmek hususları olduğu görülmektedir. Bu itibarla kullanıcılar tarafından sabit genişbant
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aboneliği iptal ettirilerek mobil genişbant aboneliğine geçilmesinin düşünülmediği ve resmin
bütününe bakıldığında söz konusu hizmetlerin ikame olarak görülmediği anlaşılmaktadır.

Şekil49: Mobil ve Sabit Genişbant Erişim Hizmetlerinin Kıyaslanması (Bireysel)

Anket çalışması kapsamında tüketicilere öncelikle hizmet alacakları hizmet türünü seçerken
hangi hususların önemli olduğu sorulmuş ve sonrasında bu kriterlere göre mobil ve sabit
genişbant erişim hizmetlerini kıyaslamaları istenmiştir. Şekil-49’dayer verilen bu hususa
ilişkin cevaplara göre tüketicilerin %44,7’sinin en önemli gördüğü hususun fiyat olduğu
anlaşılmaktadır. Fiyattan sonra ise %36,3 ve %22 ile bağlantı hızı ve kalitesi gibi kriterler
gelmektedir. Tüketiciler tarafından en az önem atfedilen hususların ise %12,6 ile mobilite ve
%6,9 ile güvenlik olduğu görülmektedir. Tüketicilerden bu kriterlere göre mobil ve sabit
genişbant erişim hizmetlerini kıyaslamaları istendiğinde ise mobilite dışında tüm kriterlerde
sabit erişim hizmetlerinin tüketicilerin gözünde mobil genişbant hizmetlerine kıyasla daha
üstün olduğu görülmektedir.

Şekil50: Görece Avantaj Düzeyi (Bireysel)
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Söz konusu verilerden yola çıkarak sabit ve mobil genişbant internetin birbirine Görece
Avantaj Düzeyi hesaplanmış olup, bu kapsamda sabit genişbant erişim hizmetlerinin
tüketicilerin gözünde mobil genişbant erişim hizmetlerine kıyasla çok daha güçlü olduğu
anlaşılmaktadır.
Netice olarak, anket sonuçlarının bireysel kullanıcılar açısından Kurumumuz tarafından daha
önce Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Hizmetleri Pazar Analizi
kapsamında yapılan analiz ve değerlendirmelerle örtüştüğü ve mobil ile sabit genişbant erişim
hizmetlerinin tüketiciler gözündeki ikame düzeyinin sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır.
6.6.Kurumsal Kullanıcılar Açısından Genişbant Erişim Hizmetlerine İlişkin FMS
Analizi
Kurumsal kullanıcılar açısında genişbant erişim hizmetleri kapsamında sabit ve mobil şebeke
hizmetleri arasında FMS olup olmadığının tespit edilebilmesinin teminen ilk olarak
katılımcılara şirketlerinde kullandıkları internet bağlantı hizmetleri sorulmuş ve bu hizmetleri
kullanım yoğunluğuna göre ve toplamı %100 edecek şekilde dağıtmaları istenmiştir.

Şekil51: Kurumsal Kullanıcıların Kullandıkları Genişbant Erişim Hizmetleri

Şekil-51’de kurumsal kullanıcıların kullandıkları genişbant erişim hizmetlerinin dağılımına
yer verilmektedir. Bu kapsamda kurumsal kullanıcılar içerisinde yalnızca sabit genişbant
erişim hizmetini kullananların oranı %54 iken sadece mobil genişbant erişim hizmeti
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kullananların oranı ise %12 olarak tespit edilmiştir. Her iki hizmeti birbirleri ile tamamlayıcı
hizmetler olarak kullananların oranı ise %34’dür.

Şekil52: KurumsalKullanıcılarınGenişbantErişimHizmetleriniKullanımYoğunluğu

Şekil-52’de ise kurumsal kullanıcıların kullanım yoğunluklarına yer verilmiş olup, buna göre
kurumsal kullanıcıların en yoğun kullandıkları genişbant erişim türünün %76 ile ADSL
olduğu ortaya çıkmakta , sonrasında %14 ile cep telefonu üzerinden mobil genişbant erişim
hizmeti gelmektedir. Bu itibarla sabit genişbant erişim hizmetinin toplam kullanım yoğunluğu
kurumsal kullanıcılarda %81 iken söz konusu değer mobil genişbant erişim hizmetleri için ise
%19düzeyindedir. Öte yandan, şirketin ölçeği ve kurumsallaşması arttıkça sabit genişbant
erişim hizmetinin kullanım yoğunluğunun giderek arttığı, mobilin ise azaldığı görülmektedir.
Anket çalışması kapsamında, kurumsal kullanıcılara tüm sabit genişbant erişim türlerinin
ücretine %10 zam yapılması durumunda söz konusu hizmeti kullanımlarının bu ücret
artışından ne şekilde etkileneceği sorulmuş olup, alınan cevaplara Şekil-53’te yer
verilmektedir.
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Şekil53: Sabit Genişbant Hizmetlerine%10 Zam Durumunda Kurumsal Kullanıcıların Tutumu

