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Abstract 
The electronic ve communication sector take part increasingly in real life. 

However, due to this market structure which is require to invest high cost, few 

firms operate in this market. Aim of this study practises concentration analysis 

devoted to Turkish electronic and communication sector. For this purpose, firstly, 

it was introduced concentration indicies. After this, to perform analysis was used 

Herfindahl- Hirschman and entropi indicies. The results obtained Show that there 

is high level of concentration in this market. 
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Elektronik ve Haberleşme Sektörünün Piyasa Yapısının 
Belirlenmesi 
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Özet 
Elektronik ve haberleşme sektörü giderek daha fazla hayatın içinde yer 

almaktadır. Bununla birlikte, bu piyasanın yüksek maliyet gerektiren yapısından 

dolayı az sayıda firma bu piyasada faaliyette bulunabilmektedir. Çalışmanın 

amacı, Türkiye elektronik ve haberleşme piyasasına yönelik bir yoğunlaşma 

analizi gerçekleştirmektir. Bu amaçla, öncelikle yoğunlaşma endeksleri 

tanıtılacaktır. Ardından, analizi gerçekleştirmek için Herfindahl- Hirschman 

endeksi ve entropi endeksi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bu piyasada 

yüksek seviyede yoğunlaşmanın olduğu yönündedir. 
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1. Giriş 

Yaşadığımız çevre çok fazlaca faktörden etkilenmekte ve ekonomik karar 
birimlerinin böyle bir çevrede kararlarını vermek zorunda olmalarının çok önemli 
sonuçları vardır. Ekonomik karar vericilerin temel amacı refah 
maksimizasyonudur. Ekonomik refahın maksimum olduğu piyasa yapısı ise tam 
rekabet piyasasıdır. Dolayısıyla ekonomik karar vericilerin, ekonomik karar 
birimlerinin etkin bir taraf olarak yer aldığı piyasaların yapısı hakkında bilgi sahibi 
olması refah maksimizasyonu ulaşılması hususunda ön plana çıkmaktadır. 
Piyasalar ise bir uçta tam rekabet piyasası diğer bir uçta ise monopol piyasa yapısı 
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olmak üzere ve bunların arasında yer alan piyasa yapılarının birinde faaliyet 
göstermektedir. Mal ve hizmet piyasaları genelde tam rekabet ile monopol 
arasında kalan monopolcü rekabet ve oligopol piyasa yapılarında faaliyet 
gösterirler. Bu noktada bazı piyasalarda rekabetin yüksek olduğu, bazı piyasalarda 
ise rekabetin düşük olduğu bir realitedir. Politika yapıcılar aynı zamanda 
ekonomik karar vericilerin temel amacı piyasalarda rekabetin nasıl 
artırılabileceğidir. Bununla birlikte sunulan mal ve hizmetin özelliklerinden dolayı 
rekabet artırılamıyorsa bile politika yapıcılar bu piyasada faaliyet gösteren firmayı 
sanki rekabetin yüksek olduğu durumda çalışıyormuş gibi faaliyet göstermeye ya 
da ortaya çıkacak refah kaybının telafi ettirilmesinin yollarını arayacaklardır.  

Ekonomik yapı dinamik bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Bu dinamik yapı 
içerisinde küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli firmalar faaliyet 
göstermektedir. Büyük ölçekli firmaların faaliyet gösterdiği alanlarda az sayıda 
firmanın piyasada bulunduğu söylemek yanlış olmayacaktır. Az sayıda firmanın 
faaliyet gösterdiği alanlarda birçok değişkenin ve en önemlisi piyasanın 
kontrolünün bu firmaların elinde olacağı açık bir gerçektir. Piyasanın kontrolünün 
az sayıda firmanın eline geçmesi bir çok problemi ve bunun yanında bazı 
avantajları da berberinde getirmektedir. Bu noktada bu çalışmada az sayıda 
firmanın bir piyasa üzerindeki hakimiyetinin ölçülmesinde kullanılan yoğunlaşma 
analizine yer verilecektir. Bu amaçla Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörünün 
rekabet yapısı araştırılacaktır.  

