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‹Ç‹NDEK‹LER

zun y›llard›r ülkenin ekonomik gündeminde ön s›ralarda yer alan özellefltirmelerde bu y›l h›zl›
bir uygulama süreci yaflan›yor. Özellefltirmeler, planlanan çerçevede ve büyük ölçüde hedeflere

uygun olarak gerçeklefltiriliyor. Ülkemizde 20 y›l› aflk›n tarihi olan özellefltirmelerde en baflar›l› dönem
yaflan›yor. Türkiye’nin en büyük flirketlerinden Türk Telekom’da özellefltirme ifllemi tamamlanarak hisse
devri gerçeklefltirildi. Üstelik, Türk Telekom özellefltirmesi, tahminlerin oldukça üstünde bir bedelle
tamamland›. Di¤er yandan Tüprafl ve Erdemir özellefltirmelerinde hisse devir süreci devam ediyor.

Önümüzdeki y›l›n öncelikli gündemini ise enerji özellefltirmeleri oluflturuyor. Yabanc› yat›r›mc›lar›n
di¤er özellefltirmelerde oldu¤u gibi bu özelefltirmelerde de aktif ve etkin olmalar› bekleniyor.

Özellefltirmelerde elde edilen baflar›, flimdiye kadar pek
tart›fl›lmayan, ancak oldukça önemli bir baflka konuyu gündeme
tafl›yor: Özellefltirmeler sonras›, özellefltirme yap›lan alanlarda
düzenlemeler nas›l olacak, bu düzenlemeler kimler taraf›ndan
nas›l yap›lacak, kontrolü nas›l olacak ve genel ekonomiye etkisi
ne olacak? Ba¤›ms›z idari otoritelerin kararlar› ilgili sektörlerin
yönünü belirlemekle kalmay›p, kendi sorumluluk alan› d›fl›ndaki

alanlar› da etkiliyor. Bu çerçevede, tüm di¤er sektörlerin ortak kesiflim noktas› olarak, telekomünikasyon
ve enerji sektörlerinin özel bir önemi bulunuyor. Telekomünikasyon Kurumu yaklafl›k 17 milyar dolarl›k
bir sektörü, Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu (EPDK) ise yaklafl›k 60 milyar dolarl›k bir sektörü
düzenlemek ve denetlemekle görevliler. 

‹fl Yat›r›m-Capital iflbirli¤iyle haz›rlanan Genifl Aç› dergimizin bu say›s›n›, önümüzdeki dönemde
Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer iflgal edece¤ine inand›¤›m›z “özellefltirmeler sonras› düzenlemeler”
konusuna ay›rd›k. Özellikle, telekomünikasyon ve enerji sektörlerine a¤›rl›k verdik; bu sektörlerde
özellefltirmeler sonras› neler yap›laca¤›n›, ilgili kurumlar›n en yetkin isimleriyle konufltuk.  Önümüzdeki
dönem tart›flmalar›na aç›l›m sa¤lamas› ve ›fl›k tutmas› dile¤iyle dergimizi ilginize sunuyor, tüm kat›l›mc›lara
ve katk› sa¤layanlara bir kez daha teflekkürlerimizi iletiyoruz.         ‹lhami KKoç // ‹‹fl YYat›r›m GGenel MMüdürü
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Türkiye, son yıllarda büyük bir yapısal dönüflüm

yaflıyor. Bu dönüflümün en önemli ayaklarından

biri, yıllarca kamunun tekelinde olan enerji,

telekom gibi pazarların serbest rekabete

açılması. Bu alanlarda yeni lisanslar veriliyor,

yeni teknolojiler paralelinde yeni pazarlar

olufluyor. Tüprafl’tan sonra Türk Telekom da

özellefltirildi, yeni rekabet ortamının startı

verildi. Avrupa Birli¤i müktesebatıyla uyumlu bir

flekilde bu dönüflümün sa¤lanmasında, üst

kurullar kritik bir rol üstleniyor. “Geminin

kayalara çarpmadan açık denize çıkması” onların

ifli. Bu konunun önemi nedeniyle, ‹fl Yatırım-

Capital iflbirli¤iyle gerçekleflen Genifl Açı

toplantımızda, üst kurulların gündemindeki

önemli bafllıkları ele aldık. Moderatörlü¤ünü

Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü M. Rauf

Atefl’in yaptı¤ı toplantıya, Telekomünikasyon Üst

Kurulu Baflkanı Tayfun Acarer,

Telekomünikasyon Üst Kurulu Baflkan Yardımcısı

Galip Zerey, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu

Baflkanı Yusuf Günay, Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi ö¤retim üyesi ve Türk Telekom

Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Altafl, ‹fl

Yatırım Genel Müdürü ‹hami Koç, ‹fl Yatırım

Genel Müdür Yardımcısı Murat Kural ve Capital

muhabiri Aysel Alp katıldı. ‹flte Genifl Açı

toplantısında öne çıkanlar...

ÖZELLEfiT‹RME
ÜST KKURULLARI

‹LHAM‹
KOÇ
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M. RRauf AAtefl Öncelikle kat›ld›¤›n›z için çok
teflekkür ederim. Biz yaklafl›k iki y›ld›r ‹fl
Yat›r›m ile birlikte Genifl Aç› adl› bir dergi
yap›yoruz. Her seferinde bir konuyu, konunun
uzmanlar›yla yuvarlak masada tart›fl›p
konuflmalar› yaz›l› hale getirip dergiye
koyuyoruz. Bu bölüme de özel kurullar› seçtik. 

Aram›zda telekom, enerji piyasas› gibi
alanlardaki kurullardan yetkililer var. fieker
vard›, bir de tütün, onlar son anda
gelemeyeceklerini söylediler. Bizim bu
seçimimizde iki tür nokta var diye bakt›k:
Düzenleyici ve denetleyici kurum. Bir kamu
hassasiyetinin oldu¤u RTÜK ve SPK gibi
kurumlar. Bir de sektörel kurumlar; BDDK,
Telekomünikasyon Üst Kurulu gibi. Dolay›s›yla,
ikinci bölümdeki kurumlar› ele almak istedik.
Dolay›s›yla, burada Türk Telekom dan›flman›
hocam›z Hüseyin Bey var, ona da hukuksal
yönünü soraca¤›z. Dolay›s›yla, telekom ve
enerji piyasas› a¤›rl›kl› bir konuflma olacak ama
özünde de hocamla birlikte denetleyici kurullar›
da ele alaca¤›z. Tekrar teflekkür ediyorum ve
isterseniz konuya bir girifl yapmak aç›s›ndan
Hüseyin Bey’den üst kurullar neden do¤mufl,
temel ifllevleri neler oradan bafllayal›m.

Hüseyin AAltafl Öncelikle davetiniz için
teflekkürler. Üst kurullara nereden ihtiyaç
do¤mufl? Üst kurullar genellikle baz› sektörlerin
siyasi otoritelerin elinden kurtar›larak daha etkin
çal›flabilmesini amaçlam›flt›r. Bu do¤rultuda

bakt›¤›n›zda mesela Telekomünikasyon Kurulu,
Enerji Piyasas› Üst Kurulu, hatta biraz BDDK,
TMSF de bunlar›n içerisinde say›labilir. RTÜK,
fleker piyasas›, tütün piyasas› üst kurullar› gibi
denetleyici üst kurullar oluflturulmufltur. Bu
kurullar›n amac› asl›nda öncelikle o
piyasalardaki ikincil mevzuat› haz›rlamak, yani
öncelikle o piyasalar› regüle etmek, daha sonra
da o piyasa sektöründeki oyuncular›n
denetimlerini yaparak sektörlerin rekabetçi bir
ortamda daha iyi çal›flmalar›n› sa¤lamakt›r. Tabii
bunun neticesi ne olacak; bunun neticesi
vatandafl›n daha kaliteli, etkin ve ucuz hizmet
sat›n alabilmesi. 

Asl›nda üst kurullar›n kurulma amac›na
bakt›¤›n›zda sonuç olarak asl›nda belli
sektörlerdeki hizmetlerin etkin, kaliteli ve
verimli sa¤lanabilmesini amaçlamaktad›r. Bu
do¤rultuda Türkiye’de ihtiyaç do¤dukça
kendine has bir üst kurul kurulmufltur belli
sektörlerde. Oysa toplu olarak hepsinin
düzenleyebilece¤i bir flemsiye alt›nda üst
kurullar›n oluflturulmas› tabii ki özlenen
amaçt›r, ama Türkiye’de henüz
gerçekleflmemifltir. ‹htiyaç do¤dukça, iflte enerji
alan›nda ihtiyaç do¤mufltur, enerji piyasas› üst
kurulu oluflturulmufltur.

Telekom alan›nda ihtiyaç do¤mufl,
Telekomünikasyon Üst Kurulu kurulmufltur.
Ama flu anda bunlar›n hepsinin ayn› flemsiye
alt›nda toplanmas› amaçlan›yor. ‹htiyaç
oldu¤unda piyasalar›n kurulmas›yla ilgili
bakt›¤›m›zda, baz›lar›n›n 5 üyeli, baz›lar›n›n 7,
9, 11’e kadar ç›kan de¤iflik yap›lar› var.
Dolay›s›yla, bunlar›n çal›flma yöntemleri bile
çok farkl› öngörülmüfl. Yeni bir yasal
çerçevede, ki bu Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
bekletildi, geçen sene neredeyse ç›kmak
üzereyken bu kanunun baz› aksakl›klar›
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“ÜST KURULLARIMIZ 5-6 YILDA

AVRUPA’DAK‹LER‹ YAKALADI”

Avrupa örnekleriyle Türkiye paralel gidiyor.
Bu paralellikte hatta biz biraz daha öndeyiz
diyebiliriz. u açıdan; Avrupa örneklerinde
bunlar, çok uzun zamanda, 20-30 yıllık zaman
dilimi içerisinde oturtulmu . Oysa Türkiye üst
kurullar konusunda çok hızla yapılanabilmi  ve
Avrupalı örneklerinin 20-30 yılda yaptıklarını
5-6 yılda ba arabilmi tir. 

En önemli örneklerden bir tanesi de Enerji
Piyasası Üst Kurulu’dur. Biliyorsunuz, enerji
konusunda Türkiye’nin bir de jeopolitik özelli i
var. Dolayısıyla, Türkiye’nin enerji ta ıma,
enerji üretim konusunda özel bir konumu
vardır. Bu özel konumun zorlu una ra men,
üst kurul, çalı malarıyla u anda Avrupalı
örneklerinden hiç de geride de ildir. Çok az bir
zamanda yapıyor olmasına ra men.

HÜSEY N ALTA

HÜSEY‹N AALTAfi Üst kurullar asl›nda biraz
önce de belirtti¤iniz daha çok teknokratlar
hükümeti haline gelmiyor. Asl›nda, devletin
belli hizmetleri kal›c› olarak
sa¤layabilmesini öngörüyor. Bu flu demek;
siyasi iktidarlara göre de¤iflen politikalar.
Mesela enerji konusunda kurul sayesinde
geriye dönük bir enerji politikas›n›n
oluflmas› sa¤lanacakt›r. Üst kurul
olmad›¤›nda, bu tamamen siyasi
iktidarlara göre de¤iflti¤inde enerji piyasas›
da siyasi iktidarlara göre de¤iflecektir.
Onun için üst kurullar sayesinde çok daha
ileriye yönelik politikalar gelifltirilecektir.
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görüldü ve bu aksakl›klar›n giderilmesinden
sonra hepsinin yeniden ayn› çat› alt›nda
toplanaca¤›n› düflünüyoruz. Bu do¤rultuda
isterseniz art›k sorularla yön verelim. 