Buna göre, ankete katılanların %67’si sabit genişbant hizmetini kullanımlarında herhangi bir
değişikliği olmayacağını söylerken, %19,3’ü ise kullanımlarının azalacağı yönünde cevap
vermiştir. Ayrıca %13,5’lik bir kesim ise sabit genişbant erişim hizmetini kullanmayı
bırakacaklarını ifade etmiştir. Bu kapsamda, kurumsallaşma ve ölçek büyüdükçe ücret artışına
karşı duyarlılığın giderek azaldığı görülmektedir. Buna göre kurumsal kullanıcıların sabit
genişbant ücretlerine yapılacak %10’luk bir zamma karşı bir miktar duyarlı oldukları
görülmekle birlikte, bu duyarlılığın bireysel kullanıcılara kıyasla daha az olduğu
görülmektedir. Ayrıca söz konusu duyarlılığın bireysel kullanıcılarda da olduğu gibi FMS’ten
kaynaklanmadığı anlaşılmaktadır. Zira böyle bir durumda ‘kullanımımızı azaltırız’ cevabı
veren kurumsal kullanıcılara böyle bir durumla karşılaştıklarında bir sonraki davranışlarının
ne olacağı sorulmuş olup, söz konusu kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun mobil genişbant
hizmetlerine kaymak yerine başka bir şey yapmama yönünde cevap verdikleri görülmektedir.
Şekil-54’tesabit genişbant ücretlerine %10 zam yapılması durumunda kullanımlarını
azaltacaklarını ifade eden kullanıcıların bir sonraki adımlarının ne olacağı hususuna yer
verilmektedir.
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Şekil54: %10 Zam Durumunda Kullanımını Azaltacak Olan Kurumsal Kullanıcıların Sonraki Davranışı

Buna göre, sabit genişbant kullanımını azaltacaklarını ifade eden kurumsal kullanıcıların
%79’u başka bir şey yapmayacaklarını ifade ederken, yalnızca %16’sı bilgisayardan mobil
genişbant kullanımlarını arttıracaklarını, %10’u ise cepten mobil genişbant kullanımlarını
artıracaklarını belirtmişlerdir.
Ayrıca ankete katılanlardan sadece sabit genişbant erişim hizmeti kullananlara mobil
genişbant erişim hizmeti almayı düşünüp düşünmedikleri sorulmuş olup, alınan cevaplara
Şekil-55’teyer verilmektedir.

Şekil55:%10 Zam Durumunda Kullanmayı Bırakacak Olan Kurumsal Kullanıcıların Sonraki Davranışı
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Buna göre, bu durumdaki kurumsal kullanıcılardan %92’si mobil genişbant erişim hizmeti
almayı düşünmediklerini ifade ederken, yalnızca %2’si sabit genişbant erişim hizmeti
aboneliğini sonlandırarak mobil genişbant erişim hizmeti almayı düşündüklerini belirtmiştir.
Toplam olarak %8’i ise sabit genişbant erişim hizmetinin yanına mobil genişbant erişim
hizmeti almayı düşündüklerini ifade etmiştir.

Şekil56: Kurumsal Kullanıcıların Mobil ve Sabit Genişbant Hizmetlerini Kullanımlarına İlişkin Önermeler

Anket çalışması kapsamında, bireysel kullanıcılarda olduğu gibi farklı profildeki farklı
kurumsal kullanıcılara (sadece sabit genişbant erişim aboneliği olan, hem sabit hem de
bilgisayardan mobil genişbant erişim hizmeti aboneliği olan gibi) mobil ve sabit genişbant
hizmetleri arasında geçiş veya birlikte kullanıma ilişkin bir takım sorular sorulmuş olup,
Şekil-56’dabu kapsamda alınan cevaplara yer verilmektedir. Alınan cevaplar kapsamında
katılımcıların genel olarak sabit ve mobil genişbant erişim hizmetleri kapsamında bir diğer
hizmete geçmeye ya da her iki hizmeti bir arada kullanmaya çok sıcak bakmadığı
anlaşılmaktadır. Kurumsal kullanıcılar tarafından en makul karşılanan hususların şunlar
olduğu görülmektedir:bilgisayardan mobil genişbant interneti kapatıp sadece sabit genişbant
erişim hizmetini kullanmaya devam etmek (hâlihazırda her iki hizmeti bir arada kullananlara
sorulmuştur), bilgisayardan mobil genişbant interneti kapatıp sadece sabit internet hizmetini
almak (sadece bilgisayardan mobil genişbant erişim aboneliği olanlara sorulmuştur),
bilgisayardan mobil genişbant internetin yanı sıra sabit internet hizmeti almak (sadece
83