2. Piyasanın Rekabetçi Yapısının Belirlenmesi ve Yoğunlaşma Analizi 

Literatürde piyasalar tam rekabet piyasaları, monopolcü rekabet piyasaları, 
oligopolcü piyasalar ve monopol olmak üzere dört farklı yapı çerçevesinde 
tanımlanmaktadır. Sayıla dört piyasa türünün rekabet yapısı birbirleri ile aynı 
değildir. Rekabetçilik açısından firmalar arası rekabet tam rekabet piyasasında 
maksimuma ulaşırken monopol piyasasında ise hiç yoktur. Monopol piyasasında 
tek bir firma faaliyet gösterirken tam rekabet piyasasında çok sayıda firma faaliyet 
göstermektedir. Tam rekabet piyasasında çok sayıda firmanın faaliyet göstermesi 
firmaların bireysel olarak piyasa paylarının düşük olduğunu ima etmektedir. Diğer 
piyasalar ise bu iki piyasa yapısı arasındadır. Basitçe bir piyasada firmaların pazar 
paylarının bilinmesi o piyasaya ilişkin rekabet yapısı hakkında çıkarımda 
bulunmamıza yardımcı olacaktır. Pazar paylarının belirlenmesi şu şekilde formüle 
edilebilir (Kostakoğlu, 2015:130):  

 

 

Bu denklemde Si ile gösterilen i’inci firmanın pazarda sahip olduğu payı gösterir. 
Bir piyasada tüm firmalar için bu değer hesaplanır ve toplanırsa elde edilen değer 
1 olacaktır. Bu formülasyon kullanılarak her bir firmanın piyasa payının 
belirlenmesi piyasa yapısına ilişkin ön çıkarımda bulunabilmek için önemlidir.  
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Yoğunlaşma, bir piyasadaki iktisadi kaynakların ve faaliyetlerin o piyasadaki 
mevcut firmaların küçük bir kısmı tarafından domine edilmesidir. Bu noktada 
iktisadi faaliyet ve kaynaklardan kasıt iş gücü, firmanın satış rakamları, hasılat vb.  
değişkenlerdir. Bu değişkenler önemlidir çünkü yoğunlaşmanın ölçülmesinde bu 
değişkenlerden faydalanılmaktadır (Yıldırım vd., 2016:38-39). Buradan bir 
piyasaya ilişkin yoğunlaşma derecesi, o piyasadaki kaynak ve faaliyetlerin 
piyasadaki aktörlerin ne kadarlık kısmı tarafından kontrol edildiğine bağlıdır. 
Yoğunlaşma ile piyasada faaliyet gösteren firma sayısı ve firmaların büyüklüğü 
arasında bir bağlantı vardır. Bir piyasada faaliyet gösteren firma büyüklüğünün 
görece daha da artması ve bunun sonucunda piyasada faaliyet gösteren bazı 
firmaların piyasa dışı kalması ile beraber yoğunlaşma ilgili piyasada artacaktır 
(Yaşar ve Kiracı, 2018:733). Bir piyasadaki firma sayısının azlığı veya büyük 
kapasiteli olması durumunda yoğunlaşmanın yüksek olduğu ifade edilebilir.  
Monopolcü bir piyasa yapısının varlığında piyasaya mal ve hizmet sunan tek bir 
firma olacağından yoğunlaşmanın maksimum düzeyde gerçekleştiğini 
söyleyebiliriz. Ancak monopol piyasası dışında kalan piyasa yapılarında rekabet 
düzeyinin belirlenmesi için yoğunlaşma analizi önem kazanmaktadır (Kostakoğlu, 
2015:131).  