‹lhami KKoç Bu konuyla ilgili, hukuk deyince
benim iki tane fley dikkatimi çekiyor. Bunlardan
bir tanesi olan ba¤›ms›z özel kurullar asl›nda
Anglo-sakson sisteminin ürünleri. Bizim hukuk
sistemimizse k›ta Avrupas› hukuk sistemi
bildi¤im kadar›yla. Yan yana geldi¤inde
birtak›m sorunlar ç›k›yor mu?

‹kincisi de hep tart›fl›lan bir konudur. Özel
kurullar oluflturulmas›, devletin ana
yetkilerinden birini devretmesi anlam›na m›
geliyor, daha uç noktaya gidildi¤inde sanki
yavafl yavafl bir teknokratlar hükümetine do¤ru
mu gidiliyor? Bu tart›fl›l›yor, hukuksal aç›dan siz
nas›l bak›yorsunuz?

Hüseyin AAltafl Buna esasen flöyle bakmak
laz›m. Üst kurullar sistemi hakk›nda dedi¤iniz
do¤ru. K›ta Avrupas›’na hukuk sistemi olarak
ters bir yap›. Ancak, K›ta Avrupas› ile asl›nda
Amerikan, Anglo-sakson hukuk sistemleri art›k
ayn›l›¤a do¤ru gidiyor, yani sistemler entegre
oluyor. Buna bu flekilde bakarsan›z asl›nda üst
kurul sistemi K›ta Avrupas› ile bir birleflim içine,
entegrasyona girdi. Bu entegrasyon nedeniyle
asl›nda hukuki sorunlar›n ben yaflanmayaca¤›n›
düflünüyorum.

Asl›nda teknokratlar hükümeti de¤il, tam
tersine devletin kendi hizmetlerinin ba¤›ms›z

otoriteler arac›l›¤›yla denetlenmesi, regüle
edilmesidir. Ben bu aç›dan bir sorun
görmüyorum. Hukuki aç›dan tart›fl›l›yor ama üst
kurullara kökten karfl› olan hukukçu arkadafllar
taraf›ndan getirilen elefltiriler bunlar. Ben
bunlara kat›lm›yorum. K›ta Avrupas›’yla Anglo-
sakson hukuk sistemlerinin de üst kurullar
aç›s›ndan entegre olmaya bafllad›¤›n› görüyoruz.
Örne¤in Almanya, ‹ngiltere ve Fransa’da da
birçok konuda üst kurullar kurulmufl ve
çal›flmaya bafllam›flt›r.

M. RRauf AAtefl Bu üst kurullar›n fonksiyonlar›
aç›s›ndan bakt›¤›n›zda bir düzenleyici, bir
denetleyici, bir yapt›r›m uygulama ve bir de
uyuflmazl›k çözümleme fonksiyonu var. Bu
çerçevede yurtiçi ve yurtd›fl› uygulamalar› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz, yap›lmas› gerekenler
nelerdir?

Hüseyin AAltafl Yurtd›fl› uygulamalarda,
belirtti¤iniz gibi öncelikli hedef düzenleme,
ikincil olarak mevzuat› ç›karma. Örne¤in AB’nin
direktifleri içinde telekom sektöründe 76 adet
direktif var. Bu direktiflerin Türk hukuk
sistemine de aktar›lmas› söz konusu.

Telekomünikasyon Üst Kurulu 2000 y›l›ndan
bu yana çok h›zla hareket etti, yan›lm›yorsam
50 küsur tane ç›kar›ld›. Bu çok büyük bir
baflar›. Bu ikincil mevzuat› haz›rlayacak.
Haz›rlad›¤› ikincil mevzuat›, sektörde
oyuncular›n buna uyup uymad›¤›n›
denetleyecek, gerekti¤i yerlerde uymayan›
cezaland›racak ve bunun yan›nda bu sektörlerin
geliflmesi için politika da belirleyecek. 

M. RRauf AAtefl Buradan isterseniz Telekom
Üst Kurulu ile devam edelim. Tayfun Bey’den
nereden nereye geldik, kurulufltan bugüne
kadar ald›¤›m›z mesafe nedir onu alal›m.

Tayfun AAcarer 2000 y›l›nda kurulmufl. Fakat
Telekomünikasyon Üst Kurulu’nun
di¤erlerinden farkl› olarak bir özelli¤i, Telsiz
Genel Müdürlü¤ü olarak isimlendirilen bir
kurumun üzerine kurulmufl olmas›. Zaman
içinde, s›f›rdan kurulmad›¤› için birtak›m
s›k›nt›lar meydana getirmifl. Eski personelle
beraber kurulmufl. Asl›nda sadece dezavantaj
de¤il, avantajl› k›s›mlar› da var. Çünkü, s›f›rdan
teflkil edilmedi¤i için konuyu bilen insanlarla
kurulmufl ama, di¤er üst kurullardan farkl›
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“TELEKOM KURULU,

AB’YE UYUMDA L‹DER”

Telekom Üst Kurulu, 2000 yılında
gecikmeyle kurulmu . Daha önce ortaya
çıkması lazımdı. Dikkat ederseniz, GSM
sektörü daha önce do mu  ve bu nedenle,
ilerleyen dönemlerde ciddi sıkıntılar meydana
gelmi . Yani 1995 yılında Türkiye GSM ile ilk
kez “Alo” demeye ba lamı  ama kurul yakla ık
be  sene sonra kurulmu .

Yani aslında sektörü tam anlamıyla
düzenleyebilmek için 1990’lı yılların ba ında
kurulmu  olması gerekiyordu. Ama sayın
hocamın da dedi i gibi AB müktesebatına
uyum konusunda çok ileri bir noktaya geldi,
çalı maları çok hızlı bir ekilde yaptı. u anda
bildi im kadarıyla dört tane müktesebat kaldı.
Onlar da tamamlandı ında AB müktesebatına
ilk uyum sa layan kurullardan biri Telekom Üst
Kurulu olacak.

TAYFUN ACARER

‹LHAM‹ KKOÇ Ba¤›ms›z özel kurullar asl›nda
Anglo-sakson sisteminin ürünleri. Bizim
hukuk sistemimiz K›ta Avrupas› hukuk
sistemine dayal›
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TAYFUN AACARER



çok önemli. Gerçekten bu tecrübeler
aktar›lmazsa siyasi otorite de çok ciddi hatal›
kararlar alabilir. Çünkü, ka¤›t üzerinde bir fley
mükemmel gibi gözüküyor, ama uygulamaya
koydu¤unuzda çok ciddi sorunlarla
karfl›lafl›yoruz.

Dünyada ilk 3G uygulamas› Almanya ve
‹ngiltere’de yap›lm›flt›r. Lisanslar 50 milyar
dolara verilmifl. Almanya’da bunu alt› tane flirket
alm›fl. Adamlar hala toparlanamad›lar. Ve devlet
bunlara çok ciddi destek verdi, bir k›s›m
borçlar›n› affetti. Baflka sübvansiyonlar uygulad›
ama iki tanesi gitti. Dört tanesi ayakta kald›.
Ayn› örnekler ‹ngiltere’de, ‹talya’da da
yaflanm›fl. Sonra bir bak›yorsunuz, bu lisans
bedellerinde çok ciddi düflüfller olmufl.

fiimdi burada do¤ru karar verebilmek,
popülist yaklafl›mlardan uzak kararlar al›nmas›
son derece önemli. Aksi takdirde Türkiye’de de
yafland› bu tür örnekler. ‹kinci nesilde yaklafl›k
3 milyar dolara lisans verildi. fiu an Türkiye’de
kulland›¤›m›z GSM teknolojisi ikinci nesil olarak
tan›mlan›yor. Üçüncü nesilde bu sistemler
mobilite özelli¤i kazan›yor. Örne¤in, genifl
bantla cep telefonunuzdan bir kütüphanedeki
bilgileri indirebiliyorsunuz. H›z›n›z çok yüksek.
Yani cep telefonunuzun özellikleri de¤ifliyor,
kabiliyeti art›yor. Görüntülü konuflma mümkün,
data transferi çok daha h›zl›. 

M. RRauf AAtefl Bunlara flu anda altyap›, yasal
haz›rl›k, ne gibi bir katk›da bulunuyorsunuz; bu
iflin neresindesiniz? 

Tayfun AAcarer Demin söyledi¤im gibi 3G’de
dünyadaki örnekler ve yaflanan bir süreç var.
fiimdi bunlarla ilgili incelemeler yap›l›yor. Her
ülkede kaç lisans verilmifl, bedelleri nedir,

olarak sadece kariyer uzmanlar›n›n görev
yapt›¤› bir kurumun d›fl›nda bir yap›ya ulaflm›fl.

Bildi¤iniz gibi, telekom son derece hareketli
bir sektör. Takip etmek çok zor. Ben elektronik
mühendisiyim. Say›n baflkan yard›mc›m›z da
elektronik mühendisi. Fakat elektronik, biliflim
sektörünü takip etmek hakikaten çok zor. Yani
bir yerde duram›yorsunuz, durdu¤unuz zaman
geri kal›yorsunuz. Çok h›zl› bir süreç yaflan›yor.
Yani daha 20 y›l öncesine kadar 15 y›l
sonras›na telefonlar verilirken, flu anda
seçece¤iniz telefonda birtak›m özellikler
ar›yorsunuz. 20 y›lda çok h›zl› bir süreç geçti ve
bundan sonraki süreç daha da k›salacak. 

Çok yeni hizmetler geliyor. ‹kinci nesil
konuflulurken, flimdi 2006 y›l›nda inflallah
üçüncü nesil uygulamaya geçecek. Ama tabii
burada flu çizgiyi de çizmekte yarar var. Üst
kurullarda politikay› siyasi otorite belirler.
Örne¤in, üçüncü neslin ne zaman gelece¤i, kaç
operatöre lisans verilece¤i, lisans bedellerinin
ne olaca¤›, hatta süreleri gibi… Buradaki politika
siyasi otoritenindir. 

M. RRauf AAtefl Peki, Telekomünikasyon Üst
Kurulu ne ifl yap›yor?

Tayfun AAcarer ‹flin teknik altyap›s›n›
haz›rl›yor. Yani burada kullan›lan frekans
bantlar›, bunlar›n uygulan›fl flekli, olabilecek
ihtilaflardaki konumla ilgileniyor. Art›, siyasi
otoritenin alaca¤› kararlar için dünyadaki
geliflmeleri izliyor, verileri haz›rl›yor. 3G ile ilgili
h›zla bilgi topluyoruz. Bir yandan kendi
çal›flmalar›m›z› yap›yoruz, bir yandan da
dünyadaki örneklere bak›yoruz. Yani Amerika’y›
yeniden keflfetmenin bir anlam› yok. 3G’ye
geçen ülkeler var. Onlarda yaflanan tecrübeler

2005 / 11

“DÜNYADA L‹SANS VERME ANLAYIfiINDA DE⁄‹fi‹M VAR”

imdi biz sayın ba kanla birkaç ülkede inceleme yaptık. Mesela Uzak Do u’da lisans bedellerini
toplu almıyorlar. Lisans bedelini sürece yaymı lar. Periyotlar halinde artarak gidiyor. lk 5 yıl 50-100
milyon dolar gibi çok cüzi bir miktar alıyorlar. Böylece yatırımcıya ilk 5 yıl içinde yatırım yapma
olana ı da tanınıyor. Yatırımcı, kendini geli tirsin, abone sayısını artırsın, mali yönden rahat bir nefes
alsın deniyor. Sonra artık ba aba  noktasına eri iyor ve kâr etmeye ba lıyor. Ondan sonra da artık
her sene artırarak neticede 2 milyar doları veriyor yine, ama bunu 15 seneye yayıyor. 