bilgisayardan mobil genişbant erişim aboneliği olanlara sorulmuştur) ve cep telefonundan
mobil internet hizmetinin yanı sıra sabit internet hizmeti almak (sadece cepten mobil
genişbant erişim hizmeti kullananlara sorulmuştur).Kurumsal kullanıcılar tarafından en az
kabul gören hususların ise sabit internetinizi kapatıp sadece bilgisayardan mobil genişbant
hizmeti almak (sadece sabit genişbant erişim hizmeti aboneliği olanlara sorulmuştur), sabit
internetinizi kapatıp sadece cepten mobil genişbant hizmeti almak (sadece sabit genişbant
erişim hizmeti aboneliği olanlara sorulmuştur) ve sabit internetinizin yanı sıra bilgisayardan
mobil genişbant hizmeti almak (sadece sabit genişbant erişim hizmeti aboneliği olanlara
sorulmuştur) olduğu görülmektedir. Bu itibarla genel olarak mobil genişbant erişim
hizmetlerinin kurumsal kullanıcılar açısından sabit genişbant erişim hizmetlerini(karşılıklı
geçiş bağlamında) tamamlayıcılık niteliği zayıf olduğu da düşünüldüğünde ikame etmekten
çok uzak olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil57:Mobil ve Sabit Genişbant Erişim Hizmetlerinin Kıyaslanması (Kurumsal)

Anket çalışması kapsamında kurumsal kullanıcılara öncelikle hizmet alacakları hizmet türünü
seçerken hangi hususların önemli olduğu sorulmuş ve sonrasında bu kriterlere göre mobil ve
sabit genişbant erişim hizmetlerini kıyaslamaları istenmiştir. Şekil-57’deyer verilen cevaplara
göre kurumsal kullanıcıların %52,7’sinin en önemli gördüğü hususun bağlantı hızı olduğu
anlaşılmaktadır. Bağlantı hızından sonra ise sırasıyla %43,4 ve %41,2 ile fiyat ve bağlantı
kalitesi gibi kriterler gelmektedir. Kurumsal kullanıcılar tarafından en az önem atfedilen
hususların ise %6,4 ile mobilite ve %7,9 ile güvenlik olduğu görülmektedir. Kurumsal
kullanıcılardan bu kriterlere göre mobil ve sabit genişbant erişim hizmetlerini kıyaslamaları
istendiğinde ise mobilite dışında tüm kriterlerde sabit erişim hizmetlerinin kurumsal
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kullanıcıların gözünde mobil genişbant hizmetlerine kıyasla daha üstün olduğu görülmektedir.
Mobilite hususunda ise mobil genişbant erişim hizmetlerinin çok az bir farkla daha avantajlı
görüldüğü anlaşılmaktadır.

Şekil58:Görece Avantaj Düzeyi (Kurumsal)

Söz konusu verilerden yola çıkarak sabit ve mobil genişbant internetin birbirine Görece
Avantaj Düzeyi hesaplanmış olup, bu kapsamda sabit genişbant erişim hizmetlerinin kurumsal
kullanıcıların gözünde mobil genişbant erişim hizmetlerine kıyasla çok daha güçlü olduğu
anlaşılmaktadır.

Ayrıca

kurumsal

kullanıcılarla

bireysel

kullanıcılar

(Bkz.

