
 

 

3 Perşembe Konferansları 

YAZILIM SEKTÖRÜNDE REKABET ve 
"ABD-MICROSOFT DAVASI" 

Christian AHLBORN 

Linklaters and Alliance Hukuk Bürosu Avukatı 

 

Oturum Başkanı (Halil Baha KARABUDAK, Rekabet Kurumu                
2 No’lu Daire Başkanı)- Bugünkü konferansımızın konusu, “Yazılım Sektöründe 
Rekabet ve Microsoft Davası”. İki konuğumuz var. Birinci konuşmacımız “Mr. 
Christian Ahlborn.” Mr. Ahlborn, merkezi Londra’da bulunan “Linklaters ve 
Alliance” Hukuk Bürosu’nun kıdemli avukatlarından. Uzmanlık alanı, Avrupa 
Topluluğu Rekabet Hukuku. Mr. Ahlborn aynı zamanda “London School of 
Economics and Political Science”ta ekonomi üzerine yüksek lisans yapmış 
bulunuyor. Mr. Ahlborn, Microsoft davasında Microsoft’un ekonomi 
konusundaki uzman ifadesini hazırlayan danışmanlık bürosu National Economic 
Research Assocaite’de çalışmış.  

İkinci konuğumuz Sayın Dervish Tayyip. Kendisi de Microsoft 
Corporation’un Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu şirket 
avukatı. Görevleri arasında, Türkiye’de korsan yazılımla mücadele 
programlarının yönetimi, ulusal ve bölgesel regülasyon çalışmalarına katılım, söz 
konusu bölgede Microsoft Corporation ve yavru şirketlerine rekabet ve 
transactional konularında destek sağlamak. Sayın Tayyip, İngiltere’de avukat 
olarak baroya kayıtlı bulunuyor.  

Christian AHLBORN- İlk olarak, İngilizce konuştuğum için sizden özür 
diliyorum. Türkçem çok fazla iyi değil. Öncelikle ben Microsoft’u temsil ettiğim 
için, bu konuşmamda dünyadaki değişik görüşlere değineceğim.  

Eminim ki siz de bunun farkındasınızdır. Bir süredir Microsoft’un bir 
temsilcisi olarak, bugün sizlerle üzerinde çok düşünülen konulara değineceğim.  
Umarım bundan faydalanırsınız.  

Yeni ekonomide ve özellikle de yazılım endüstrisinde rekabet ekonomisini 
hayata geçiren konularda sizlerle faydalı tartışmalar yapacağız. Şunu eklemek 
istiyorum ki, eğer sorularınız varsa lütfen bunları sormaktan çekinmeyin. Çünkü 
çoğu kez güzel bir soru konuyu daha iyi kavrama açısından faydalı 
olabilmektedir. Bu yüzden konuşmam esnasında sorunuzu sorun, soru sormayı 
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tercih ederseniz cevaplamaktan büyük memnuniyet duyacağım. Daha sonra da 
son aşamada bir tartışma oturumu olacak, bu kısımda da lütfen soru sormaktan 
çekinmeyin. Size dağıtıldığını umduğum bir metnimiz var; burada, yapacağım 
sunumu iki makale izliyor.  

Bunlardan birincisi, Larry Summers’ın yeni ekonomide rekabet politikası 
üzerine yapmış olduğu bir konuşmanın yazılı metni ve bu konuda NERA’daki iki 
meslektaşımla beraber yazmış olduğum makale var. Konuşmamın büyük bir 
kısmının bu makaleye dayandığını göreceksiniz. Umarım ki bu makale sizlere 
anlamadığınız yerlerde yardımcı olur, çünkü çok hızlı konuştum.  

Yeni ekonomide rekabet politikası. Açıkça hepiniz rekabet politikasının ne 
olduğunu biliyorsunuz. Bu kesin. Ancak asıl net olmayan, yeni ekonomiyle ne 
kastettiğimiz. Aklımda bilgiye dayalı sektörler var; bilgi, IP haklarının geçerli 
olduğu ve saldırıların çok yüksek oranda olduğu durumlarda çok önemli bir girdi 
ve çıktıdır. Ve yeni ekonomi büyük ölçüde iki devrim ile teşvik edilmiştir. 
Bunlarda birincisi, yetmişlerde başlayan PC (kişisel bilgisayar) devrimidir ve 
bugün herkesin masasında bir PC vardır. İkinci devrim ise internet devrimidir ve 
bizim kuşağımızda internete erişim alışıldık bir durum haline gelmiştir. Bu iki 
devrim yeni ekonomiyi teşvik etmiştir.  

Son zamanlardaki küçülmelere rağmen durum böyle olunca, yeni ekonomi 
Türkiye’de olsun, Birleşik Krallık’ta olsun veya Birleşik Devletler’de olsun, 
ulusal ekonomilerin her zaman büyüyen bir parçasıdır. Rekabet politikası ile yeni 
ekonomi arasındaki etkileşimin ne olduğu konusunda düşünülmesi çok önemlidir.  

Size konuşmamın ne üzerine olacağı hakkında bir özet yapacağım. Yeni 
ekonomide rekabet politikası hakkındaki iki zıt görüşe çok hızlı bir şekilde 
değineceğim. Bunlardan bir tanesi, Avrupa Komisyonu Rekabet GM Genel 
Direktör Yardımcısı olan  Jean-Paul Von tarafından ortaya konan Avrupa'nın 
görüşü. Sanırım bazılarınız Jean-Paul Von ile tanışmışsınızdır. Diğer görüş ise şu 
an Harvard Üniversitesi Rektörü olan ve Birleşik Devletler Hazinesi’nin başına 
getirilmesi beklenen Larry Summers'ın temsil ettiği görüştür. Summers, Birleşik 
Devletler’de çok ünlü ekonomistlerden biridir. Fakat bunlar sadece konuşmaya 
giriş niteliğinde olacak, daha sonra da üç önemli husus üzerinde duracağım.  