Devlet, firmanın geli imine imkan veriyor, sonra firma belli bir güce eri ince de kârından daha
fazla pay almaya ba lıyor. Burada tabii 2 milyar doları aldı ınız zaman bu kamuoyunda çok güzel bir
eymi  gibi gözüküyor. Ama 2 yıl sonra o çok güzel gözüken ey devletin ba ına dert oluyor. Yani

burada en mantıklı yakla ımın bulunması lazım, aksi taktirde o gün için çok ba arılı gözüken bir ey
sonradan ekonomiye çok ciddi sıkıntılar getirebiliyor. 

Dünyada de i ik modeller var ama en mantıklısı ortalamayı görmek. O da genelde 15 yıl. Devlet
kurulu larında bu teknolojinin yakalanması gerçekten çok zor. 

TAYFUN ACARER



süreci nedir? 
fiimdi mesela hat›rlarsan›z 2G lisanslar› 25

y›ll›k verilmifltir. Turkcell ve Telsim’in 25 y›l›
vard›r. Telekom’un imtiyaz sözleflmesinde bile
iflte bu 25 y›l›n 2000’den sonraki kalan k›sm›
denmifltir. 25 y›l belki ikinci nesil için
uygundur, bana göre fazlad›r ama üçüncü nesil
için 25 y›l çok fazla. Çünkü, teknoloji o kadar
h›zl› gelifliyor ki, siz adama 25 y›ll›¤›na
vereceksiniz ama adam bunu en fazla 10-12 y›l
kullanacak, ondan sonra dördüncü, beflinci
nesil gelecek. Burada do¤ru karar vermek
laz›m.

Biraz önce söyledi¤im gibi 3 milyar dolara
lisans vermek; iflte insanlar o zaman kahraman
gibi kabul ediliyor. Sonra bak›yorsunuz, o
verdi¤iniz lisans devletin bafl›na dert oluyor.
Adam kurtaram›yor kendini ve çok ciddi
sorunlar ç›kar›yor. Kurtarmak için bu kez
mevzuatta de¤ifliklik yapmaya kalk›yorsunuz.
Bu bile yetmiyor birkaç kanun birden
ç›kar›yorsunuz. Aycell ile Aria’n›n birleflmesi
örne¤inde oldu¤u gibi, bir kanun bile yetmiyor
birkaç kanun ç›kar›yorsunuz. 

Murat KKural Bu tür bir yap› Telsiz Genel
Müdürlü¤ü bünyesinde yürütülemez miydi?
Mutlaka bir özel kurul gerekiyor muydu?

Tayfun AAcarer Bana göre yürütülemezdi.
Çünkü, TGM bir K‹T idi ve orada al›nan
kararlar› siyasi otoriteden soyutlamak oldukça
zor. Bu bir gerçek. Üst kurullar kurulurken
birtak›m muhafazalar da konmufl ve mümkün
oldu¤unca onlar› siyasetten uzak tutmak için
çal›fl›lm›fl. Bir kamu kurulufluyla bunun gitmesi
çok zor. 

Daha öncesine bakarsan›z mesela Telsiz
Genel Müdürlü¤ü yokken, onun yapt›¤› ifli o
zaman PTT yap›yordu hat›rlarsan›z. 2813 say›l›

kanun 1983 y›l›nda ortaya ç›km›flt›r. Ve Telsiz
Genel Müdürlü¤ü de 1983 y›l›nda kurulmufltur.
O da bir ihtiyaçtan do¤mufltur. Ama o da
PTT’nin içinden ç›km›fl.

‹lhami KKoç Asl›nda 1994 y›l›nda ç›kar›lan
4500 say›l› yasadan sonra 1995 y›l›nda Anayasa
Mahkemesi’nin bir iptal karar› var. Orada
gerekçe olarak “Henüz özellefltiremezsiniz,
çünkü düzenleyici olarak ba¤›ms›z bir otorite
yok” diyor. Düzenleyiciyi otoriteyi kuracaks›n›z,
liberallefltireceksiniz, tekeli kald›racaks›n›z
ondan sonra özellefltireceksiniz.

M. RRauf AAtefl ‹sterseniz Yusuf Bey’den Enerji
Piyasas› Düzenleme Kurulu’nun ald›¤› mesafeyi
ö¤renelim, sonra tekrar devam edelim. 

Yusuf GGünay Çok teflekkürler. Ald›¤›m›z
mesafeden önce müsaade ederseniz biraz arka
planda neler var onlara bakal›m. Biliyorsunuz,
bizim bu kurullarda, devlet olma vasf› gere¤i,
kamu hizmeti anlay›fl› ile faaliyet yürütülüyor.
Yani devlet vatandafl›na enerji temin edecek ve
bunlar›n bir anlamda kamu yarar› oluflu mant›¤›
var.

1980’li y›llarda temelleri tart›fl›lmaya
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“H‹DROELEKTR‹KTE YATIRIMCI SAYISI ARTACAK”

Geçti imiz 3 ayda insanlar yarı ıyor durumdaydı. Sadece bu 3 ayda 1000 megavat için 114
trilyon lira para verdiler. Bir ba vurusu varsa sorun yok hemen veriyoruz, ama amacımız bir yer elde
etmek de il. Çok ba vuru var, u ana kadar 500 civarı. Bu 1500’e çıkacak.

Bunu ben bir heyecanla söylüyorum. Gerçekten ülkemizde te ebbüsün önünü açıp, imkan
verdi imiz zaman bizim böyle dövünmemize, a lamamıza gerek yok. Yeter ki devlet ekonomik
hayatta oyuncu olmaktan çıksın. Devletin oyuncu oldu u yerde özel sektör verimli olamaz. Ben
devletin oyuncu oldu u yerde haksız rekabeti engelleyemem. Öyle bir anlayı ımız var bizim. 

Siz kamu kurulu uyla özel sektör kurulu unu aynı kurallarla yarı tırdı ınız zaman size kar ı
yapılacak suçlama “Kamu zararına i  yapıyorsunuz” eklinde olur. Yani özel sektörü kamuya tercih
ediyorsunuz demektir. Yani unu anlatamazsınız. Biz ikisinin arasında tarafsız bir yapıdayız, ikisi de
bizim için e it mesafede. Bu bazıları için vatan hainli i.

YUSUF GÜNAY

YUSUF GGÜNAY Kurallar› s›k s›k de¤iflmeyen,
fleffaf olmayan, yat›r›mc›ya güven
vermeyen bir düzenlemeler manzumesi
hiçbir zaman bu piyasan›n geliflmesine
katk› sa¤lamayaca¤› gibi tam tersi
sonuçlar do¤urur. Bütün kurumlar bunlara
zaten riayet ettiler ve siz konuflmac›lar›n az
önce söyledi¤iniz gibi piyasalar›n ba¤›ms›z
idari otoriteler taraf›ndan yönlendirilmesi,
yönetilmesi, denetlenmesi de önemli
oranda yabanc› yat›r›mc›lar›n ilgisini
çekmifltir. Bunu zaten görüflmelerimizde
görüyoruz.
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fonksiyonel hale getirmede en büyük problem,
bilindi¤inin aksine yerleflik bürokrasidir.
Hepimiz masan›n iki taraf›nda da bulunduk. Bir
konuda bir düzenleme yapmaya bafllad›¤›n›zda
herkes bir noktaya bakar: Benim görevim
al›n›yor mu, bana bir zarar veriyor mu diye. 

Esas›nda bizim yaflad›¤›m›z bu s›k›nt›lar›
di¤er ülkelerde oluflturulan kurullar da belli
oranda çekmifltir. Kolay bir ifl de¤ildir. Size bir
kararname verirler. “Bakanlar Kurulu karar›yla 7
kifli olarak atand›n›z, buyurun görevinizi yap›n”
derler. Bir anda o yap›n›n d›fl›nda ayr› bir
konumda oldu¤unuzu görürsünüz. Öncelikle
bütün kurumlarda bu var, bir haz›rl›k süreci var.
Kanunun öngördü¤ü piyasa yap›s›n› oluflturmak
için bir kurallar manzumesi ç›kar›yorsunuz.
Buna uymayanlara yapt›r›mlar›n neler olaca¤›n›
belirliyorsunuz.

Daha do¤rusu, bu piyasaya girmek
isteyenlerin her fleyi aç›kça görebilmesi laz›m.
Serbest piyasan›n mant›¤› da bu. 

M. RRauf AAtefl Sizin görev alan›n›z,
ilgilendi¤iniz alanlar biraz fazla, de¤il mi?

Yusuf GGünay Enerjide bizim dört alan›m›z

baflland›. Dediler ki, bu sektörler de rekabete
aç›lamaz m›, aç›l›rsa ne olur? 1991 y›l›nda
‹ngiltere’de bizim muadil kuruluflumuz kuruldu,
1987’de genel düzenlemeler yap›ld›, 4 y›l
süreyle özellefltirmeler gerçeklefltirildi ve 1991
y›l›nda ‹ngiltere’de enerjiyi özel denetleyici
kurulufl yönetmeye bafllad›. Ve bir 10 y›l
geçtikten sonra görüldü ki, özellikle sanayi
tüketicilerinin ödedi¤i elektrik bedeli yüzde 39
düflmüfltü.

Elektrikte süreklilik ve kalite çok önemlidir.
Bunlar sa¤land›. OECD ülkeleri aras›nda yüzde
11 olan ortalama yüzde 7,5’e düfltü. Yani bu
hizmetler rekabet koflullar› içerisinde
yürütüldü¤ü takdirde çok daha tüketici lehine
sonuçlar al›nd›¤› görüldü. 

Türkiye bu aç›dan ne durumda? Türkiye’de
bizim genel sistemimiz içinde enerji hala bir
kamu hizmetidir. Kamu hizmetinden ne anlar›z?
Devletin bir hizmeti bedelsiz, mümkünse kârs›z
vatandafla sunmas› demektir. Ama biz OECD
ülkeleri içerisinde en pahal› elektri¤i
kullan›yoruz. Temelde bu var. Tabii iflin esas
noktas› flu: Biz toplum olarak bu böyledir diye
bu kanunlar› ç›karmad›k. Bu, toplumsal bir
ihtiyaçtan kaynaklanmad›. Yine Türkiye’de
temel reformlar, temel düzenleyici ifllemler ya
uluslararas› finans kurulufllar›n›n tavsiyesi ya da
bizde oldu¤u gibi AB üyelik süreci içinde
yap›ld›.

Toplumsal ihtiyaçtan ortaya ç›karak bu
kanunlar› ç›karmad›¤›m›z› söylemifltim, bunun
da dayand›raca¤›m baz› sonuçlar› var. Bu
kurullar oluflturulduktan sonra bunlar›n yeni
yap›da görev ve sorumluluk üstlenmesi ve
kanunla kendilerine verilen piyasay›
oluflturmalar› öngörüldü. Bu gerçekten çok zor
bir ifl, kolay ifl de¤il. Çünkü, bu alanda bir kere
toplumsal destek olmas› laz›m. Yani vatandafl›n
“Evet, bu do¤ru bir fleydir” demesi, bir
kamuoyu deste¤i laz›m. Art› kamu kurum ve
kurulufllar›n›n deste¤i laz›m. Türkiye gibi
ülkelerde bu flekilde yeni bir kurum
olufltururken bunu görev ve yetkileriyle
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“DO⁄ALGAZ G‹TMEYEN 

YER KALMAYACAK”

Önümüzdeki yıl sonu itibariyle Türkiye’de
do algaz gitmeyen yer kalmayacak. Dı a
ba ımlılıktan falan söz ediyoruz. Türkiye gibi
do algazı olmayan ülkelerde dı a ba ımlı
olunur. Bunda korkulacak, çekinecek bir ey
yok. Bütün AB ülkeleri gazının büyük
bölümünü Rusya’dan alıyor, bizim gibi bir
kısmını Cezayir gibi ülkelerden alıyor.
Do algaz fiyatı da petrolün fiyatına ba lı.