Şekil-

50)kıyaslandığında, sabit genişbant erişim hizmetlerinin kurumsal kullanıcıların gözünde çok
daha güçlü ve önemli olduğu görülmektedir.
Sonuç olarak, bireysel kullanıcılarda olduğu gibi kurumsal kullanıcılarda da mobil genişbant
erişim hizmetinin sabit genişbant erişim hizmetini ikame düzeyinin oldukça sınırlı kaldığı
anlaşılmaktadır.
6.7.Sabit ve Mobil Şebeke Arama Hizmetlerine İlişkin Esneklik Analizleri
Genel olarak sabit ve mobil şebekeler üzerinden sunulan hizmetlerin birbirleri ile ikame olup
olmadıklarının tespitinde dikkate alınan hususlardan bir tanesi sunulan hizmetlerin talebinin
fiyat esnekliği ve çapraz talep esnekliğidir. Her ne kadar bu kapsamda yapılacak
değerlendirmeler FMS kapsamında tek başına bir anlam ifade etmese de, bir takım
değerlendirmeler yapılabilmesi için fayda sağlamaktadır. Söz konusu esnekliklerin
hesaplanmasında yapılan anket çalışması kapsamında katılımcılara hizmetler bazında %10
zam yapılması durumundaki tavırları ve sonrasındaki davranışlarına ilişkin sorular dikkate
alınmıştır.
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Anket çalışması sonuçları dikkate alınarak hesaplanan talebin fiyat esneklikleri ve çapraz
talep esneklikleri incelenirken dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. Söz
konusu esneklikler hesaplanırken bir hizmet türünde hizmet sunan tüm işletmecilerin tüm
tarife paketlerine %10 zam yapıldığı varsayılmış olup35, gerçek hayatta böyle bir durumun
yaşanması pek sık rastlanan bir husus değildir. Örneğin genişbant erişim hizmetlerinde farklı
tüketici kullanım alışkanlıkları ve beklentilerine göre farklı tarife paketleri sunulmakta olup,
aslında her bir tarife paketinin talep esnekliği ve çapraz talep esnekliği birbirinden farklıdır.
Nitekim bu sebeple işletmeciler tarafından sunulan hizmetlerin ücretlerine zam yapılacağı
zaman, farklı tarife paketleri için farklı zam oranları belirlenebilmekte ve böylece abone kaybı
minimize edilmekte ve gelir maksimizasyonu sağlanabilmektedir. Bu sebeple sadece
hesaplanan esneklikler üzerinden bir hizmet türü için yaşanacak abone kaybının tam olarak
hesaplanabilmesi ve gerçekleşen/gerçekleşecek abone kaybı verileriyle birebir örtüşmesi
beklenmemelidir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise genel olarak anket çalışmasında
sorulan soruların abonelerin algısını ve niyetini ölçmeye yönelik olduğu ve kullanmakta
olduğu bir hizmet türünün ücretine %10 zam yapılması durumunda kullanmayı bırakacağını
söyleyen bir tüketicinin atalet (müşteri eylemsizliği) gibi nedenlerle bu niyetini gerçeğe
dönüştürmemesinin mümkün olduğu hususudur. Nitekim anket çalışmasını gerçekleştiren
firma tarafından, telekomünikasyon sektöründe gerçekleştirilen araştırmalarda kullanıcı
alışkanlıkları ölçümlendikten bir süre sonra, gerçekleştirilmesi düşünülen aksiyonun
gerçekleşme düzeyinin sorgulandığı ve bu gerçekleşme oranının %50 düzeyinde olduğunun
gözlemlendiği ifade edilmektedir. Bu sebeple anket çalışması kapsamında elde edilen
esnekliklerin, olası gerçek esnekliklere kıyasla daha yüksek çıktığı değerlendirilmektedir.
Literatürde talebin fiyat esnekliğinin 1’den düşük olması talebin fiyat esnekliğinin düşük
olduğu, 1’den büyük olması ise talebin fiyat esnekliğinin nispeten yüksek olduğu şeklinde
değerlendirilmektedir. Ancak anket firması tarafından açıklanan nedenlerle anket çalışması
kapsamında

hesaplanan

talebin

fiyat

esnekliklerin

Şekil-59’da

belirtildiği

gibi

değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

35

Varsayımsal Tekel Testi mantığına uygun olarak böyle bir varsayım yapılmıştır.
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Şekil59: Esneklik Değerlendirme Tablosu

Daha öncede belirtildiği üzere; yapılan anket çalışması kapsamında hem sabit hem de mobil
şebekeler üzerinden sabite, mobile ve yurtdışına doğru yapılan aramaların ücretlerinde %10
artış olması durumunda, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara, söz konusu arama
hizmetleri

kullanım

alışkanlıklarında

ne

gibi

değişiklik

olacağı

ve

sonrasındaki

davranışlarının nasıl olacağı sorulmuştur. Söz konusu sorulara alınan cevaplar kapsamında
talebin fiyat esneklikleri hesaplanmış olup, Şekil-60’ta bunlara yer verilmektedir.