Bir piyasaya ilişkin rekabet yapısının belirlenmesi için çeşitli yaklaşımlar 
geliştirilmiştir. Bunlar arasında en kullanışlı ve etkili olan yoğunlaşma analizidir. 
Yoğunlaşma analizi dinamik bir ortamda faaliyetini sürdüren firmaların nasıl bir 
rekabetçi bir piyasada faaliyet gösterdiğini ortaya koyması bakımından önemlidir. 
Yoğunlaşma analizi sonucunda yüksek yoğunlaşmanın olduğu tespit edilen 
piyasalarda rekabet seviyesinin düşük seviyelerde olduğu, aksi durumda 
yoğunlaşmanın düşük olduğu piyasalarda ise rekabet seviyesinin yüksek 
seviyelerde olduğu söylenebilir (Pavic vd., 2012:730). Ayrıca yoğunlaşma 
seviyesinin yüksek olduğu piyasalarda fiyat ve miktar gibi önemli değişkenlere 
ilişkin alınacak kararların o piyasada faaliyet gösteren az sayıda firma tarafından 
belirlendiği, bunun aksine yoğunlaşmanın düşük olduğu durumlarda ise fiyat ve 
miktar değişkenleri üzerindeki kararların bir ya da birkaç firma tarafından domine 
edilemediğini söylemek yanlış olmayacaktır (Polat, 2007:99). 

Yoğunlaşma analizinin gerçekleştirilmesinde iki temel gerekçe mevcuttur. 
Birincisi, analiz yapılan piyasadaki üretimin büyük kısmını gerçekleştiren az 
sayıdaki firmanın hakimiyetini belirlemek ya da oligopol düzeyini ortaya 
koymaktır. Bir diğeri ise, bu piyasadaki en büyük firmaların endüstri içindeki 
göreceli büyüklüklerinin  belirlenmesidir. Bu noktada firma büyüklüğü ve oligopol 
gücü arasında bir korelasyonun varlığının olabileceği ancak bunun her zaman 
geçerli olmadığı unutulmamalıdır. Odaklanılması gereken asıl husus piyasalarda 
ortaya çıkan yoğunlaşmanın kimin kontrolünde olduğudur (Yıldırım vd., 2016:40). 
Bu bilgi hem regüle ediciler hem de girişimciler için önemlidir. Regüle ediciler bir 
piyasanın regülasyon ihtiyacının olup olmadığını ve uygulanacak regülasyon 
politikalarında bu bilgileri kullanacaklardır. Girişimciler açısından ise yoğunlaşma 
ve piyasanın karlılığı arasındaki anlamlı ilişkinin varlığı dikkate değerdir. Karlılığı 
yüksek olan piyasalara girişler artacak yani girişimciler tarafından yatırım 
yapılacaktır (Kostakoğlu, 2015: 131).  
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3. Yoğunlaşmanın Ölçülmesinde Kullanılan Endeksler 

Mal ve hizmet piyasalarının her birinin kendine has özellikleri vardır yani 
piyasalar birbirleri ile aynı özellikte değildir. Dolayısıyla her bir piyasa, kendi 
dinamikleri içinde ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Bu durum piyasaların 
rekabet düzeyinin ölçülmesinde kullanılan önemli bir yöntem olan yoğunlaşma 
analizlerinde de geçerlidir. Bu noktada mükemmel olarak ifade edebileceğimiz bir 
yoğunlaşma ölçümü bulunmamaktadır. Birbirinden farklı, birbirine göre eksileri ve 
artıları olan birçok yoğunlaşma ölçüm endeksleri mevcuttur. Bu çalışmanın 
amaçları ile uyumlu olacak şekilde literatürde sıklıkla kullanılan ve etkin olduğu 
düşünülen yoğunlaşma endeksleri burada açıklanacak ve analiz 
gerçekleştirilecektir.  

3.1. n- firma Yoğunlaşma Endeksi 

Literatürde hem teorik ve hem de yoğunlaşma analizi yapılan ampirik çalışmalarda 
sıklıkla kullanılan en temel yoğunlaşma endeksidir. n- firma yoğunlaşma 
endeksinin adlandırılmasında da “n” analize konu olan firma sayısını ifade etmek 
için kullanılır. Bu yoğunlaşma endeksinde ele alınan firma sayısı ya da bir başka 
deyişle “n” sayısı dört, sekiz ve yirmi firma olarak belirlenmektedir. Yoğunlaşma 
endeksinin hesaplanmasında firmanın satış rakamları, iş gücü, hasılat gibi 
değişkenlerden biri baz alınır ve hesaplama gerçekleştirilir (Yıldırım vd., 2016:40). 
Matematiksel olarak bakıldığından bazı yoğunlaşma endeksi ölçümlerinin aksine 
lineer bir ölçümü gerçekleştirir (Shy, 1995:172). N- firma yoğunlaşma endeksi 
ölçümünü formüle etmek gerekirse: 