Do algaz, di er yakıtlara oranla
alternatifsiz en ucuz enerji kayna ı. Elde
etti imiz ısı anlamında, kömürden çok daha
ucuzdur do algaz. Çevre ile barı ıktır.
Do algazın gitti i yerde sanayicinin ödedi i
enerji maliyeti üçte iki oranında dü mü tür.
Dokuz birim öderken üç birim, ya da üç birim
öderken bir birim ödemeye ba lamı tır.
Çünkü, di er yakıtlara, LPG olsun di erleri
olsun, çok daha yüksek bedel ödemek
durumunda kalıyorlar. Do algazın gitti i yerde
sanayi canlanıyor. Do algaz sayesinde,
sanayi üreticisi di er ülke üreticileriyle rekabet
edebilir hale gelmi tir. Seramik sektörünü
örnek verebilirim. Bu sektör dünyada tekrar
önemli bir yere geldi. 

YUSUF GÜNAY

MURAT KKURAL ‹dari ifllemlerle kanunun da
üzerine ç›k›larak s›n›rlamalar yap›l›yor. Bu
çok kurumda böyle. RTÜK’te de ayn› fleyler
söz konusu. Ba¤›ms›z düzenleyici otorite
benzeri kurumlar var. TMSF mesela. Orada
bile ayn› fleyler söz konusu. Dolay›s›yla,
kanunlar ç›kt›¤› gibi uygulansa çok
sorunumuz yok. 



var. Önce elektrik piyasas›yd›, sonra do¤algaz
eklendi enerji piyasas› oldu, sonra petrol ve
LPG eklendi. Bir zaman dilimi içinde bir
piyasada uygulama dönemi yaflan›rken di¤er
piyasa haz›rl›k dönemini yaflad›. fiu an hala
LPG’de kurulufl aflamas›n› henüz tamamlam›fl
say›lmay›z.

Tabii flöyle bir fley de oluyor kurullarda.
Yeni bir kurul oluflturuyorsunuz. Personel yeni,
farkl› bir amaç için kendisinin
görevlendirildi¤ini görüyor ve klasik genel
idareden biraz daha farkl› bir çal›flma ortam›
oluyor. Baflar›l› olacaks›n›z, ›srar edeceksiniz.
Yani üretip üretmedi¤iniz burada görülüyor.
Ben yerleflik bürokrasinin en kat› oldu¤u yerde
16 y›l görev yapt›m. Sizin orada bir fley üretip
üretmedi¤iniz çok fazla görülmez. Sonuçta 2
milyon memurdan bir tanesisiniz. Fakat burada

yapt›klar›n›z ve yapamad›klar›n›z kamuoyu
taraf›ndan görülür durumda. 

Biz önce elektrik piyasas›nda yat›r›mc›lar›n
piyasaya olan ilgileri çerçevesinde elektrik
üretmeleri için bir ortam haz›rlad›k ve insanlar›
yat›r›ma davet ettik. Ve flu ana kadar Türkiye’de
13 bin megavatl›k elektrik üretimi baflvurusu
oldu, bunlardan 6 bini lisansland›. 

Gelece¤im en önemli konulardan bir tanesi
bizim kamu hizmeti anlay›fl›m›z. Devletin hem
kural koyucu, hem hakem, hem oyuncu oldu¤u
bir ortamda bir fleyleri feda etmifliz. Nas›l
olmufl? Su konusunu vurgulamak istiyorum.
Hakikaten bizim ülkemizdeki su potansiyelini
enerjiye çevirme konusunda keflke çok daha
önce böyle bir düzenleme yap›lm›fl olsayd›,
Türkiye enerji aç›s›ndan çok daha ileri bir yol
alm›fl olacakt›. Öyle bir fley ki, su her saniye
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EVRENSEL H‹ZMET YASASI TELEKOMU NASIL ETK‹LEYECEK?

Geçti imiz temmuz ayında bir Evrensel Hizmet Yasası çıkarıldı. Telekomünikasyon hizmetleriyle ilgili
bir yasaydı. Ve belli telekom hizmetlerinin mutlaka vatanda a götürülmesini amaçlıyordu. Bu aslında
Türk Telekom’un daha önceki görev sözle mesi içinde asgari hizmetler eklinde biçimlenmi ti. Özel
sektör mantı ı geldikten sonra, örne in ırnak’taki bir köye telefon götürülmesi hizmetini özel irketin
yapmayabilece i ya da yapamayabilece i dü ünülerek, oraya da telefonun gitmesi gerekiyor. Bu
nedenle zaten örneklerine baktı ınız zaman sabit telekom operatörünün devletten çıkıp özele
geçmeden önce mutlaka evrensel hizmet yasalarıyla desteklenmesi lazım.

Evrensel Hizmet Yasası’nın da mutlaka özelle tirmeden önce çıkması gerekti ini savunduk ve bu
yönde bir yasa hazırlı ı yapıldı. Bu yasada getirilen eyler ile asgari hizmetlerin de üzerine çıkarıldı.
Telekom ses hizmetleri, acil ça rı, ankesörlü telefon, temel internet hizmetleri evrensel telekom hizmeti
olarak tanımlandı.

Bu saydı ım hizmetleri vatanda ın kaliteli, ucuz ve e it artlarla alabilece i bir hale getirmek için bir
kaynak lazım. Bunun için de kaynak olarak bu sektörde faaliyet gösteren tüm i letmecilerin buna
katılımı sa landı. Örne in, Türk Telekom, cirosunun yüzde 1’i kadar bu fona kaynak aktaracak. Di er
operatörler aynı ekilde buraya bir kaynak sa layacak. Bunun yapıla ması için de yine denetim
fonksiyonu tamamen bize, ama i in icra kısmı Ula tırma Bakanlı ı’na bırakıldı. Ula tırma Bakanlı ı
bünyesinde, Haberle me Genel Müdürlü ü’nın altında, Evrensel Hizmet Dairesi eklinde bir birim
olu turuldu. Bu yapı u anda çalı ıyor. 

Bugün itibariyle, yanılmıyorsam 3-4 ay içerisinde orada 500 trilyonun üzerinde bir kaynak birikti.
Tabii bütün bunların yanında Danı tay’dan gelen imtiyaz sözle mesi tasla ında, asgari hizmet
yükümlülü ünün de Türk Telekom’da oldu u yer alıyor. Bu u anlama geliyor. Türk Telekom, ses
hizmetini evrensel hizmet olarak vatanda a sunmak zorunda. Ankesörlü telefon hizmeti ve ça rı hizmeti
sunmak zorunda. Bunların dı ında bir de evrensel hizmet fonuna belli bir pay vermek durumunda.

Burada dikkati çekmem gereken nokta u: Türkiye’de temel internet hizmetleri de evrensel hizmet
olarak tanımlanıyor. Bu aslında Belçika, Hollanda ve ABD gibi çok az ülkede evrensel hizmet tanımında.
Türkiye bir adım daha öne geçti. Ba kanımızın da belirtti i gibi yasalar konuyor ama uygulaması
umarım çok iyi geli ir. 

nternet hizmeti de bütün vatanda lara sunulabilir. Buradan una gelece im. Türk insanı tarım
toplumunu bir dönem yakalamı  ve dünyada imparatorluklar kurmu . Arkasından sanayi devrimini
yakalayamadı ı için çok geri kalmı tı. imdi ça ımızda bilgi toplumu var. te bilgi toplumunu
yakalayabilmenin de temelinde yatan telekom hizmetlerine Türk insanın kaliteli, ucuz, ekonomik durumu
elverdi i ölçüde çabuk ula abilmesi oldu unu, bunun da evrensel hizmetle sa lanabilece ini
dü ünüyorum. Bu anlamda evrensel hizmetler artık uygulamaya girdi. Umarım uygulaması da güzel olur. 

GAL P ZEREY



megavatl›k bir baflvurudan bahsediyorum.
Bunun de¤eri 10 milyar dolard›r. 

Murat KKural Siz o tarafs›zl›¤› sa¤layabiliyor
musunuz?

Yusuf GGünay Söylüyorum, sa¤layamay›z
diye. Demek ki devletin bir an evvel enerjiden,
telekomdan, bankac›l›ktan çekilmesi gerekir.

Aysel AAlp Baflvurular› geç sonuçland›rd›¤›n›z
yönünde flikayet var. “Bir y›l önce baflvurduk
ama hala yat›r›ma geçemedik. Çünkü, cevap
gelmedi” fleklinde flikayetler var. 

Yusuf GGünay Do¤rudur. Afla¤› yukar› bir
baflvurunun ilk bafllang›c›ndan yat›r›m
dönemine kadar iki fley var. Birincisi su, ikincisi
de elektrik üretimi. Üretme iznini veren de
biziz. Vatandafl, Devlet Su ‹flleri Genel

ak›yor, denize gidiyor. Bunu geriye çevirme
olana¤›m›z yok. Yeterli finansman›n›z olmad›¤›
için bu yat›r›mlar› yapamam›fls›n›z. Özel sektöre
de yasaklam›fls›n›z.

Biz di¤er kamu kurulufllar›n›n ilgili
birimleriyle tam bir mutabakat sa¤layarak bir
seferberlik bafllatt›k ve flu ana kadar 8 bin
megavatl›k bir potansiyel oldu. Hani, flöyle bir
fley düflünmeyelim. Çok büyük debisi olan
barajlar yap›lacak falan, öyle bir fley de¤il.
Bat›’da özellikle kuzey ülkelerinde bin
megavatl›k de¤ere kadar herkes suyunu
kullanm›fl. Yani bir dere, küçük bir akarsu, bir
rezervuar yaparak borularla belli bir noktadan
suyu alan elektrik üretiyorsunuz. Çok basit bir
yat›r›m› var. Dedi¤im gibi bir y›lda 8 bin
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GSM
firmalar› ve
uzak
mesafe
telefon
hizmeti
veren
firmalar,
uydu
hizmetleri
veren
firmalar›n
bütün
yat›r›m
bilgileri, y›ll›k
olarak
sürekli bize
geliyor.
Sektörde
rekabete
engel bir
fley var m›,
fiyat
durumlar›
nas›l diye
bak›yoruz.
Bir de bu
firmalar›n
kazançlar›n›
n on binde
35’i bize
katk› pay›
olarak
ödeniyor.
Bu flekliyle
denetleme
faaliyetlerim
iz sürüyor. 



Müdürlü¤ü’nden bu suyun kullanma hakk›n›
alacak, sonra da o sudan elektrik üretmek için
benden izin alacak. 