Şekil60: Sabit ve Mobil Hizmetlerine olan Talebin Fiyat Esneklikleri

Buna göre, talebin fiyat esnekliğinin en yüksek olduğu hizmetlerin bireysel kullanıcılara
sunulan sabit arama hizmetleri olduğu görülmektedir. Bu hizmetler kapsamında -3,48 ile en
az esnek olan hizmetin sabit şebekeden sabit şebeke yönüne arama hizmetleri olduğu
görülmekte olup, bu eğilim bireysel kullanıcıların sabit şebeke arama hizmetlerini ağırlıklı
olarak sabit şebeke yönüne aramalarda kullandığı düşünüldüğünde beklenen bir durumdur.
Öte yandan, sabit arama hizmetlerinde kurumsal kullanıcıların talep esnekliğinin bireysel
kullanıcıların talep esnekliklerine kıyasla daha düşük olduğu görülmekte olup, bu itibarla
kurumsal kullanıcılar açısından sabit şebeke arama hizmetlerinin bireysel kullanıcılara kıyasla
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önemini koruduğunu söylemek mümkündür. Ancak kurumsal kullanıcıların sabit ve mobil
şebeke hizmetlerine ilişkin talep esneklikleri kıyaslandığında sabit ve mobil şebekeler yönüne
yapılan aramalarda sabit şebeke hizmetlerinin esnekliklerinin mobil şebeke hizmetlerinin
esnekliklerine kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir.
Öte yandan yurtdışı yönüne doğru yapılan aramalarda kurumsal kullanıcıların taleplerinin
mobil şebekelerde sabit şebekeye göre daha esnek olduğu görülmektedir. Daha önce kurumsal
kullanıcıların sabit ses arama hizmetlerine ilişkin anket çıktıları değerlendirilirken (Şekil-36)
ifade edildiği üzere, kurumsal kullanıcılar yurtdışı aramalarında %53 oranıyla en yoğun
olarak mobil şebeke hizmetlerini sonrasında ise %25 ile internet üzerinden sunulan hizmetleri
kullanmaktadır. Sabit şebeke hizmetlerinin kullanım yoğunluğu ise %22 olarak tespit
edilmiştir. Ayrıca sabit şebekeden yurtdışına doğru yapılan aramaların toplam trafiği
azalırken, mobil şebekeden aramaların trafiğinin ise giderek arttığı ancak sabit yurtdışı arama
trafiğinin hâlihazırda mobil arama trafiğinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu hususlar
bir arada değerlendirildiğinde sabit şebekeden yapılan yurtdışına doğru aramaların bir
kısmının mobil ve internet üzerinden sunulan hizmetlere kaymış olabileceğini ve yurtdışına
doğru aramalarda hala sabit şebeke hizmetlerini kullanan kullanıcıların (sabit şebeke erişim
aboneliğine sahip olan kurumsal kullanıcıların %10’u) söz konusu hizmete yapılacak ücret
artışlarına duyarlılıklarının düşük olabileceğini söylemek mümkündür.