 

i= Firma sayısı, S= Firmanın Pazar payı 

n- firma yoğunlaşma endeksinin en önemli dezavantajı hesaplama yapılan 
piyasadaki tüm firmaları dikkate almamasıdır. Analiz gerçekleştirilirken genelde 
dört, sekiz veya yirmi firmanın hesaplamada kullanılıyor olması bu endeksin 
piyasanın en büyük firmalarının diğerleri üzerindeki göreceli üstünlüğü üzerinde 
durmasıdır. Ayrıca bu yoğunlaşma analizinde “n” değerinin hangi kıstasa göre 
belirleneceği bu ölçümün eksikliğidir. Bununla beraber tekil olarak firmaların 
pazar payını yansıtmaması da bir diğer eksikliğidir (Kostakoğlu, 2015:132).  

3.2. Herfindahl- Hirchman Yoğunlaşma Endeksi  

Yoğunlaşma endeksinin hesaplanmasında kullanılan bir diğer ölçüm yöntemi 
Herfindahl- Hirchman yoğunlaşma endeksidir. Bir piyasaya ilişkin olarak o 
piyasada faaliyet gösteren tüm firmaların pazar paylarının karelerinin toplanması 
ile ulaşılan bir endekstir (Önder,  2016:196).  

 

SJ  : “j”-inci firmanın piyasa payıdır. 
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Matematiksel bazda bu endeksin hesaplanması firmaların pazar paylarının konvex 
bir fonksionudur ve bundan dolayı firmaların pazar paylarının değişkenliğini de 
dikkate alındığını göstermesi bakımından önemlidir (Kostakoğlu, 2015:132). 
Ayrıca bu hesaplama tekniği pazar payı yüksek olan firmalara ağırlık olarak daha 
fazla önem vermektedir (Rhoades, 1993:189).  Endeksin hesaplanma formülüne 
bakılarak bazı çıkarımlar yapmak mümkündür. Öncelikle piyasada tek bir firmanın 
faaliyet gösterdiğini durum ele alınırsa, HHİ olarak ifade edilen Herfindahl- 
Hirchman endeksi “1” değerini alacaktır. Bununla birlikte piyasada birden fazla ve 
birbirine eşit paylara sahip firmaların varlığında ise HHİ endeks değeri 1/N’ye 
ulaşacaktır. Dolayısıyla endeksin değeri hesaplamaya dahil firma sayısı arttıkça 
azalmakta ve hesaplamaya dahil olan firma sayısı azaldıkça ve firmaların 
büyüklüklerinin birbirinden farklı olduğu durumlarda artmaktadır. Burada 
vurgulanması gereken bir diğer önemli husus, Herfindahl- Hirchman endeksinin 
hesaplanmasında piyasada faaliyet gösteren tüm firmaların dikkate alınmasıdır. 
Daha önce ifade edildiği üzere n- firma yoğunlaşma endeksinin hesaplanmasından 
piyasadaki tüm firmalar hesaplamaya dahil edilmemekteydi (Yıldırım vd., 
2016:42).  

3.3. Diğer Yoğunlaşma Endeksi Hesaplama Yöntemleri  

Literatürde hem teorik hem de ampirik çalışmalarda sıklıkla kullanılan iki 
yoğunlaşma ölçüm endeksi n- firma yoğunlaşma endeksi ve Herfindahl- Hirchman 
endeksidir. Bunların yanında çok sayıda başkaca yoğunlaşma endeksi literatürde 
mevcuttur. Bunlardan bir tanesi, entropi yoğunlaşma ölçüm endeksidir. Entropi 
endeksi yoğunlaşmayı ölçerken bir piyasada faaliyet gösteren firmaların pazar 
paylarının tersinin logaritmasının alınması marifetiyle bir ölçüm 
gerçekleştirmektedir. Bunu formüle etmek gerekirse (Yıldırım vd., 2016:42): 