Birincisi, yeni ekonomi sektörlerindeki farklılıklar nelerdir, tüm ekonomi 
sektörlerinden bunları ayıran noktalar nelerdir. Bu noktalar, anahtar özelliklerdir. 
Bunları açıkladıktan sonra, rekabet üzerindeki etkiden ve eski ekonomi 
sektörlerine göre yeni ekonomi sektörlerindeki temel farklılık olan rekabetin 
nedeninden bahsedeceğim. Örneğin statik ve dinamik rekabeti açıklayacağım. 
Rekabetin doğasındaki özelliklerden, bunların rekabet ekonomisi için gerçek 
anlamından bahsettikten sonra konuşmamın son kısmına geçeceğim. 
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Daha önceki gibi devam edebilir miyiz yoksa eski ekonomilerde denenen 
ve test edilen kavramları uyarlamamız ve rekabet politikası hakkındaki 
düşüncelerimizde değişiklikler yapmamız mı gerekir? Zıt görüşler ile başlayacak 
olursak, Jean-Paul Von'a göre, örneğin bir şirket sadece yüksek teknoloji sektörü 
varolduğunda rekabet sorunu ortaya çıkamayacağını iddia ederse buna şüpheci 
yaklaşmakta fayda vardır. Deneyim ise başka şekilde telkinde bulunur. Rekabet 
politikası olmayan bir yüksek teknoloji sektöründen söz edemeyiz. Larry 
Summers burada küçük bir uyarıda bulunuyor ve pazar gücüne şöyle bir 
baktığınızda, bir şirket rekabet zorluklarını aşıp pazar gücü elde ettiğinde bu, 
tekel gücünün varlığından çok, etkinlik avantajının olduğunu gösterir. 

Temel farklılıklardan biri, Amerikalıların rekabet politikasını yerine 
getirişi ile Avrupalıların rekabet politikasını yerine getirişi arasındadır. Sanırım 
Jean-Paul Von en azından tartışılabilir olan bir başka görüşü benimsemeye 
başlamaktadır. Bu da bizim gelecekte pazarın nasıl gelişeceğini görebilme 
lüksümüzün olmadığı ve bugünkü bildiklerimizin ışığında bir görüş oluşturmamız 
gerektiği yönündedir. Buna karşın, yeni teknoloji ve yeni sektörler hakkında sınırlı 
bir anlayışa sahibiz. Bu durum aynı otoyolun ortasında araç süren ve “Hiç önemli 
değil, burada yüzelli ile giderim.” diyen birinin durumuna benzemektedir. Larry 
Summers’ın söylediğinde de bu endişe vardır. Öncelikle zarar verme. Bunlar çok 
çok karmaşık ve tahmin edilemeyen ekonomik sistemlerdir. Çok az insan bunların 
hangi yöne gideceğini bilebilir ve gelişigüzel müdahalenin veya daha uygun 
davranışların olayları iyiye götürmesi olası değildir. Bundan dolayı, eski 
kavramları sadece mekanik olarak uygulamadan önce yeni ekonominin nasıl 
işlediğini anlamaya çalışalım. Bu iki savunucunun zıt görüşlerinin sonuncusu ise 
şu an size bahsedeceğim ağ etkileriyle ilgilidir. Burada Jean-Paul Von ağ 
sanayilerinde ortaya çıkan sorunları vurgulamaktadır. Açıkçası, daha fazla 
insanın bağlanmasıyla birlikte ağlar daha değerli hale gelmiştir ve buna göre, ağ 
önem kazandıkça, rekabet sorunlarının görülme riski artmaktadır.  Larry 
Summers “Bu, iki taraflı bir şeye benzemektedir.” der. Ağ etkileri antitröst 
eylemlerinin aleyhinde bir argümandır çünkü bunların bölünmesinin etkinlikleri 
azalttığını telkin eder; diğer yandan, tekel gücünün daha olası olduğu gerekçesiyle 
antitröst eylemlerinin lehinde bir argümandır. Bu, şu an daha yakından 
incelediğimiz hususlardan biri. 

Jean-Paul Von “Değiştirecek çok fazla şey yok, son elli yılda denenmiş ve 
test edilmiş kavramlarımız var. Bizim tek yapmamız gereken, bunları yeni 
ekonomiye uygulamak; bunun sonucunda herşey iyi olacak.” demektedir.  