Şekil61: Sabit ve Mobil Arama Hizmetlerinin Çapraz Talep Esneklikleri

Şekil-61’de ise sabit ve mobil şebekeler üzerinden sunulan hizmetlerin birbirleri ile olan
çapraz talep esnekliklerine yer verilmektedir. Buna göre, bireysel kullanıcıların sabit şebeke
arama hizmetlerinin çapraz talep esnekliklerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Yani
diğer bir deyişle sabit şebeke arama hizmetlerinin ücretlerinde artış yaşandığında bireysel
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abonelerin mobil şebekeler üzerinden yaptığı aramaların trafiğinin önemli ölçüde artacağı
anlaşılmaktadır. Kurumsal kullanıcıların sabit arama hizmetlerine ilişkin çapraz esneklikleri
ise bireysel abonelere kıyasla daha düşük olmakla beraber, yinede oldukça yüksek seviyede
olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan, mobil arama hizmetlerinin çapraz talep
esnekliklerinin ise hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılarda sabit şebekelerden sunulan
aynı hizmet türlerine kıyasla oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu kapsamda mobil
şebekeden yapılan arama hizmetlerinin ücretlerine zam yapılması halinde sabit arama
trafiğindeki artışın çok az olacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla genel olarak bakıldığında, sabit
şebeke arama hizmetleri üzerinde mobil şebeke arama hizmetlerinden kaynaklanan önemli bir
rekabetçi baskının bulunduğu ancak tam tersinin geçerli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum
ise sabit ve mobil arama hizmetlerinde tek yönlü bir ikamenin bulunduğunu ve mobil
aramanın sabit aramayı ikame ederken, sabit aramanın mobil aramayı ikame etmediğini işaret
etmektedir.
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7. SONUÇ
Mobil şebekelerin zaman içerisinde değişen tüketici alışkanlıkları, yakınsama olgusu ve
global değişimler ile birlikte olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline gelmiş olması, kapasitelerinin
artması ve kapsama alanlarının genişlemesi, mobil hizmetlerin ücretlerinin düşmesi ve mobil
şebekeler üzerinden ses, SMS/MMS hizmetlerinin yanı sıra, genişbant internet hizmetlerinin
de mobil şebekeler üzerinden sunulabilir olması ve bununla birlikte mobil telefonların
kullanıcılara mobilite imkânı vermesi nedeni ile mobil şebekeler üzerinden sunulan
hizmetlerin, geleneksel sabit şebekeler üzerinden sunulan hizmetlerin yerini alıp almayacağı
hususunda akademik düzeyde olduğu kadar düzenleme boyutuyla da (UDK’ler nezdinde de)
bir takım tartışmalar başlamıştır. Zira sabit-mobil ikamesi (fixed-to-mobile substitution FMS) olarak isimlendirilen kavramın UDK’ler tarafından yapılan pazar analizleri kapsamında
yapılan düzenlemeleri köklü bir şekilde etkilemesi ihtimali bulunmaktadır.
Bu sebeple UDK’ler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak FSM’ten etkilenmesi muhtemel
ilgili pazarlarda FMS’in varlığının ve/veya düzeyinin tespiti giderek önem kazanmış ve bu
kapsamda bir takım çalışmalar ve analizler yapılmıştır. FMS’inUDK’lerce giderek dikkate
alınan ve tartışılan bir konu olması nedeniyle Mayıs 2012’de FMS’in pazar tanımlarına
etkisine ilişkin olarak BEREC tarafından Pazar Tanımında Sabit-Mobil İkame Etkisi adlı bir
rapor yayımlanmış, bu kapsamda UDK’ler arasında yapılan bir anket çalışmasının sonuçlarına
yer verilmiş ve UDK’lerin FMS olgusunu nasıl değerlendirmesi gerektiğine ilişkin bir takım
değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu kapsamda, bugün gelinen noktada pek çok ülkedeki
UDK’lerin pazar analizlerinde FMS olgusunu değerlendirmeye dahil ettikleri görülmektedir.
Ancak hâlihazırda FMS’in pazar analizlerinin sonuçlarını doğrudan etkilediği ülke sayısı
sınırlı kalmaktadır. Bu kapsamda, FMS’in varlığının tespit edildiği ilgili pazarlarda sabit ve
mobil şebeke hizmetlerinin aynı pazarda kabul edilmesi nadiren görülen bir husus olup,
UDK’lerin genellikle mobil şebekelerden sabit şebeke hizmetlerine yönelik rekabetçi bir
baskının konusunu teşkil eden FMS seviyesini EPG’ye sahip işletmecinin tespit edilmesinde
ya da yükümlülüklerin getirilmesinde göz önüne alarak ilgili pazarlarda takım farklılıklara
gittikleri görülmektedir. BEREC Raporuna göre bu noktada sunulan hizmetler arasından
simetrik ya da asimetrik ikame olup olmamasının sabit ve mobil hizmetlerin aynı pazarda ya
da farklı pazarda değerlendirilmesinde rol oynayabileceği ifade edilmiştir. Buna göre
asimetrik ikamenin var olması durumunda UDK’ler her iki hizmeti aynı pazarda