M. RRauf AAtefl Süre DS‹’de mi uzuyor?
Yusuf GGünay Yok öyle demiyorum. Süreci

anlat›yorum. Üçüncü noktada da bu üretti¤ini
hangi noktadan ba¤lama unsuru var. Siz bu
sistemi nereden nas›l sa¤layacaks›n›z? Uygun bir
yer saptan›p, size bildirilmesi gerekiyor. Ankara,
‹stanbul’da de¤il Trabzon’un yaylas›nda,
Toroslar’›n tepesinde bu tip fleyler var. Ama biz
bu süreleri yar› yar›ya azaltmak için çal›flma
içerisindeyiz. Yani gecikme tamamen iflin
niteli¤inden kaynaklanan bir fley.

Burada bürokratik bir pay mutlaka var ama
üç-dört tane kurulufl ayn› konuyla ilgili oldu¤u
için belli bir zaman sorunu var. 

M. RRauf AAtefl Peki do¤algaz piyasas›nda
durum nedir?

Yusuf GGünay Bu ülkeye 1986 y›l›nda
do¤algaz geldi. Hep söylenir, ihtiyac›m›zdan
daha fazla anlaflma yap›ld›¤› ileri sürülür. Bu
ülkede do¤algaz var, insanlar istiyor ama
do¤algaz da¤›t›lam›yor. Gerçekten enerji ve
ihale kelimelerini yan yana koydu¤unuzda
insanlar›n kafalar›nda müthifl bir olumsuzluk
beliriyor.

Bu 16 y›l boyunca bu da¤›t›m› kim yapacak,
nas›l yapacak? Bu kurulun bence en baflar›l›
oldu¤u alan flu: Biz 2003 y›l›nda tamamen
kendi arkadafllar›m›zla düzenledi¤imiz mevzuat

çerçevesinde bütün Türkiye’deki do¤algaz
da¤›t›m yerlerinde çal›flmalar› h›zla bafllatt›k. ‹ki
y›lda geldi¤imiz noktada, ilave 25 ilde do¤algaz
kullan›l›r hale geldi. Hiç kimse “Bu ihalelerde
flöyle bir fley oldu” diye bir tek kelime
duyamaz. Çünkü, sadece kat›l›mc›lar›n
gerçeklefltirdi¤i, bizim sadece seyretti¤imiz bir
model oluflturduk. Ve ne oldu bunun
sonucunda?

Bugün baz› yerlerde Ankara, ‹stanbul,
‹zmit’ten çok daha fazla do¤algaz bedeli
ödeyenler var. Çünkü örne¤in Kayseri’deki
adam, rekabet ortam›n›n yeni iflleyifli içinde
yar›flarak ihaleyi alm›flt›r. Örne¤in, Çorum’da
gündüz çal›flan bir insan, “Gece 03:30’da gelin,
evime gaz ba¤lay›n” der. Gece 03:30’da gaz›n›z
ba¤lan›r ve “Baflka bir ihtiyac›n›z var m›” diye
sorulur. Bunu, piyasan›n nas›l daha etkili,
verimli ve müflteri odakl› çal›flt›¤›n› göstermek
aç›s›ndan söylüyorum. 

M. RRauf AAtefl Sizin üçüncü piyasan›z da
petrol da¤›t›m›. Orada neler yap›yorsunuz?

Yusuf GGünay Petrolün zaten bir özel sektör
tecrübesi var. Bir düzenleyici kurul taraf›ndan
yönetilmiyordu belki ama petrol piyasas› özel
sektör a¤›rl›kl› bir piyasayd›. Kanun ç›kt›¤›nda,
petrol kaçakç›l›¤›ndan da hareket ederek “ulusal
marker” diye bir sistem kullan›lmas›
öngörülüyor. Art›, di¤er piyasalarda oldu¤u gibi
bu piyasaya girifl-ç›k›fl›n lisans ve denetim
yoluyla gerçeklefltirilmesi.
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“GSM’DE KONTROL 

MUTLAKA GEREKL‹”

Firmaları hiçbir zaman ba ı bo
bırakmıyoruz. Önden gelen, bir süre sonra
di erlerini yutmaya ba lıyor. Etkin piyasa gücü
dedi imiz bir kavram var. Etkin piyasa gücü
olarak ilan edilen GSM sektöründe
müeyyideler di erlerinden farklı. Zaten
dünyada özellikle Avrupa’da da bu piyasaların
temel i levlerinden biri bu. Çünkü, bıraktı ınız
zaman bir tanesi di erlerini yok edecektir. 

Bazı konular üst kurullarda iç içe geçmi tir.
Rekabet Kurumu’nun ilgilendi i alanlar vardır.
Fakat Telekomünikasyon Üst Kurulu’nun da
ilgilendi i alanlar vardır. Bu tür olaylarda
Rekabet Kurumu’yla biz sürekli bilgi ileti imi
içindeyiz. Mesela bu Telsim ihalesinde dedik
ki, “Mevzuat gere i bir mobil irketi ba ka bir
mobil irket alamaz, çünkü alırsa di erlerini
zaten yutar.”

TAYFUN ACARER



ki biz hakikaten Türkiye’deki kurumlar› baflka
ülkeden gelmifl kurumlar gibi bir alg›lama
içerisinde olmayal›m. 

M. RRauf AAtefl Tekrar Telekomünikasyon Üst
Kurulu’na dönmek istiyorum. Galip Bey’den
kurulun gündemini, yapacaklar›n› dinleyelim…

Galip ZZerey ‹kincil piyasadaki
düzenlemelerin yan›nda denetleme faaliyetleri,
yap›lan bu düzenlemelerin ne kadar
uyguland›¤› gibi bafll›klarla ilgileniyoruz. Bunun
için yedi bölgede bölge müdürlüklerimiz var.
Bunlar ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Samsun, Mersin,
Diyarbak›r ve Erzurum’da. Yani Samsun’da 20,
‹stanbul’da 21 kifli çal›fl›yor. Bu arkadafllar›m›z
birkaç sene önce Aselsan taraf›ndan gelifltirilen
30 milyon dolarl›k bir projeyle mobil denetleyici
cihazlar›m›z› devreye soktular. Onlarla denetim
yap›yorlar. Bunlarla izinsiz yay›n yapan her
türlü telsiz cihaz›n› bulabiliyoruz. A¤›rl›kl›
olarak GSM baz istasyonlar› denetlemesi olmak
üzere sürekli bu denetimler yap›l›yor. 

Örne¤in bizden yeni teknolojilerle ilgili
deneme izni al›n›yor. Bu izni süreli olarak
veriyoruz. Hakikaten verildi¤i flekliyle mi
yap›ld›¤›, izin süresi sonunda sonland›r›l›p
sonland›r›lmad›¤›, ticari bir faaliyette kullan›l›p
para kazan›l›p kazan›lmad›¤› belirleniyor.
Telekom Kurulu taraf›ndan sürekli bir
denetleme faaliyeti yap›ld›¤› için sektördeki
firmalar da bunu biliyorlar, o flekilde denetimler
sürdürülüyor.

Örne¤in GSM firmalar›nda, Türk Telekom’da
ara ba¤lant› ücretleri en çok bizi meflgul ediyor.
Ara ba¤lant› referans ücretlerini biz belirliyoruz
ama firmalar uygulamak zorunda de¤il. ‹ki
firma, aralar›nda anlaflma imzalad›¤› taktirde
kar›flm›yoruz. Ama aralar›nda bir anlaflmazl›k
olur da bize gelirlerse bizim fiyat›m›z›
uygulamak zorundalar. 

Murat KKural fiimdi bir de genifl bant
uygulamalar› gündeme geldi. Bu sizce
regülatörleri ne yönde etkileyecek; ne tür
önlemler al›nmas› düflünülüyor? Sonuç olarak
hakim gruplar›n bir evrensel hizmetler
perspektifi var. Dolay›s›yla, evrensel hizmetlerin
de mutlaka götürülmesi gerekiyor. Yat›r›mlar›n
yap›lmas› veya devam›n›n getirilmesi
konusunda sorun ç›kabilir. Bu çerçevede ne
düflünüyorsunuz?

Tayfun AAcarer Öncelikle biraz önce de
söyledi¤im gibi, en h›zl› geliflim ve de¤iflim
gösteren sektör telekomünikasyon sektörü. Ben
bunu kabul ediyorum. Mühim olan bu f›rsatlar›n
piyasa dengelerini alt üst etmeyecek flekilde

Türkiye’de 10 bin tane bayi var görünüyor
ama bize gelen baflvuru say›s› 16 bin. Yani
Türkiye’de kaç bayi oldu¤unu bile bilemiyoruz,
yani müthifl bir kay›t d›fl›l›k var. 2005 y›l›na
kadar herhalde falanca akaryak›t istasyonu flu
nedenle kapand› diye bir fley duyulmam›flt›r.
Biz 2 bin istasyonu kapad›k. Kanunlar›n,
mevzuat›n ç›kar›lmas› vatandafl ve kamuoyu
aç›s›ndan çok etkileyici bir fley de¤il, önemli
olan bunun uygulamas›n› yapmak. 

Elektrik piyasas›nda ald›¤›m›z ilk karar,
ÇEAfi ve Kepez’in iletim hakk›n›n devrinin
yap›lmas›d›r. 28 Kas›m 2002 tarihinde bu karar›
ç›kar›p resmi gazetede yay›nlad›k. Daha
sonras›n› biliyorsunuz. New York’ta iki tane
avukat beni ziyarete geldi. Adamlar›n arad›¤›
fley flu: “Acaba siz bu ifli bir dan›fl›kl› dövüfl
fleklinde mi yapt›n›z?” “Türkiye’de biz daha
önce böyle bir uygulama görmedik” dediler.
“Bizim falanca flirketin bunlardan flu kadar
alaca¤› var. Acaba siz bu alaca¤› engellemek
amac›yla m› önceden hareket ettiniz” gibi
tart›flmalar açt›lar. 

Yani, kanunlar ç›kar ama uygulanmaz
mant›¤› yerleflmifl durumda. ‹lk denetimi petrol
piyasas›nda bayilere yapt›k. Siz bir akaryak›t
kaçakç›l›¤› konusunu ortaya att›¤›n›zda herkes
flundan bahseder. Türkiye’de bu zaten ortak
sorundur. Bir konuyla birkaç kurulufl ilgilenirse
herkes bunun nimetlerinden faydalanmak ister
ama sorumluluk baflkalar›n›n üzerine at›l›r ve
koordinasyon eksikli¤inden bahsedilir. Bu
noktada sivil ve askeri bürokrasi ilk defa bu
konuda iflbirli¤i içine girdi. Çünkü, 300 kiflilik
bir kurumla Türkiye’de piyasa denetimi
yapman›z mümkün de¤il. Petrol piyasas› 15-16
bin oyuncusu olan, 30 milyar dolarl›k bir
piyasa. Ve her hafta bir piyasa denetimi
yap›lmas› gerekiyor. Kaçak akaryak›t noktas›nda
da çok ciddi bir sonuç alaca¤›m›zdan eminim. 

M. RRauf AAtefl Bir de LPG alan› vard›…
Yusuf GGünay Orada da haz›rl›k dönemi 13

Mart’ta bitiyor. Petrol piyasas›nda ne yapt›ysak
LPG’de de ayn›s›n› devam ettiririz. Sonuçta
“Özerk kurumlar ne ifle yarar” dedi¤inizde
bütün kurumlar›n anlataca¤› çok fley var. Yeter
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AYSEL AALP Kamuoyunda flöyle bir izlenim
var. Bafl›na buyruk karar alan ve çok
yüksek maafl alan baflkanlar, yine bafl›na
buyruk s›k s›k yurtd›fl› gezilere gidip harc›rah
alan yöneticiler konumunda görünüyor üst
kurullar.



uygulanabilir modellerinin ortaya
konabilmesidir. Yeni bir geliflime
direnemezsiniz, eninde sonunda geçifl
yapacaks›n›z. Uygun zeminde ve ortamda geçifl
yapmak laz›m. Bundan kaç›fl olmaz. 