Diğer yandan Larry Summers ise “Biraz daha dikkatli olalım, sektörlerin 
ne hakkında olduklarını anlayalım ve gerçekten daha önceki şekilde devam edip 
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edemeyeceğimizi görelim.” demektedir. Bu beni ilk bahsettiğim üç kilit konuya 
getiriyor. Esasen yeni ekonomiyi eski ekonomiden ayıran spesifik özellikler 
nelerdir? Birinci kilit unsur ağ etkileri olarak adlandırılmaktadır. Burada  bir 
tanımım var. Bir ürünü kullanıcı sayısı arttıkça müşterilerin üründen aldığı değer 
arttığı zaman ağ etkileri ortaya çıkar. Buradaki kritik örnek bizim eski 
"telefon"umuzdur. Eğer siz telefonu olan tek kişi iseniz, bu iyi birşey değildir. 
Eğer kız arkadaşınız, anneniz ve babanız da bir telefona sahipse bu büyük bir 
ilerlemedir. Telefon sahibi olan insanların sayısı arttıkça telefon giderek daha 
yararlı hale gelmektedir. Buna ek olarak, eski ekonomilerde ağ etkileri çok 
nadirdi. Normalde eğer bir şişe Perrier alırsanız, komşunuz da Perrier içiyorsa 
veya eğer bir elbise alırsanız ve diğer insanlarda da aynı elbiseden olduğunu 
görürseniz, buralardaki ağ etkileri azdır. Eski sanayiler de ağ etkilerine sahipti. 
Demiryolları, enerji şebekeleri, gaz boru hatları birer örnektir. Fakat genel olarak 
bakıldığında, bunlar farkedeceğiniz şeyler değildi.  

Yeni ekonomi endüstrilerinde çok daha sık olarak ağ etkilerini 
görmektesiniz. Örnek olarak da yazılımı verebiliriz. Telefon örneğinde olduğu 
gibi, daha fazla insan bağlandıkça e-posta yazılımınız daha yararlı hale gelecektir. 
Kredi kartı, Visa veya Master Card kullanıyorsanız, daha fazla mağaza bunları 
kabul edecek ve bunlar daha kullanışlı hale gelecektir.  

 Nakit para çekme/yatırma makineleri de bunun bir örneğidir. Örnekleri 
çoğaltabiliriz. Böylece, bu durum yenilerde, eskilerde görülmediği sıklıkta görülen 
bir durumdur. Burada, ağ etkilerinin aslında nasıl işlediğini gösteren bir grafik 
sunumum var.  

İki örnekle başlayabiliriz. Birincisi ile başlayalım, videolar. Bir dönem 
değişik video sistemleri vardı. Tümü birarada piyasaya girmişti. Ve ağ etkilerini 
görmekteydiniz. Eğer birçok insanda aynı sistem olursa, videonuza kaydettiğiniz 
şeyleri karşılıklı olarak değişebilirsiniz. İlginç videolar bulmak daha kolaydır 
çünkü birçok insanın videosu vardır ve böylece daha fazla mağaza bunları satmak 
isteyecektir. Bundan dolayı, burada olumlu geri bildirim etkileri vardır. Üç sistem 
ile başladılar, bunlardan bir tanesinin avantajları giderek arttı. Eğer VHS sistemli 
video almış iseniz ve yirmi veya otuz kasetiniz varsa, rakip bir sisteme 
geçmezsiniz. Çünkü, bir kütüphane dolusu kasetiniz vardır. Böylece siz belli bir 
sistemde ilerlersiniz ki bu da beni ikinci bir noktaya getirmekte. Sisteme karşı 
kendiliğinden bir bağlılığınız oluşur. 

Gördüğünüz, sistemlerden bir tanesi kritik bir kitleye ulaşırken, 
diğerlerinin başarısızlığa uğrayıp yokolduğu. Yani,  iki veya üç sistemle 
başladınız. Ancak güçlü ağ  etkilerinden dolayı, en sona bir sistem kaldı. İşte size 
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bahsettiğim ağ etkileri doğrudan veya dolaylı olabilir. Doğrudan etkiler için 
telefon en iyi örnekti; sayılar arttıkça ürünün kullanışlılığı da artar.  

Verdiğim diğer bir örnek de video örneğiydi. Daha fazla insan video 
sahibi oldukça, video kiralayan daha fazla mağaza bulursunuz. Daha fazla 
potansiyel müşteriniz olduğu için bunlar  dolaylı ağ etkileri olarak adlandırılır.  

Diğer bir konuya geçmeden önce ağ etkisi üzerinde duracağım bir başka 
husus da, ağ etkilerinin bazen çoktaraflı olarak adlandırılabileceğidir. Ve yine 
bunu bir diskotek örneği ile açıklamaya çalışacağım. Günümüzde erkekler için 
diskotek birçok kadın olmasıyla daha çekici hale gelir. Diğer şekilde değildir. Bir 
diskotekte birçok çekici kadının bulunmasıyla daha çok erkek gelecek ve böylece 
kadınlar için de daha çekici olacak ve daha fazla kadın gelecektir. Böylelikle 
olumlu bir ağ etkisi elde etmiş olursunuz.   

Bir diğer örnek de yazılımdır. Adalet Bakanlığı'ndaki konulardan bir 
tanesi de bununla ilgiliydi. Microsoft Windows 2000 platformu daha fazla 
kullanıldıkça, uygulama yazılımcıları için daha cazip hale gelmektedir. Böylece 
belirli bir yazılım için daha fazla uygulama mevcut oldukça, satın almak, 
müşteriler için de daha cazip hale gelir.   

Adalet Bakanlığı, belirli bir platform için çok fazla uygulama 
olduğundan, piyasaya yeni bir giriş olmasının temelde imkansızlığını iddia etmişti. 

Bir Katılımcı- Ağ etkisi üzerinde devam etmeden önce, söylediklerinizin 
çerçevesinde ağ etkileri nasıl çalışır ve yönetmelik perspektifi için politika 
uygulaması nedir? Sanırım bunların mantıklı bir açıklaması vardır.  