tanımlayabileceği gibi ilgili UDK’nin rekabet problemlerinin olması halinde olası hizmetin
dâhil olduğu pazarın tanımına diğer hizmeti dâhil etmemesi de mümkündür. Bu durumda
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UDK’lerin asimetrik ikameyi üçlü kriter testinde, rekabetin değerlendirilmesinde ya da
yükümlülüklerin getirilmesinde göz önüne alması gerekmektedir. Nitekim özellikle perakende
düzeydeki sabit şebekede arama ve erişim hizmetleri pazarında FMS’in düzeyinin yüksek
olduğu Finlandiya gibi ülkelerde bu durumun genellikle üçlü kriter testinde göz önüne
alındığı görülmektedir.
Ülkemizde kurumsal ve bireysel kullanıcılar açısından ayrı ayrı ses arama, erişim ve
genişbant erişim hizmetlerinde FMS’in geldiği noktanın tespit edilmesi amacıyla bir anket
(Son Kullanıcıların Sabit ve Mobil Şebekeler Üzerinden Telefon ve İnternet Kullanımlarının
Değerlendirilmesine Yönelik Anket) çalışması gerçekleştirilmiş olup, Kurumumuz nezdinde
söz konusu hizmetlere ilişkin veriler kullanılarak hizmet bazında FMS analizi yapılmıştır.
Yapılan anket çalışması kapsamında kullanıcılara arama yapma imkânı tanıyan sabit şebeke
erişim hizmetlerinin mobil şebeke erişim hizmetleri tarafından ikame edilebilirliğinin oldukça
yüksek bir seviyede olduğu tespit edilmiştir. Buna göre mobil şebeke hizmetlerinin tüketiciler
tarafından tercih edilir hale gelmesinin sabit hat abone sayısında önemli bir miktarda ve artan
bir hızla azalma yaşanmasına neden olduğu görülmektedir. Ayrıca özellikle genç nüfusta sabit
hat aboneliğinin önemli bir oranda düştüğü ve sabit telefon kullanma alışkanlığının ve
ihtiyacının giderek azaldığı görülmektedir. Bu itibarla sabit hat abonelerinin sayısında
yaşanan bu azalmanın ilerleyen dönemde de devam etmesinin olası olduğu anlaşılmaktadır.
Nitekim, sabit erişim ücretine olası bir zam yapılması halinde bireysel kullanıcıların yapılacak
zam karşısında önemli bir tepki vereceği anket sonuçlarından görülmektedir. Bu itibarla mobil
şebeke hizmetlerinin bireysel kullanıcılar açısından sabit şebeke erişim hizmetlerinin üzerinde
ciddi bir rekabetçi baskı unsuru olduğu söylemek mümkündür. Ancak aynı durum kurumsal
kullanıcılar için geçerli değildir. Zira kurumsal kullanıcıların hâlihazırda sabit erişim
aboneliklerini devam ettirme eğiliminde oldukları görülmektedir. Ölçek ve kurumsallaşma
düzeyi arttıkça sabit hat aboneliğinin devam ettirilmesine yönelik ihtiyacın ve talebin arttığı
anlaşılmaktadır. Ayrıca sabit telefon aboneliği bulunan kurumsal kullanıcıların sayısının yıllar
itibarıyla yatay bir seyir izlediği de görülmektedir.
Anket çalışması kapsamında FMS’in en yoğun olarak hissedildiği hizmetin bireysel
kullanıcılar kullandığı sabit arama hizmetleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira evinde sabit hat
aboneliği bulunan abonelerin dahi hanelerinde arama yapacakları zaman yoğun olarak mobil
şebeke hizmetlerini kullandıkları görülmektedir. Ayrıca mobil şebeke hizmetlerinin toplam
trafiği yıllar içerisinde önemli miktarda artarken sabit arama trafiğinin ise giderek azaldığı
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görülmektedir. Ayrıca bireysel kullanıcıların sabit şebekeden tüm yönlere doğru arama
ücretlerinde olası bir ücret artışına karşı son derece duyarlı oldukları ortaya çıkmaktadır.
Kurumsal kullanıcılara bakıldığında ise sabit arama hizmetlerinde bireysel kullanıcılarla
büyük oranda benzer davranışlar sergiledikleri görülmekle birlikte bireysel kullanıcılara
kıyasla kurumsal kullanıcılar nezdinde sabit arama hizmetlerinin daha önemli olduğu
görülmektedir. Ancak yine de kurumsal kullanıcıların arama yapacakları zaman yoğun olarak
mobil arama hizmetlerini tercih ettikleri ve kurumsal kullanıcıların sabit arama trafiğinin
giderek azaldığı görülmektedir. Kurumsal kullanıcıların özellikle sabit ve mobil şebekelere
doğru arama hizmetlerinde yapılacak olası bir ücret artışına karşı duyarlı oldukları ve arama
trafiğini mobil arama hizmetlerine kaydırmalarının olası olduğu görülmektedir. Yurtdışına
doğru yapılan aramalarda ise kurumsal kullanıcıların olası bir ücret artışına karşı diğer
yönlere yapılan aramalara kıyasla daha az tepki vereceği ortaya çıkmaktadır. Ancak kurumsal
kullanıcıların yurtdışına doğru arama yapacakları zaman hâlihazırda öncelikle mobil şebeke
hizmetlerini ve internet üzerinden arama hizmetlerini (skype, viber vb.) tercih etmeleri ve
sabit yurtdışı arama hizmetlerinin toplam trafiğinin azalırken mobil arama hizmetlerinin