GSM ilk ç›kt›¤›ndaki ortalama fiyatlara bak›n,
flu anki fiyatlara bak›n. Hem geliflen teknoloji
hem de rekabetle beraber daha da geriye
gidecek. Bizim yapmam›z gereken, en uygun
modelle teknolojik bir geliflmenin sektöre
adaptasyonu.

M. RRauf AAtefl Büyük özellefltirmeler
sonras›nda EPDK ve Telekomünikasyon Üst

Kurulu’nun ajandas›nda düzenleme ve
denetleme aç›s›ndan farkl›l›klar olacak m›?
‹flleyiflinizi, yo¤unlu¤unuzu art›racak bir dönem
bafll›yor mu?

Tayfun AAcarer Türk Telekom’un
Telekomünikasyon Üst Kurulu’yla ilifli¤i görev
sözleflmesi kapsam›ndayd›. Baz› hizmetleri
görevi gere¤i yap›yordu. fiu anda Türk
Telekom’un görev sözleflmesi, imtiyaz
sözleflmesi oldu. Bu, bizim aç›m›zdan de¤iflen
fley. Görev sözleflmesi kapsam›nda yapmas›
gereken baz› hizmetleri art›k yapmak zorunda
de¤il, ama o hizmetler, evrensel hizmet olarak
yap›lacakt›r.

Belki Türk Telekom yapmayacakt›r, baflka
bir operatör yapacakt›r. Bu sabit bir operatör de
olabilir, bir GSM operatörü de olabilir, uydu

20 / 2005

Genifl Açı toplantısında, sıcak bir ortamda,
üst kurulların gündemindeki önemli
ba?lıklar konufluldu. Özellikle son dönemde
önemli adımların atıldı¤ı telekom ve enerji
sektörleri masaya yatırıldı. Türkiye'deki
geliflmeler ile dünyadaki örnekler
kıyaslandı. Bundan sonra alınması gereken
yola dair önemli saptamalar yapıldı.



Bu, GSM’cilerin verdi¤i hizmetlerin çeflitlenmesi,
ucuzlamas›, kalitesinin artmas›na yönelik sanal
bir flebeke. Ama hizmet farkl›, numara
tafl›nabiliyor. fiu anda herhangi bir operatörden
ald›¤›n›z numaran›n hiçbir karakterini
de¤ifltirmeniz gerekmiyor. Burada bir ad›m var,
önce GSM’de uygulan›p sonra sabite geçiyor.
‹lerleyen ülkeler iflte nihai olarak burada
birlefltirmeye bafll›yor. Bu tabii yeni f›rsatlar
getirecek. Çaba gösteren, teknolojiyi takip eden
atak flirketlere göre imkanlar. Karfl›n›zdakini
ayn› operatördeymifl gibi ar›yor ve rahatl›kla
konuflabiliyorsunuz ama o baflka bir operatöre
geçmifl ve siz bunu bilmiyorsunuz. Bu takdirde
ciddi bir tüketici ma¤durusunuz. Bu faturalara
ciddi olarak yans›r.

Aysel AAlp Ayr›m›n› yapmak mümkün

servis sa¤lay›c› da olabilir. Yani ücra bir
noktaya illa ki sabit hatla gidece¤im demek,
oraya örne¤in GSM teknolojisi veya uydu
teknolojisiyle gitmekten daha pahal›ya mal olur.
‹lla ki oraya sabit hatla gidilecek diye bir fley
yok.

Biraz evvel de söyledi¤im gibi yeni teknoloji
bu konuda da büyük f›rsatlar getiriyor. Örne¤in,
önümüzdeki y›l 3G ile beraber Wimax
dedi¤imiz bir teknoloji gündemi çok fliddetli
olarak meflgul edecek. Bu teknoloji çok iyi
imkanlar sa¤l›yor. Bir yere data götürecekseniz,
mutlaka sabit hat götürmek gerek diye bir
iddiada bulunmak hiç de ak›l kâr› olmayacakt›r.
Önümüzdeki y›l uzak mesafe telefon hizmeti
lisanslar› söz konusu olacak. 

Onun d›fl›nda yine 3G, Wimax çok önemli.
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ÜST KURULLARIN BATI’DAN

EKS‹KL‹KLER‹ VAR MI?

imdi yapısal farklılıklar var tabii. Ama
yapısal farklılıktan daha ziyade u var.
Ba ımsız düzenleyici otoritelerin yapılarının
olu umunda farklılıklar var. Mesela
telekomünikasyon kurulu bakarsanız yedi
üyeden olu ur. Yedi üyenin olu umuna
baktı ınızda, tamamen aslında siyasi iktidara
uygundur. Yapısı açıkçası böyle. Di er
ba ımsız otoritelerde de öyledir. 

Di erlerinde de böyledir. Yani üye aday
gösterme süreci kanunlarda da böyle
düzenlenmi tir. Bunun yerine Avrupa’daki
örneklerde daha ziyade o sektör oyuncularının
oylamalarıyla, delegasyon sistemiyle
getirildiklerini, daha ba ımsız olu tuklarını
görüyoruz. Türkiye’de de zamanla buraya
do ru gidebilece ini zannediyorum. 

Yani yapılar olu urken bir farklılık var.
Amerikan sisteminde, Anglo-sakson sistemde
tamamen delegasyon sistemiyle geliyorlar.
Avrupa sisteminde karma, delegasyon ve
siyasi otoritenin aday göstermesi eklinde.
Bizde a ırlık aslında yine karma ama daha
çok siyasi otoritenin aday gösterdi i sistem
uygulanıyor. Bu yönüyle önemli bir farklılık var.
kincisi, çalı ma sistemleri açısından farklılık

var. Bizde çalı ma sistemlerinde bir kurul var
bir de kurum var. Orada kurul ve kurumdan
ziyade tamamen tek bir yapı söz konusu. Bu
kurul ve kurumu ayrı koydu unuz zaman
bazen aralarında çatı malar ya anabiliyor. u
anda Türkiye’de bazı kurum ve kurullar
arasında bunları görebiliyoruz. 

HÜSEY N ALTA



olabilecek mi? Arayan kifli nas›l bilecek bunu?
Hüseyin AAltafl fiimdi ben Turkcell’den

Turkcell’i ararsam ayr› para, Avea’dan Turkcell’i
ararsam ayr› para. Bu ayr›m yap›labilse, o
zaman sorun zaten kendili¤inden çözülüyor
ama dünyada bunu yapan ülke say›s› da çok
az.

Tayfun AAcarer Asl›nda bu roaming havuzu
Türkiye’de yok. Türkiye’ye gelse o zaman
bütün aramalar bir yerde toplan›yor oradan
gidece¤i yere gidiyor. Bankalar›n kredi kart›
merkezi sistemindeki gibi ayn›. 

Aysel AAlp Uzak mesafe ses hizmetlerinde A
grubu ve B grubu operatörler var. Bir süreç
vard› ve bu süreç B grubu için doldu. A grubu
için de ocak ay›nda dolacak dendi. Tekrar bir
uzatma olacak m›, yoksa gerçekten 1 Ocak’tan
itibaren uzak mesafede özellikle tam bir rekabet
ortam› sa¤lanabilecek mi?

Tayfun AAcarer fiu anda programda bir
de¤ifliklik yok. Türkiye bu konuda bir süreçten

geçti. Hassas ve nazik bir süreç.
Aysel AAlp Peki bitti mi art›k o süreç?
Tayfun AAcarer Öyle gözüküyor.
M. RRauf AAtefl Enerji sektöründe çok say›da

giriflimci ç›kt› ve ç›kacak. Enerji alan›nda ne
kadar giriflim bekliyorsunuz, önümüzdeki
y›llarda bu ifle çok kat›l›m olacak m›d›r; bir
tahmininiz var m›?

Yusuf GGünay Özellefltirmeyi piyasan›n
geliflmesi aç›s›ndan ben olumlu olarak
de¤erlendiriyorum. Akaryak›tta da¤›t›m flirketleri
22 civar›ndayd›, flimdi 34 flirket oldu. ‹nsanlar
bir anlamda bunu biraz da garipsediler bu
kadar çok da¤›t›m flirketi olur mu diye. Olur.
Bunlar kaçakç›l›k yapmak için kuruluyor gibi
baz› suçlamalar var. Bir kere hiç kimse
kaçakç›l›k yapmak için flirket kurmaz. Gelip
lisansa tabi olmaz. Kaçakç›l›k yapmak için
böyle bir fleye girmeye gerek yok. 

Dolay›s›yla, piyasada oyuncu say›s›n›n
artmas›n› ben olumlu bir geliflme olarak
görüyorum. Zannediyorum biz elektrik
üretiminde 300 lisans verdik. Rüzgarda da
baflvuru flirket olarak 100 civar›nda.
Hidroelektrikte 500 baflvuru var. 2 ya da üç
tane jeotermal santral. 

Aysel AAlp Niye bu kadar yüksek ön yeterlilik
flartlar› var?

Yusuf GGünay Özellefltirme konusu tamamen
Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n ilgi alan›na
giren bir konu. Bu aflamada bizim ve bakanl›¤›n
ayr› ayr› görevleri var. Bakanl›k bu konulara
iliflkin görüfllerini bildiriyor, biz de daha sonra
bu insanlara lisans verece¤imiz için önceden
uyacaklar› kurallar›, sonradan nelere tabi
olacaklar›n› belirliyoruz. 

Benim arzulad›¤›m fley, do¤algaz
özellefltirmelerinin de ayn› elektrik gibi
yap›lmas›. Her fley ayn›. Sadece birinde iletim
hatt› topra¤›n alt›nda, birinde üstünde. Tek fark
bu ama maalesef bu olmad›. Ancak, yine de
özellefltirme yap›lmas›n› her fleyin üzerinde
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“ÜCRETLEND‹RMEDE

SORUNLAR VAR”

Sorun üstten çok altta büyümeye ba ladı.
Burada çalı an personel kariyer uzmanı diye
geçiyor. Bunlar yüksek lisans yapmı , en az
bir hatta iki yabancı dili çok iyi bilen, neticede
uzman yardımcısı olarak gelmi , doktora
a ırlı ında bir tez yapmı , konusunda uzman
ki iler. Siz bu nitelikte elemanları ancak belli
bir ücret vererek tutabiliyorsunuz. Ama bu
ki ilere verece iniz ücretin hiyerar ik yapıya
uygun olarak sıralanması gerekiyor. Kurum
ba kanı böyle bir ücret alıyorsa ba kan
yardımcısı ondan biraz daha az ücret alacak
ki daire ba kanı ondan az alsın. Alttaki kariyer
uzmanı da ondan daha az ücret alacak. imdi
siz 30 tane kariyer uzmanının ba ındaki daire
ba kanıyla kariyer uzmanının maa ı
arasındaki farkı 100 YTL yaparsanız ciddi bir
sorun ya anır. Yukarı do ru da
çıkamıyorsunuz çünkü üst sınırlama getirilmi .

una inanın; üst kurullarda çalı an,
özellikle tepedeki ki ilerin hepsi ideal için
orada. Kimse kolundan tutup da illa ki çalı
demedi. Bana da demedi kimse. Ayrıca
ayrılırsanız en az iki yıl özel sektörde
çalı manız yasak aynı alanda. Diyelim ki
bildi iniz i  telekomünikasyon ama iki yıl bu
alanda çalı manız yasak. ki yıl i siz kalmak
zorundasınız, böyle enteresan bir durum var. 