Christian AHLBORN- Sanırım bu, ağ etkilerinin bir parçası olarak 
piyasada başka nelerin olduğuna bağlıdır. Gerçekte piyasada bazı özellikler 
mevcut olduğunda, ağ etkileri de bir şekilde varsa, politika normalde 
varolmayabilecek unsurlar içerebilir.  Esas önemli olan ağ etkileridir, diğer etkiler 
daha az rol oynar. Bu konuya birazdan geleceğim. 

İkinci konu ölçek ekonomisidir. Yeni ekonomideki mallar, yüksek sabit 
maliyetlerle ve marjinal maliyetlerle kendilerini gösterir. Başlangıçta bir mal 
yaratmak için araştırma-geliştirmeye büyük yatırım yapmanız gerekmektedir veya 
belirli bir ağ kurmalısınız, ancak bu ürünü yaratıp yatırımı değerlendirdikten 
sonra ekstra bir ünite oluşturmak daha ucuzdur. 

Tekrar Microsoft örneğini alacak olursak, belirli bir yazılımı oluşturmak 
için bütün zamanınızı harcarsanız, bu Windows veya Outlook olabilir, biraz 
maliyetli olur fakat yeni bir kopyayı daha düşük bir fiyata mal edebilirsiniz.  
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Aynı şey AOL için de geçerlidir. Bir kez ağınızı kurduktan sonra, internet 
hizmetlerinde daha fazla abone sahibi olmanın neredeyse hiç maliyeti yoktur. 
Böylece, başlangıçta önemli bir yatırım yapılır ve ardından ürettiğiniz ekstra bir 
ürün için nispeten düşük bir maliyet ortaya çıkar. Bunun önemi şurada; ücret 
talep ediyorsanız, bunların, marjinal maliyetlerinizin üzerinde olması 
gerekmektedir. Diyelim ki bir milyona malolan bir ürününüz var, ekstra bir 
ünitenin maliyeti ondur. Eğer ben bunu bin kişiye satıyorsam, başlangıçtaki 
yatırımımı karşılamak için bin pound’dan fazla ücret talep etmem gerekir. 
Sattığım ürünlerin sayısını artırdıkça, başlangıçtaki yatırımımı çok sayıda ürüne 
yayabilirim. Bu da fiyatların aşağı inmesine neden olur. Bu, küçük rakipler için 
daha zor bir durum demektir. Burada, ekonomistlerin “doğal tekele doğru eğilim” 
dedikleri bir avantaj söz konusudur. Bu, yeni ekonominin özelliklerinde yer alan 
ikinci konudur.  

Arz tarafının diğer özelliklerine bir bakalım. Bunlardan ilki 
ölçeklenebilirliktir. Bu da belirli ürünler için istediğiniz kadar üretim yapmanın 
kolay olduğu anlamına gelmektedir. Bu, ölçek ekonomilerinden farklı bir 
durumdur. Kitap ile yazılımı karşılaştırırsanız, bunların ikisi de ölçek 
ekonomileridir. Ürünü hazır hale getirmek için çok fazla masraf yapmanız 
gerekmektedir ve ekstra birimleri üretmek nispeten daha ucuzdur. Fakat kitap 
üretiyorsam durum biraz farklılaşır. Her gün veya her yıl birçok kitap üretimi 
yapan bir üretim tesisine ihtiyacım vardır. Eğer daha fazla üretmek istiyorsam,  
yeni bir üretim tesisi inşa etmeliyim veya ek bir tesis yapmalıyım. Yazılım için bu 
geçerli değildir. Üretim kapasitemde ve dağıtım kapasitemde herhangi bir 
kısıtlama yoktur.   

İlginç olan diğer bir nokta ise, yeni ürünlerin çoğunun Avrupa menşeli ve 
yokedilemez nitelikte olmasıdır. Burada bilgiye dayalı mallardan bahsediyoruz. 
Örnek olarak bir oyunu ele alalım, bir yazılım oyununu, her zaman varlığını 
sürdürür. Ondan sıkılırsınız veya sıkılmazsınız ama siz istediğiniz sürece orada 
olan birşeydir. Müşterilerinizin örneğin yeni bir yazılım versiyonunu almasını 
istiyorsanız, ürününüzde yenilik yapmalı, ürününüzü geliştirmelisiniz. Piyasada 
yerleştikten sonra kendinizi geliştirmenin tek yolu ürününüzü yenilemektir. 
Ürününüzü giderek daha fazla geliştirin ki müşteri geliştirilen ürünü almak istesin.   
Bu beni bir sonraki özelliğe ulaştırmaktadır: yenilik.  