trafiğinin artması, kurumsal kullanıcıların yurtdışına doğru trafiklerini zaten belirli bir oranda
diğer alternatiflere doğru kaydırdıklarına işaret etmektedir. Netice itibarıyla hem bireysel hem
de kurumsal kullanıcılar açısından sabit şebeke arama hizmetlerinin mobil şebekelerden
kaynaklanan bir rekabetçi baskı ile karşı karşıya olduğu değerlendirilmektedir
Öte yandan, anket çalışması kapsamında mobil ve sabit şebeke hizmetleri arasında var olan
ikamenin asimetrik olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, FMS’in yoğun olarak
yaşandığı ses hizmetlerinde mobil şebeke hizmetleri sabit şebeke hizmetleri üzerinde önemli
bir rekabetçi baskı oluştururken, sabit şebeke hizmetlerinin mobil şebekeler üzerinde
oluşturduğu rekabetçi baskının ise oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir. Zira mobil şebekeler
üzerinden sunulan ses hizmetlerine yönelik bir zam yapılması durumunda mobil şebeke
hizmetleri yerine sabit şebeke hizmetlerini kullanmayı tercih edecek abonelerin sayısının
oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir.
Anket çalışması kapsamında değerlendirilen bir diğer husus ise genişbant erişim
hizmetlerinde FMS’in olup olmadığı veya düzeyinin ne kadar olduğu hususu olup, bu
kapsamda ortaya çıkan sonuç ses hizmetlerine kıyasla oldukça farklı niteliktedir. Genişbant
erişim hizmetlerinde sabit genişbant hizmetlerinin mobil genişbant hizmetlerine kıyasla
oldukça güçlü olduğu ve hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar açısından mobil
genişbant hizmetlerinin sabit genişbant hizmetlerini ikame etmekten çok uzak olduğu
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görülmektedir. Her iki hizmet türü arasında yaşanan ve yaşanması muhtemel geçişlerin sınırlı
kaldığı ortaya çıkmaktadır. Bu durum hem cepten mobil hem de bilgisayardan mobil
genişbant erişim hizmetleri için geçerli olmakla beraber, bilgisayardan mobil genişbant erişim
hizmetlerinin sabit genişbant hizmetlerine daha yakın bir alternatif teşkil ettiği
anlaşılmaktadır.
Netice itibarıyla, mobil arama hizmetlerinin hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara
sunulan sabit arama hizmetleri üzerindeki ikame düzeyinin oldukça yüksek olduğuve sabit
arama hizmetlerine yönelik rekabetçi bir baskı oluşturduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca
bireysel kullanıcılara sunulan sabit ses erişim hizmetlerinin de yine mobil şebekeler üzerinden
sunulan hizmetler tarafından büyük oranda ikame edilebildiği ancak aynı durumun kurumsal
kullanıcılar için geçerli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, Kurumumuz tarafından 2013
yılı sonuna kadar tamamlanması gereken sabit şebeke üzerinden arama hizmetleri ve sabit
şebeke erişim hizmetlerine ilişkin pazar analizlerinde36 bu hususların dikkate alınması
gerektiği değerlendirilmektedir. Sabit ve mobil ses hizmetleri arasındaki ikamenin asimetrik
olması göz önüne alındığında, söz konusu hizmetlerin aynı pazarda tanımlanmasının uygun
olmayacağı ve tespit edilen FMS’in uygun olduğu ölçüde üçlü kriter testi kapsamında
değerlendirilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bireysel ve kurumsal
kullanıcıların tercih ve davranışlarındaki farklılıklar göz önüne alınarak ilgili pazar
analizlerinde iki farklı alt pazar tanımlanması ihtiyacının olup olmadığının değerlendirilmesi
ve böyle bir ayrımın gerekli olduğunun tespit edildiği pazarlarda söz konusu ayrım temelinde
düzenleyici adımların atılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Son olarak ise toptan
genişbant erişim hizmetlerine ilişkin olarak, Kurumumuz tarafından 2013 yılı başında
tamamlanan pazar analizinde yapılan değerlendirmelere paralel olarak ve söz konusu
değerlendirmeleri teyit eder mahiyette, sabit mobil ikamesinin çok sınırlı kaldığının tespit
edilmesi nedeniyle bu kapsamda ilgili pazar analizinin yenilenmesine gerek olmadığı
değerlendirilmektedir.

36

Bilindiği üzere 19/12/2012 tarihli ve 2012/DK-10/633 sayılı Kurul Kararı ile Sabit Telefon Şebekesine Erişim
Pazarı ile Sabit Şebeke Üzerinden Arama Pazarlarına İlişkin Pazar Analizlerinin geçerlilik süresi, “Elektronik
Haberleşme Sektöründe Sabit-Mobil İkamesi” başlıklı çalışmanın, elektronik haberleşme sektöründe sabit-mobil
ikamesine ilişkin değerlendirmeleri ve olası düzenleme önerilerini ihtiva edeceği ve bu çalışma sonuçlarının söz
konusu pazar analizlerinde önemli girdiler sağlayacağı dikkate alınarak, 31/12/2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
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