TAYFUN ACARER

TAYFUN AACARER ‹stanbul’da 2000 y›l›nda
yap›lan Dünya Telsiz Konferans›’na ben
delege olarak kat›lm›flt›m. O zaman Türk
Telekom’dayd›m. Orada 3G’nin lisanslar›
verildi. 3G üzerine konuflmalar 1995, 1996
y›llar›nda, ondan 3-4 sene önce bafllad›.
Yani bizim ülkemize 2G geldi¤i zaman 3G
konufluluyordu. fiimdi 4G konuflulmaya
baflland›. Telekom sektörü gerçekten o
yüzden çok ilginç bir sektör.
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de¤erlendirdi¤imiz için bir an evvel özellefltirme
yap›lmas›n› istiyoruz. Bunun için bir kanun
tasar›s› var. Üç maddelik bir kanun tasar›s›
bekliyoruz. E¤er her fley yolunda giderse bu y›l
içerisinde ç›kacak.

Do¤algaz da¤›t›m ihalelerinde baflar›l› olduk,
çok flükür flimdiye kadar herhangi bir s›k›nt›
görmedik. Elektrik özellefltirmelerinde esas›nda
tecrübe önemli bir sorun çünkü Türkiye
ölçe¤indeki ülkeler de ve benzer problemlere
sahip oldu¤umuz ülkeler de özellefltirmelere
girdiler. Brezilya ve Meksika gibi. Oralarda

baflar›l› olmufl flirketler var. Bir hayli tecrübe
kazanm›fl flirketler var. Bir de bu iflin sosyal
boyutu var. ‹lk önce gecekondu bölgelerinden
abone paras› alm›yor, “Gelin abone olun”
diyorlar. Belli aflamalardan sonra fatura öder
hale getiriyorlar. Teknik anlamda baz› know-
how’lar› var. Dolay›s›yla, bu olabilir ama çok
kat› hale getirmek laz›m m› onu tart›flmam›z
laz›m.

M. RRauf AAtefl Yetki ve iflleyifl konusunda siz
ne diyorsunuz?

Tayfun AAcarer Söylenenlere kat›l›yorum. Bir
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Oradaki ald›¤›m maafl ve sosyal imkanlardan
daha gerideyim. Hemen peflinden 631 say›l›
kararname ç›kt›; “Senin maafl›n flunu geçemez”
diye. Böyle bir fleye gerek yok, biz zaten
Hazine’ye her ay kaynak aktaran bir kuruluz.
Genel bütçeden kaynak alan kurulufllar de¤iliz.
Sonuçta maalesef bir kurul baflkan› olarak size
bakt›klar›nda çok büyük paralar alan insanlar
olarak görüyorlar. 

‹lhami KKoç Ücret konusuna medya niye
tersten yaklafl›r anlam›yorum. Kamuda
çal›flanlar›n yüksek ücret almas› niye elefltirilir?

Hüseyin AAltafl Bizdeki sistemde tabii ki
aksakl›klar var ama en iyi iflleyen sistemlerden
birisi. En iyi iflledi¤i ülkeler Lüksemburg,
Belçika ve Finlandiya, Norveç gibi ülkeler.
Onlar› ayr› k›lan, nüfuslar›n›n azl›¤› itibariyle
dinamik yap›ya sahip olmalar›. Ulusal kimlikleri
nedeniyle ve bu ifle çok daha önce bafllam›fl
olmalar›.

1980’li y›llarda bafllad›lar. Bizde ise 2000’li
y›llarda baflland›, arada bir 15 y›ll›k fark var. Bu
fark› birkaç senede kapatmak mümkün de¤il
ama bütün bunlara ra¤men Türkiye’de
hakikaten çok ciddi mesafe kat edilmifltir. Az
zamanda çok ifl yap›ld›. 

M. RRauf AAtefl Üst kurullar ilk önce hangi
ülkelerde ortaya ç›kt›; ABD mi?

Hüseyin AAltafl ‹lk öncü ABD. Zaten Anglo-
sakson hukukuna daha yak›n bir sistem.
Avrupa’da ilk geldi¤i yer Fransa’d›r asl›nda.
‹dare hukukunda bizde de Fransa’dan al›nan bir
sistem var ama biz biraz geç kalm›fl›z. Sistemin
ilk ç›kt›¤› yerlerden biri Orta Avrupa ülkeleri,
ama en iyi iflledi¤i yer Kuzey Avrupa ülkeleri. 

ilavem var. Özellikle yapt›r›m konusunda,
gerçekten de ka¤›t üzerinde çok büyük yapt›r›m
yetkileri var. Fakat örne¤in üst kurullar bir
müeyyide uygulad›¤› zaman karfl› taraf›n bunu
idari mahkemeye götürme hakk› var. Tabii ki
karfl› taraf itiraz edecek ama idari
mahkemelerden ziyade o konuda uzmanlaflm›fl
mahkemelerin kurulmas› gerekir. Yoksa
herhangi bir ilçedeki mahkemeye gidildi¤i
zaman oradaki yarg›ç o konuda uzman
olmad›¤› için olaya düz mant›kla bak›yor. Sorun
orada.

fiimdi bizim yeni elektronik haberleflme yasa
tasar›s›nda da bunu yaflad›k. Üst kurullar›n bir
k›sm›nda böyle bir sorun var hala. Tabii ki
yarg›ya gidecek, tabii ki itiraz etme hakk› var.
Örne¤in konu telekom ise Dan›fltay’da ilgili
daire o karar› versin. 

Murat KKural De¤erli baflkanlar›m›z›n
görüfllerini ald›k, ben ayn› noktadan devam
edeyim. Benim asl›nda belirtti¤im fley buydu.
Yetki ve sorun var ama yetkinin neresinde
sorun oldu¤unu baflkan›m›z çok iyi bir flekilde
aç›klad›. Noktay› çok güzel koydu. Yani idari
ifllemlerle kanunun da üzerine ç›k›larak
s›n›rlamalar yap›l›yor. Bu çok kurumda böyle.
RTÜK’te de ayn› fleyler söz konusu. Ba¤›ms›z
düzenleyici otorite benzeri kurumlar var. TMSF
mesela. Orada bile ayn› fleyler söz konusu.
Dolay›s›yla kanunlar ç›kt›¤› gibi uygulansa çok
sorunumuz yok. 

Aysel AAlp Bu konuda kamuoyunda flöyle bir
izlenim var. Bafl›na buyruk karar alan ve çok
yüksek maafl alan baflkanlar, yine bafl›na
buyruk s›k s›k yurtd›fl› gezilere gidip harc›rah
alan yöneticiler konumunda görünüyor üst
kurullar. Böyle midir peki, gerçekten çok
yüksek maafllar m› al›yorsunuz acaba?

Tayfun AAcarer Bu, Türkiye’de hiç kimseyi
ikna edemeyece¤iniz bir konu maalesef. Ben
bafl›ndan beri kurumda hangi kadrolar var, ne
kadar maafl al›yorlar, kendi web sayfam›zda ilan
ediyorum. Benim maafl›m 3,9 bin YTL. Fakat
kimseyi buna ra¤men inand›ram›yoruz. ‹lave
herhangi bir fley kesinlikle söz konusu de¤il. Bu
gerçekten kurullarda çal›flan insanlar için
inan›lmaz bir s›k›nt› kayna¤›. Her fley dahil
rakam budur. Ben daha önce baflbakanl›kta
genel müdürdüm. 
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HANG‹ ALANLARDA 

L‹SANS VER‹LECEK?

M. Rauf Ate Yeni dönemde telekom üst
kurulu hangi alanlarda lisans verecek?

Galip Zerey Mesela Wimax’ın sabit kısmı
olabilir. 2008’den sonra Wimax’ın mobil kısmı
olur. 3G olur. “Mobil virtual network operator”
olabilir. Bunda biliyorsunuz, mevcut bir
GSM’den markalar veya gruplar belli oranda
bir büyüklü ü yıllık kiralıyorlar, onu kendi
üyelerine, ortamlarına satıyorlar. Toptan
kiraladıkları için ucuz alıyorlar, kendileri de
birtakım ilave hizmetler vererek satıyorlar.
Örne in, bu Hong Kong’da var. Türkiye’de de
yakın zamanda böyle eyler olabilir. 

GAL P ZEREY

GAL‹P ZZEREY Uzak mesafe hizmetleri için 44
izin al›nd›. Fakat san›yorum bunlar›n 20
tanesi aktif, 5-6 tanesi iyi ifl yap›yor.



M. RRauf AAtefl Telekom Kurulu’nun
gündeminde flu s›ralar neler var?

Galip ZZerey Telsim’in sat›fl› var tabii. Onu
çok yak›ndan takip ediyor ve önemsiyoruz. Son
zamanlarda altyap› yetkilendirmesi
yönetmeli¤ini ç›kard›k. Buna göre, isteyenler
bizden izin alarak Türk Telekom’un benzeri
altyap›y› kurabilirler. Buna hiçbir engel yok.
Kolay bir ifl de¤il. 

Türkiye’de özel sektör genelde k›sa vadeli
kârl› yat›r›mlar yapmay› tercih etti¤i için, bu da
biraz uzun vadeli bir yat›r›m oldu¤u için bunu
görece¤iz. Fakat belli bir süre sonra Türk
Telekom benzeri altyap›lar›n yavafl yavafl
filizlenmeye bafllayaca¤›n› düflünüyorum.

M. RRauf AAtefl Sizden izin alan ne kadar flirket
oldu telekomla ilgili ifl yapmak üzere?

Galip ZZerey Uzak mesafe hizmetleri için 44
izin al›nd›. Fakat san›yorum bunlar›n 20 tanesi
aktif, 5-6 tanesi iyi ifl yap›yor. Uydu
haberleflmesiyle ilgili birkaç izin alan firma var,

telsiz hizmetleriyle ilgili izin alan firmalar var.
‹nternet servis sa¤lay›c›lar› var. ‹nternet servis
sa¤lay›c›lar›nda piyasa yeterince rekabete aç›k
oldu¤u için herhangi bir düzenlememiz yok,
tamamen serbest b›rakt›k. Di¤er izinleri de
yeteri kadar rekabet sa¤land›¤› zaman serbest
b›rakaca¤›z. Herhangi bir müdahale yapmak
istemiyoruz. Zaten temel amac›m›z o. 

Bir de Kablo TV Türkiye’de çok önemli bir
altyap›d›r ve flu an Türksat’›n kontrolünde
biliyorsunuz. TMSF ve Türksat da kablo TV
altyap›s›n›n yar›dan fazlas›na hakim vaziyettedir.
Çok de¤erli bir altyap› oldu¤unu düflünüyorum.
Bu altyap› da özellefltikten sonra Türk
Telekom’a rakip olabilecek. Lisanslar›m›z
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’nda. Bakanlar Kurulu
taraf›ndan aç›kland›¤›nda o konuda da lisanslar›
vermeye bafllayaca¤›z. Çok de¤erli bir altyap›n›n
daha h›zl› büyüyece¤ine inan›yorum. 
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“YETK‹M‹Z ÇOK AMA 

KULLANMADA SIKINTI VAR”

Tartı mamız gereken konu u aslında. Biz
di er ülkelerdeki muadilimiz kurumlardan çok
daha yetkilerle donatılmı  bir kurumuz.
Birliklerimiz var, toplanıyoruz. talya ile bir
anla ma yapmı tık, AB fonundan 1 milyon
Euro aldık. Sorun burada de il. Yasal
düzenleme konusunda hiçbir sıkıntı yok, her
ey dört dörtlük. dari ve mali özerkli i

sa layan ve ba ımsız karar alabilmeyi
kolayla tıran ve bunu öngören bir yapı var.
Ama Türkiye’de bizim öyle bir idari yapımız
var. 