1

1
Eİ log( )

N

j

j j

S
S

  

şeklinde ifade edilebilir. Entropi endeksi, Herfindahl- Hirchman endeksinde olduğu 
gibi hesaplamayı gerçekleştirirken piyasada faaliyette bulunan tüm firmaları 
dikkate almaktadır. Bir diğer avantajı piyasada faaliyet gösteren tüm firmaların 
pazar paylarındaki eşitsizlikleri, firma sayısı ve büyüklüklerindeki farklılıkları 
dikkate alan ve firmaların birbirlerine görece büyüklüklerine daha hassas bir 
ölçümdür (Su, 2003:15). Entropi değeri eğer sıfıra eşit ise piyasada faliyette 
bulunan bir firma olduğunu, log n eşit ise birbirine yakın büyüklükte firmalar 
olduğu anlamını verir (Tatlı, 2018:73). Bir diğer yöntem Hannah- Kay endeksidir. 
Hannah- Kay endeksi daha çok piyasaya giriş ve çıkışlara odaklanan ve mevcut 
piyasada faaliyet gösteren firmalar arası gelir değişimlerini dikkate alan bir 
endekstir (Tatlı, 2018:73). Bu endeksin hesaplandığı formül şu şekilde ifade 
edilebilir:  

 

Bunların yanında literatürde çok sık olmayan bir şekilde kullanılan Rosenbluth/ 
Hall Tideron Endeksi, Gini endeksi gibi endeksler vardır.  
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4. Literatür 

Owen, Ryan ve Weatherston (2007), profesyonel takım sporları liglerinin rekabetçi 
dengelerini ölçmek için bir analiz gerçekleştirmişlerdir. Analizde rekabetçi 
dengenin ölçülmesinde sadece Herfindahl- Hirchman endeksi kullanılmıştır. Polat 
(2007), Türk çimento sektöründeki piyasa yoğunlaşmasını ölçmek için bir çalışma 
yapmıştır. Bu çalışmada n- firma yoğunlaşma endeksi ve Herfindahl- Hirchman 
endeksi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular monopolcü rekabet ve zayıf bir olipol 
etkisi altında olduğu yönündedir. Kaynak ve Arı (2011), Türk otomotiv sektörüne 
yönelik olarak yoğunlaşmanın tespit edilmesini sağlayacak bir çalışma 
gerçekleştirmişlerdir. Analizde n- firma yoğunlaşma endeksi ve Herfindahl- 
Hirchman yoğunlaşma endeksi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular n- firma 
yoğunlaşma endeksini göre yüksek yoğunlaşmanın olduğu öte yandan Herfindahl- 
Hirchman endkesi sonuçlarına göre ise rekabetin yüksek olduğu yönündedir. 
Kumar, Bishnoi ve Chauhan (2015), Hindistan bankacılık sektöründeki 
yoğunlaşmayı belirlemeyi amaç edinen bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 
Yoğunlaşmanın hesaplanması için n- firma yoğunlaşma endeksi ve Herfindahl- 
Hirchman endeksi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular düşük düzeyde bir 
yoğunlaşmayı göstermiştir. Kostakoğlu (2015), Türkiye internet servis sağlayıcıları 
piyasasına yönelik bir yoğunlaşma analizi gerçekleştirmiştir. Analizde n- firma 
yoğunlaşma endeksi, Herfindahl- Hrichman yoğunlaşma endeksi ve entropi 
endeksi kullanılarak ölçüm gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, Türkiye’de 
internet servis sağlayıcılar piyasasının yüksek düzeyde bir yoğunlaşmanın olduğu 
yönündedir. Tatlı (2018), Türk beyaz eşya sektöründeki yoğunlaşma düzeyini 
ölçmek için bir analiz yapmıştır. Analizde, n- firma yoğunlaşma endeksi, 
Herfindahl- Hrichman yoğunlaşma endeksi, entropi endeksi, Rosenbluth/ Hall 
Tideron Endeksi, Hannah- Kay endeksi ve Gini endeksini kullanmışlardır. Elde 
edilen bulgular yoğunlaşmanın yüksek düzeyde olduğu yönündedir.  