Yenilik bu sanayilerde kritik bir yere sahiptir. Ürünlerinizi daha fazla 
satmak için yenilik yapmak zorundasınız. Ayrıca, pazara giriş için de durum 
aynıdır. Eğer bu endüstrilerde aynı ürünü biraz daha ucuza satarak başarılı 
olmayacaksanız, pazarı ele geçirmenin yolu temelde daha iyi birşey sunmaktır.  
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Eğer tekrar video sistemleri hakkındaki örneği ele alacak olursam, mevcut 
sistemi değiştirmek istiyorsam, yapmam gereken farklı birşey ortaya koymaktır. 
Bu durum bugün DVD’lerde yaşanmaktadır. Daha kaliteli oldukları için, beş-on 
yıl içinde DVD’ler videoların yerini tamamen alacaktır. Ağ etkileri aslında 
eskilerin avantajına işlemektedir. Örnek olarak beni alacak olursak, çok fazla 
televizyon izlemiyorum ve DVD sistemine yatırım yapmak istemiyorum, video 
sistemimden de memnunum. Ancak biliyorum ki beş yıl içerisinde artık video 
olmayacak. Böylece ya başarılı olacağını bildiğim bir sisteme geçeceğim ya da 
yokolacak bir sisteme yatırım yapacağım. O nedenle, bu gelişime ihtiyacım 
olmasa da başka bir sisteme geçeceğim. Bu beni ikinci önemli noktaya 
getirmektedir. Özelliklerin sayısını gördünüz. Yeni ekonomide nasıl bir rekabet 
yer almaktadır? Tekelci pazar yapısına işaret eden özellikleri gördük, yani ağ 
etkilerini. Burada gerçekleşen, piyasa içi yerine piyasa için rekabettir. Kazanan en 
fazla payı alır. Burada beş, altı veya yedi rakibin piyasayı paylaşıp rekabet 
ettiğini görmezsiniz. Başlangıçta agresif bir rekabet vardır, sonrasında ise 
piyasayı birisi eline alır.  

Bir diğer konu ise ölçek ekonomisidir. Burada güçlü bir durumda 
olunursa, bu durum daha da güçlenir. Çok fazla üretim yapan kişi verim sağlar. 
Bu, rekabet otoritesi için de kaygı verici bir durum değil midir? Aslında, 
stabiliteyi bozan üç özellik vardır. Bunlardan birincisi dayanıklılık konusudur. 
Eğer dayanıklı mallarım varsa, her zaman yeni birşey üretmeliyim demektir. 
Rekabete ancak sürekli yenilikle dayanabilirim. Böylece pazarda kendi kendimle 
savaşırım.  

İkincisi, genel anlamda yeniliktir. Pazarda lider olsam dahi hiçbir zaman 
bunun süreceğinden emin olamam, çünkü bu piyasalar yenilikle varlığını 
sürdürür. Yarının Microsoft’u şimdiden şekillenmiştir, bu nedenle Microsoft, Intel 
veya yeni ekonomideki şirketlerden herhangi biri paranoyak hale gelmiştir. Bir 
sonraki gelişme hemen köşede bekliyor olabilir ve yeterince hızlı yenilik 
yapamazsam bir başkası yapar ve DVD örneğimdeki gibi, bir başkası daha iyi bir 
ürün ile gelirse hemen benim yerimi alır. Sonrasında da, tekelci piyasa yapısını 
telkin eden tüm etkiler bana karşı işler.  

Sonuncu konu da ölçeklendirilebilirliktir. Daha iyi bir ürünüm olduğunda, 
düşük maliyetle istediğim kadar üretebilirim. Burada dağıtım da bir sorun teşkil 
etmez. Pazar payı nispeten kısa bir sürede sıfırdan yüze veya yüzden sıfıra 
değişiklik gösterebilir. Böylece rekabetin eski ekonomilerde gördüğümüz şekilden 
tamamen farklı olduğu bir durum oluşur. Fiyatlarda yapacağım yüzde on indirim, 
pazar payımı yüzde yirmi veya otuz artırır. Bu sizin yeni ekonomide 
görebileceğiniz bir durum değildir.  



 

10 Christian AHLBORN 

Size önce bu slaydı göstereceğim. Word işlemleriniz, hesap tablolarınız, 
ayrıca mali yazılımlarınız ve grafikleriniz var. Burada gördüğünüz, talihin tersine 
dönmesidir. Word işlemlerinde Word Perfect 1990 yılında yaklaşık yüzde elliyle 
piyasada liderdi. Daha sonra Microsoft pazara girdi ve şimdi açık bir şekilde 
pazarın lideri durumunda.  

Kişisel finans yazılımlarında ise, 1989’da pazarın yüzde 70’ini elinde 
tutan bir yazılım mevcuttu. Yedi yıl sonra bu yazılım neredeyse tamamen ortadan 
kayboldu. Artık yüzde 60 veya 70 pazar payına sahip olan bir şirket yok. Burada 
gördüğünüz, bu pazarlardaki dinamik rekabetin önemli bir örneği. Hesap 
tablolarını ele alacak olursak, bu pazarda da zaman zaman farklı markalar yer 
aldı. Son olarak da, Microsoft'un Excel'i önde gelen hesap tablosu durumunda. 
İki, üç veya beş yıllık bir sürede bir başka yenilik olacak ve bunun yerini 
alacaktır. Buradaki örnekleri iki ekonomist de incelemiştir: Kazanan daha iyi bir 
sistem midir yoksa kilitlenme etkisi mi? Bu örneklerde günün belirleyicisi 
yeniliktir. Yeni ürün eski üründen çok daha iyi olduğundan, hiç vakit 
kaybetmeden eski ürünün yerini almıştır. Bu da beni hangi tür rekabeti 
incelediğimiz sorusuna döndürmektedir. Pazar için veya pazar içinde, rekabet 
unsurunun kilit faktörü fiyat değil, yeniliktir.  

Önde gelen firma hangisiyse çok büyük kârlar elde edecektir. Sonra 
başkaları gelecek ve onlar büyük karlar sağlayacaktır. Fakat bu büyük kârlar 
pazardaki riskleri yansıtmaktadır. Bu, rekabet eden üç, dört veya beş kişi var 
ancak hepsi başarılı olamayabilir anlamına gelmektedir.  Bir pazarda iseniz yüzde 
50 başarı şansınız vardır; eğer başarısız olursanız büyük kayıplarınız olur ama 
eğer kazanırsanız büyük kârlar elde edersiniz. Gördüğünüz bir başka nokta da 
pazar liderliğidir. Bu Derviş’e de bir cevaptır; hem ölçek ekonomileri hem de ağ 
etkileri uzun vadede daha iyi olmayabilir. Çünkü öncü olanın kazandığını 
görürsünüz ve kendisi avantajlı duruma geldiğinde, güçlü etkilerinden dolayı bir 
başkası yerini alamaz.  