4.1. Yoğunlaşma Endekslerinin Hesaplanması 

Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörünün yoğunlaşma endeksi yani bu 
sektördeki rekabet düzeyinin ölçülmesi bu çalışmanın temel amacını 
oluşturmaktadır. Bu sektörde telefon hizmeti sunan dört firmanın var olduğu 
görülmektedir. Bu piyasa ilişkin veriler BTK’nın web sitesinden elde edilmiştir. 
Elde edilen veriler 2014- 2018 yıllarını kapsamaktadır. Aşağıdaki tablonun ilk dört 
satırı piyasada faaliyet gösteren firmalar ve yıllar itibariyle piyasa payları 
hesaplanmış ve tabloda sunulmuştur. Son iki satırda ise yoğunlaşma 
endekslerinden Herfindahl- Hirschman ve entropi endeksine ilişkin elde edilen 
yoğunlaşma verileri sunulmuştur.  
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Tablo 1. Yoğunlaşma Endeksleri 

  Piyasa payları 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Türk Telekom  0,2736849 0,2528133 0,2538548 0,2450306 0,2302638 

Turkcell  0,3331414 0,3204950 0,2995206 0,3086428 0,3150555 

Vodafone  0,2398669 0,2684690 0,2834368 0,2778830 0,2866375 

TT Mobil  0,1533067 0,1582224 0,1631876 0,1684434 0,1680430 
            

HHİ 2669,2573 2637,4168 2611,2155 2608,9261 2626,8100 

Entropi 325,44008 324,80726 324,28603 324,18660 324,52549 
Kaynak: BTK 

Elde edilen endeks hesaplama sonuçlarına göre Herfindahl- Hirschman endeksi 
sonuçları 2014-2018 yılları arası çok fazla değişmeyen dengeli bir seyir 
izlemektedir. Piyasada dört firmanın faaliyet gösterdiğinden dolayı ve elde edilen 
Herfindahl- Hirschman endeks sonuçları 2669 ve 2626 arası değerlerdir. Bu 
endekse göre 1800- 10000 arası bir değer yüksek yoğunlaşmaya ve bu durum 
düşük rekabete işaret etmektedir. Bu durum piyasada hiç rekabet yok şeklinde 
algılanmamalıdır. Piyasada dört firmanın faaliyet göstermesi yüksek yoğunlaşma 
ve düşük rekabet sonucunun nedenidir. Bu piyasada yoğunlaşmanın azalması ve 
rekabetin daha da artması için piyasadaki firma sayısı artmalıdır. Entropi 
yoğunlaşma endeks değerleri ise 325 ve 324 değerleri arasında yıllar itibariyle 
değişim göstermektedir. Bu değerlerde bize piyasanın yüksek yoğunlaşmaya sahip 
olduğunun ve zamanla bu yoğunlaşmada pek fazla bir değişim olmadığını ortaya 
koymaktadır.  

5. Sonuç 

Elektronik haberleşme sektörü giderek daha fazla hayatın içinde ağırlığını ve 
önemini artırmaktadır. Dolayısıyla bu piyasanın nasıl bir yapıda olduğu ve nasıl 
düzenlenebileceği politika yapıcılar açısından bilinmelidir. Tüm bu nedenlerden 
dolayı bu çalışma Türkiye elektronik haberleşme sektörünün piyasa yapısının 
araştırılması için yapılmıştır. Bu amaçla, piyasa yapısının belirlenmesi için 
yoğunlaşma analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yoğunlaşma endeksi 
hesaplamalarında Herfindahl- Hirschman ve entropi endeksleri kullanılmıştır. Elde 
edilen bulgular piyasada sadece dört firmanın faaliyet göstermesinden dolayı 
yüksek yoğunlaşma ve düşük rekabeti ortaya koymuştur. Bu noktada düşük 
rekabet piyasada rekabetin olmadığı ya da az olduğu anlamına gelmemektedir. Bu 
durum piyasada sadece dört firmanın faaliyet göstermesinden ötürüdür. 
Yoğunlaşma endekslerinin sonuçları piyasa yapısının yıllar itibariyle de değişim 
göstermediğini ortaya koymaktadır.  
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