Konuşmamın ikinci unsurunun son kısmında, eski ekonomideki statik 
rekabetle yeni ekonomideki dinamik rekabeti karşılaştıralım. Eski statik dünyada 
rekabet pazarda meydana gelirdi, pazarda beş veya altı şirket olur, bunlar belli bir 
ölçüde kazanır veya kaybederdi. Yeni ekonomide ise rekabet çoğu kez pazar 
içindir. Kazanan, bir sonraki kişi gelene kadar piyasanın tümünü eline alır. Statik 
rekabette çoğu kez birçok firma vardır ve rekabet temelde, maliyetlere yaklaşacak 
şekilde fiyatların düşürülmesine dayalıdır. Tüketici bu şekilde kazanç sağlar.  

Yeni ekonomide tüketici ölçek ekonomisinden yarar sağlar çünkü kim 
kazanıp lider durumuna gelirse,  ölçek ekonomisinden dolayı etkin bir üretim 
yapabilir ve önemli ölçüde bir standardizasyon sunabilir. Böylelikle ürünler 



 

 

11 Perşembe Konferansları 

etkileşim içinde olup ağ etkilerinden yararlanır. Birçok rekabet otoritesinin yanlış 
algılamalara sahip olduğu bir konu da statik rekabet; statik rekabette fiyatlar 
marjinal maliyetlere denk olmalıdır. Fiyatlarınız marjinal maliyetleri geçiyorsa, bu 
durum şirketin tekel gücüne sahip olduğuna işaret eder ve devam ederse, bazı 
şeylerin yanlış olduğunun göstergesidir. Dinamik rekabette ise marjinal maliyetten 
daha fazla ücret talep etmeniz gerekir. Çünkü, başlangıçta büyük yatırımlar 
yapmışsınızdır ve başarısız olabilme veya bir başkasının gelip yerinizi alabilme 
riskiyle karşı karşıyasınızdır. Burada farklı bir rekabet ve bunu inceleme şekli 
vardır. 

Bu beni üçüncü ve son noktaya getiriyor: rekabet politikalarını fiilen 
uygulama yolları üzerindeki etkiler nelerdir? Yapılan ilk şey, bir dizi çok temel 
kavrama bakmak ve rekabet otoritelerinin, özellikle de Avrupa Komisyonu'nun 
bunları nasıl uyguladığını görmektir. Bunları eski sanayiye nasıl 
uygulamaktadırlar ve aynı kavramları yeni ekonomiye uygularsanız gerçekte ne 
olur? Önce pazar tanımını yaparak başlayalım. Avrupa Komisyonu'nun pazar 
tanımıyla ilgili tebliğine bakarsanız, ilgili pazar; ürün özellikleri, fiyatları ve 
kullanım amaçları nedeniyle, tüketici tarafından birbiriyle değiştirilebilir veya 
ikame edilebilir olarak düşünülen tüm ürünleri içeren pazardır. Burada odak 
noktası, genellikle kısa bir sürede, talep tarafındaki ikame edilebilirliktir. Tebliğ 
ayrıca, belli durumlarda tedarik tarafındaki ikame edilebilirliğin ve potansiyel 
rekabetin de dikkate alınması gerektiğini kabul etmektedir. Ancak mevcut etki 
önemlidir. Talep tarafındaki ikame edilebilirliği yeni ekonomiye uygularsanız, 
rekabet tehditi sizin kendi ürünlerinizden ve piyasaya potansiyel girişten 
kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı, sadece talep tarafındaki ikame edilebilirliğe 
bakarsanız, pazar tanımınız çok daralır.  

Yanlış tarafa baktığınız için, tekel gücüne gereğinden fazla değer 
verirken, süregelen rekabete gereğinden az değer verirsiniz. Aslında tedarik 
tarafına bakmanız gerekirken, talep tarafına odaklanmışsınızdır.  

İkinci adım olarak, pazarı tanımladıktan sonra, bir firmanın AT hukuku 
çerçevesinde hakim durumda olup olmadığı çok önemlidir. Yine, hakimiyetin 
standart tanımına bakarsanız, hakimiyet bir teşebbüsün yararlandığı ekonomik 
güç durumu olup, rakiplerden ve nihai olarak müşterilerden önemli ölçüde 
bağımsız hareket ederek etkili rekabetin önlenmesine imkan sağlar. Bu, 
hakimiyetin tanımıdır. Uygulamada çok kullanışlı bir tanım değildir. Size bir 
şirketin ne zaman hakim durumda olduğunu çok fazla belirtmez ve uygulamada 
Komisyon pazar paylarına bakma eğilimindedir. Yüzde 40’tan fazla paya sahip 
olan şirket olası bir hakim durumda, yüzde 60’tan fazla paya sahip olan şirket ise 
çok açık şekilde hakim durumdadır. Yeni ekonomiye bakacak olursak,                 
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% 60-70'lik bir payınız vardır, hâlâ eski ürünlerinizle rekabet edersiniz ve 
piyasaya potansiyel bir girişin tehditini hissedersiniz. Bu tür hakim bir şirketi 
cezalandırarak ve bu gibi şirketlere özel bir sorumluluk yükleyerek aslında eşit 
olmayan bir ortam yaratırsınız. Böylece piyasaya giriş adaletsiz bir avantaj elde 
eder ve piyasada olanın çok yumuşak davranması gerekir. Bu kavramları aynı 
şekilde uygularsanız yaptığınız, rekabeti artırmak yerine, yeni ekonomide rekabeti 
azaltmaktır.  

Diğer bir örnek de yıkıcı fiyatlandırmadır. Yıkıcı fiyatlandırmanın genelde 
iki yönü vardır. Şirket rakiplerini saf dışı bırakmak için fiyatlarını indirir, 
ardından da ikinci adım olarak, rakipler saf dışı edildikten sonra kârını artırmaya 
ve böylece zararlarını karşılamaya çalışır. Burada yıkıcı fiyatlandırma ile rekabet 
yanlısı fiyatlandırmayı ayırt etmek çok zordur. Fiyatlandırma yıkıcı mıdır yoksa 
promosyona mı yöneliktir? Şirket sadece piyasaya yeni bir ürün sunmaya mı 
çalışmaktadır? Avrupa Komisyonu, iki unsuru olan bir test geliştirmiştir. 
Bunlardan birincisi, eğer ben ortalama değişken maliyetlerin altında bir 
fiyatlandırma yapıyorsam, hiç şüphe yok ki durumumu kötüye kullanmaktayım. 
Ancak ortalama değişken maliyetlerin üzerinde fiyatlandırma yapıyorsam, 
ortalama toplam maliyetlerin altında olduğum sürece, pazardan rakibimi saf dışı 
etme amacım varsa yine durumumu kötüye kullanıyorum demektir. Yeni ekonomi 
de olsa meydana gelecek olan budur. Önceden, sadece başarılı olursanız telafi 
edebileceğiniz çok büyük yatırımlar yaparsınız. Başarılı olmanız demek, pazarda 
kazanan sizsiniz demektir. Bu nedenle, tabii ki kayıplarım olacak ve elbette 
rakibimi saf dışı bırakacağım.  

Bu yıkıcı fiyatlandırma kuralının uygulanması bir gerekliliktir, ancak aynı 
zamanda zararlıdır ve boşunadır. Öncelikle gereklidir çünkü devam eden bir 
rekabet vardır.  Pazarın bütünü için yoğun bir rekabet ve mücadele vardır ve 
herhangi bir noktada yüzde 2-3'lük bir pazar payı edinilebilir. Zararlıdır çünkü bu 
şekilde kısıtlamalar koyarak benim gerçekte yapacağım, pazar için rekabeti 
azaltmaktır. Ve son olarak da boşunadır çünkü pazar yapısı ağ etkileri ve ölçek 
ekonomisiyle belirlenir.  

Böylece, ne yaparsam yapayım farklı bir sonuç elde edemem. Burada 
kazanan en fazlasını alır. Bu, yıkıcı fiyatlandırmanın bir sonucu değildir, sadece 
piyasa ekonomilerinin işleyiş şeklidir. Bundan dolayı, üzerinde tekrar düşünmeden 
bu eski kavramları yeni ekonomiye uygulamak, kazananla da savaşmaktır.  

Diğer bir örnek de aşırı fiyatlandırmadır. Aşırı fiyatlandırma, bir ürünü 
değerine göre tamamen ilişkisiz ve tamamen aşırı bir şekilde fiyatlandırmak 
anlamına gelir. Bu çok eski bir kavramdır. Sizce bu şeyin değeri nedir? Eğer ben 
beş kat fazla fiyat talep edersem, bu aşırı fiyatlandırmadır. Gerçekte neyin aşırı 
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olduğunu tanımlarken, mahkemeler genelde maliyete bakarlar. Siz “Bunu üretmek 
benim için çok maliyetli oldu.” dersiniz ve beş kat daha fazla fiyat istersiniz.  

Bazen de  başka bir coğrafi pazarda sadece yarısı kadar fiyat istenir. Bu 
pazarda iki kat fazla fiyat istemekle siz aşırı bir fiyat istemiş olursunuz. Yine bu 
aşırı fiyatlandırma kavramını yeni ekonomilere uygularsanız, kötüye kullanımları 
kendiliğinden görürsünüz. Çünkü, gerçekte kim kazanırsa kazansın çok büyük 
kârlar elde edecektir. Ancak bu, başlangıçta yapılan yatırımlara ve başarısızlık 
riskine de işaret eder. Eğer başarı şansım % 15 ile 20 ise, yatırım yapmak için çok 
daha yüksek bir motive ihtiyacım olacaktır.  

Ex-post analize bakmak istiyorum. Gerçekte üretimin size maliyeti ne 
kadardır? Elbette fiyatların aşırı olması sonucuyla karşılaşırsınız. Ancak şirketin 
maruz kaldığı riskler dikkate alınmamaktadır ve yatırım noktasında birileri yarışı 
zaten kazanmıştır. Bu da beni son politika kavramına getirmekte: zaruri olanaklar 
kavramı. Komisyon'un düşüncesine göre, bir tesis veya altyapı, rakibin 
müşterilerine ulaşması veya ilgili pazarda rekabet edebilmesi için gerekliyse, çoğu 
kez bu olanaklara erişim sağlama görevi vardır. Bunu yeni ekonomiye 
uygularsanız, aşırı fiyatlandırmada ne yaptıysanız aynısını yaparsınız. Zaruri bir 
olanak oluşturup oluşturmama kararı vermem gereklidir. Başarısız olabilirim ama 
kazanırsam, tekel olsa da, karşılığını alma hakkım olur. “Başarılı olursanız, biz de 
bu yolu seçeceğiz.” diyebiliriz. Sonrasında da olanağı paylaşmanız gerekir, bu da 
teşviki bir şekilde azaltır. 

Avrupa Komisyonu'nun önüne, IMS sağlık vakası olarak çok iyi bir örnek 
gelmiştir. Tehlike şurada yatmaktadır: “Siz başarılı bir olanak oluşturursanız, biz 
de bu şekilde başarılı olma yolunu seçeceğiz.” Bu da beni konuşmamın bitiş 
kısmına getirmektedir.  Şimdi bu, herşey mümkün anlamına mı gelir? “Bunları 
bize yeni ekonomiden dolayı anlatıyorsun mu?” diyeceğiz. “Bu kavramın veya şu 
kavramın işe yaramadığını söylüyorsunuz.” “Aslında söylediğiniz şey, rekabetin 
gerçekte yeni ekonomi için geçerli olmadığıdır.” Bu doğru olamaz. Bunun doğru 
olduğunu düşünmüyorum. Bence ampirik göstergeler önemlidir ve yeni ekonomide 
de hâlâ kötüye kullanımlar olabilir.  Fakat bakılması gereken şey, daha iyi olan 
ürünlerin kazandığıdır. Bir şirket başarılı olur çünkü ürünü daha iyidir veya 
rekabetçi olan taktikler uygulamaktadır.  

Fiyatlar zamanla düşer mi? Pazarda yenilenme var mıdır? Daha başka ve 
iyi ürünlere ilişkin sabit bir akış muhafaza edilir mi? Eğer bütün bu soruların 
cevabı evet ise, eski kavramları yeni endüstrilere uyguladığınız için bu sektörlerde 
dikkatli olmanız gerekmektedir. Komisyon'un British Airways vakasında yaptığını 
örnek vermek istiyorum. British Airways “Siz bizi her zamanki müşterilerimiz 
için indirime gitmekle suçladınız, oysa pazar payımız düşüyor.” açıklamasında 
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bulundu. Komisyon'un cevabı ise “Bu kötüye kullanımlar olmasa, pazar payınız 
daha da düşer.” şeklindeydi. Bu tür bir analiz yaparsanız, “gerçeklerin” önemli 
olmadığını söylüyorsunuzdur. Çünkü her zaman, çok daha fazla pazar payı 
kaybedileceği hipotezine sahip olunabilir. Ampirik gerçekler önemlidir ve evet, 
yeni ekonomide de kötüye kullanımlar olabilir. 

Son olarak, yeni ekonomide kritik nokta, aslında tüketicinin zarar görüp 
görmediğine bakmaktır. Nihayetinde rekabet politikası kendi başına bir amaç 
değildir. Etkin ekonomiye ve etkin üretime ulaşmak için bir araçtır. 

Daha etkin bir ürünle gelen bir şirket olsa, bu belirli bir pazar gücüne yol 
açsa dahi, tüketici için daha iyi olabilir, nihayetinde önemli olan da budur. Bu 
durum AB ile Amerikalılar arasında şu an devam eden ihtilaflardan bir tanesidir. 
Biz gerçekte neyi korumak istiyoruz? Müşterileri mi yoksa rakipleri mi? Çünkü 
yeni ekonomide rakiplerden de çok fazla şikayet alırsınız. Ancak burada asıl soru 
şu olmalıdır: “Belirli bir uygulamadan dolayı tüketici daha kötü duruma düşüyor 
mu?”  

Benim bu konudaki son sözüm, zarar verilmemesi olacaktır. Eğer 
gerçekten pazarın hangi şekilde işlediği konusunda şüpheniz varsa, talimat 
vermekten kaçının. Diğer bütün rekabet otoriteleri gibi Birleşik Devletler rekabet 
otoriteleri de çok büyük yetkilere sahiptir; çok büyük bir iyilik de yapabilirsiniz, 
çok büyük zarar da verebilirsiniz. Eğer şüpheniz varsa, yetkinizi kullanmadan 
önce durup düşünün.  

Son olarak, yeni ekonomi ile eski ekonomi arasındaki farklılığa ilişkin bir 
hikaye anlatmak istiyorum. Barda çok zaman geçirmiş ve anahtarlarını kaybetmiş 
birisi var; sokak lambasının altında anahtarlarını ararken kendisini bir polis 
görüyor. Polis memuru gerçekten iyi bir insan, o nedenle sokak lambasının altında 
anahtarlarını aramasına yardım  ediyor. Anahtarların orada olmadığı kesin çünkü 
olsalar, görmek için ortam yeterince aydınlık. Bir süre sonra polis memuru sorar: 
“Anahtarlarınızı gerçekten burada mı kaybettiniz, emin misiniz?” Sarhoş cevap 
verir: “Hayır, anahtarlarımı orada kaybettim ancak orası karanlık.”. Bu durum 
biraz da yeni ekonomi ile eski ekonomiye benziyor. Eski ekonomi çakmağa 
benzer; kavramları uzun süre kullanmışızdır ve gidecek yer yoktur. Yeni ekonomi 
ise karanlıktır ancak anahtar yeni ekonomidir. O nedenle, çakmağı aramak size 
yardımcı olmaz.  

 