Kanunları çıkarırsınız, daha sonra
pe inden bir genelge çıkarırsınız ve dersiniz ki
u konularda benden izin alacaksınız.

Problem buradadır. Yasanın üzerinde bir
genelge anlayı ı var. Bizim idari sistemimizin
tarihsel geli iminde bu var. Bir tasarruf
genelgesi yaparsınız, ama bunu 40 tırla bütün
ülkeye da ıtırsınız ve elde etti iniz tasarruf
bunun masrafını kar ılamaz. Yani siz idari ve
mali özerkli i olan bir kurulu  olmanıza
ra men, genel idarede bir kurulu un uyması
gereken en basit cari i lemlerde izin alma
durumuna getirilmek tabii ki idari ve mali
özerklikle ba da maz. Bir anlamda kanunun
uygulamasını ortadan kaldıran bir i lem olmu
olur. Burada bir sıkıntı var. 

TAYFUN ACARER



regüle etmeye çal›fl›yor kurum?
Yusuf GGünay 60 milyar dolar. Haberleflme

sistemi dünyada çok h›zla gelifliyor, kimin
nereden konufltu¤u belli de¤il ve bunun
regülasyonu da çok kolay de¤il. Biz yurtd›fl›
seyahatlerimizde ilk soru olarak soruyoruz ama
bu konuyu çözmüfl bir ülke yok.

Tayfun AAcarer 2004 y›l›nda koskoca
Telekom Kurulu’nun, ki 7 tane bölgesi var,
bütün giderleri 28 trilyon. Bunun içinde
yüzlerce yurtd›fl› gezisi de var. Kurul üyeleri,
personeli de var. Tüm maliyet 28 trilyon, ama
kurumun geliri 978 trilyon. Neredeyse 1
katrilyonu gelir olarak Hazine’ye aktarm›fl.
Maafllar, vergiler, elektrik-su paras› dahil, topu
topu 28 trilyon. Yaklafl›k yüzde 3’üne denk
geliyor. Yüzde 5 bile de¤il. Oradakilerin alaca¤›
kararlar belki yüzlerce kat› gelir sa¤layacak
veya yanl›fl› önleyecek.

Biliyorsunuz mevcut alt› tane firma var
kablo TV konusunda. Alt› tane firma önceden
Türk Telekom ile, flu an Türksat’la bir sözleflme
yapt› 10 y›ll›k. Bunlar›n bir k›sm› TMSF’ye geçti.
Bir k›sm› zaten Türksat’›n kontrolündeydi.
Bunlar›n 10 y›ll›k süreleri 2007’de doluyor.
Fakat biz lisanslar› verdikten sonra bu altyap›lar›
Türksat’la anlaflarak kendileri al›p
iflletebilecekler.

M. RRauf AAtefl Bunlar, altyap› iflletecekler,
içerik de¤il.

Galip ZZerey Evet, içerik de¤il.
Telekomünikasyon Kurulu’nun çal›flmalar›nda
içerik yok zaten.

Aysel AAlp Peki burada baflvurular itibariyle
yerli-yabanc› ayr›m› yapabiliyor musunuz?

Galip ZZerey Bizim için yerli-yabanc› fark›
yok.

Aysel AAlp fiu anda ne kadarl›k bir piyasay›
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ünyada de¤iflen ekonomik, sosyal
ve siyasi flartlar karfl›s›nda devletin
rolü sorgulan›yor. Demokrasi ve
liberal piyasa ekonomisi

sistemlerinin yayg›n kabul görmesi, kamu
hizmetlerinin yürütülmesinde yetki ve
sorumluluk alanlar›n›n daha net bir biçimde
tespitini zorunlu k›l›yor. 

Özellikle, devletin ekonomiye
müdahalesinin flartlar› ve etkinli¤i, ülkelerin
adil bir rekabet ortam›na kavuflmalar›nda, refah
düzey ve da¤›l›m›nda belirleyici bir rol
oynuyor.

Ülkemizde de gerek toplumsal bask›lar,
gerekse uluslararas› kurulufllar›n talepleri
do¤rultusunda önemli bir yap›sal de¤iflim
yaflan›yor. Devlet, hem düzenleyici ve
denetleyici, hem de uygulay›c› olmaktan ç›k›p,
a¤›rl›kl› olarak düzenleme ve denetleme rolleri
üzerinde odaklanmaya çal›fl›yor. Bir yandan
kamu yat›r›mlar›n›n k›s›lmas› ve özellefltirmeyle
at›lan ad›mlar, di¤er yandan son y›llarda özerk
üst kurullara devredilen yetkiler bu de¤iflimin
göstergelerini oluflturuyor.

Ancak, devletin performans›nda geliflme
sa¤lanabilmesi için hem yap›sal, hem de
yönetim anlay›fl›ndaki de¤iflimlerde dikkat
edilmesi gereken hususlar var.

Devletin kamu yarar›n› gözeterek
ekonomiye müdahalesine sadece piyasan›n
etkin çal›flamad›¤› durumlarda müsaade
edilmelidir.   

Piyasalar›n etkin çal›flmas›n› önleyen
durumlar flu flekilde özetlenebilir: 

1. Örne¤in, bir mahalle için tahsis edilen
bekçinin maliyetine kim katlan›rsa katlans›n
tüm mahallenin güvenlik hizmetinden
faydalanmas› gibi (pozitif ekonomik d›flsall›¤›n

bulundu¤u durumlarda) toplumsal
optimizasyon için yeterli yat›r›m›n
yap›lamamas›;

2. Örne¤in, kalitesiz yak›t kullanman›n hava
kirlili¤ine katk›s›ndan dolay› bir maliyet
yüklenilmemesi (negatif ekonomik d›flsall›¤›n
bulundu¤u durumlarda) ve toplumsal
optimizasyonun gerektirdi¤inden daha fazla
ucuz ve kalitesiz yak›t kullan›lmas›; 

3. Bankac›l›k sektörü gibi piyasa oyuncular›
aras›nda bilginin dengesiz olmas›: ve 

4. Evlere döflenen elektrik kablolar› gibi
do¤al tekel durumunda tekelci istismar
potansiyelinin olmas›.

Üst kurullar›n belki de en önemlisi Rekabet
Kurulu. Rekabet Kurulu piyasa
mekanizmalar›n›n sa¤l›kl› çal›flmas› için
piyasay› denetleyen ve tekel veya oligopol gibi
güçlü konumdaki piyasa oyuncular›n›n bu
konumlar›n› rekabeti bozucu flekilde
kullanmalar›n› önlemek üzere görevlendirilen
bir kurul. Telekomünikasyon Kurulu gibi
birçok di¤er kurulun kurulma nedeni ise
Rekabet Kurulu’nun konumu gere¤i,
müdahaleleri ex-post, yani uygulama
gerçeklefltikten sonra yapmas›. 

Telekomünikasyon gibi teknolojik
geliflmenin çok h›zl› oldu¤u bir sektörde ex-
ante, yani zarar oluflmadan önce müdahale
yap›lmamas› durumunda piyasaya verilen
zarar›n telafisinin neredeyse imkans›z oldu¤u
ve konunun teknik detaylar›n›n önem tafl›d›¤›
durumlarda özel bilgiyle donat›lm›fl bir
kurumun oluflmas› zorunlu. Bu nedenle, hangi
alanlarda özerk üst kurullar kurulmas›
gerekti¤ine özellikle dikkat etmek gerekir.
Kurul enflasyonu yaratmamaya özen
göstermeliyiz.
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ve baflkanlar›n›n seçiminde belli politik
partilere yak›nl›k kriteri de¤il, bilgi ve
güvenilirlik düzeyi esas al›nmal›d›r.  Adaylar›n
hangi yetkinlik alanlar› ve düzeylerinde
olmalar›n›n belirlenmesi hangi kurumdan
gelece¤inden daha önemlidir. Ayn› zamanda,
adaylar›n birlikte baflar›l› bir tak›m olarak
çal›flabilme potansiyelleri de
de¤erlendirilmelidir. Bu de¤erlendirmelerin ve
atamalar›n, mecliste sivil toplum kurulufllar›n›n
ve piyasa oyuncular›n›n temsilcilerinin de rol
ald›¤› fleffaf bir sorgulama sürecinden sonra
yap›lmas› bu
konudaki güven
unsurunu
gelifltirecektir.
Bu
sorgulama
sürecinin
TRT 3’ten
yay›nlanmas›
bu önemli

Ba¤›ms›z kkurullar›n öönemi Ancak, piyasa
mekanizmas›n›n etkin çal›flamad›¤› durumlarda
devlet müdahalesinin en etkin sonucu verece¤i
de garanti de¤ildir. Örne¤in, do¤al tekel
durumunda devletin piyasa oyuncular›na
maliyet art› makul kâr formülüyle müdahalesi
genellikle pahal› ve verimsiz yat›r›mlara yol
açabilmektedir!

Özellikle, uzun vadeli yat›r›mlar gerektiren
sektörlerin ufku seçim dönemleriyle s›n›rl› bir
yap› taraf›ndan denetlenmesinin mahsurlar›n›n
giderilmesi, teknik uzmanl›k isteyen bir yap›n›n
oluflturulmas› ve düzenleme ve denetleme
görevlerinin günlük siyasi müdahalelerden
ar›nd›r›lmas› için ba¤›ms›z düzenleyici kurullar
kurulmas› benimsenmektedir. 

Düzenleyici kurullar›n ana hedefi firmalar›n
piyasa güçlerini kötüye kullanmalar›ndan
tüketicileri korumak ve yeterli yat›r›m ve
rekabeti sa¤layacak düzenlemeleri yapmakt›r.
Bu hedefe ulaflabilmek için düzenleyici kurullar
kural koyma, koyulan kurallar›n iflleyiflini
izleme ve denetleme, soruflturma yapma, karar
verme ve kararlar› icra etme, ve piyasa
oyuncular›n› e¤itme gibi faaliyetler yürütürler.

Düzenleyici kurullar›n bu faaliyetleri etkin
olarak yürütebilmeleri için ba¤›ms›z, saydam,
hesap verebilir, uzman ve güvenilir olmalar›
gerekir. Ancak, bu kavramlar›n tan›m› çok net
olarak yap›lmal›d›r.

Örne¤in, düzenleyici kurullarda çal›flanlar›n
konular›nda uzman olman›n yan› s›ra, gerek
siyasilerden, gerekse piyasa oyuncular›ndan
ba¤›ms›z olmalar›n›n istenmesi kime, neyin
hesab›n›, nas›l vereceklerinin tan›m›n›n
yap›lmamas› anlam›na da gelmemelidir.
Hesap verebilirlik mekanizmas›n›n
olmad›¤› bir idari ba¤›ms›zl›k
savunulamaz.

Kurullar›n yyönetim oorganlar›
Dolay›s›yla, devletin a¤›rl›kl› olarak
düzenleme ve denetleme
fonksiyonlar› do¤rultusunda
yap›land›r›lmas› sa¤lan›rken,
düzenleyici kurullar›n baflkan ve
üyelerinin atanma süreci, uzman seçim
süreci, bütçelerinin onaylanmas› ve
denetlenmesi süreci, kural koyucu, karar
verme ve uygulama fonksiyonlar›n›n
ayr›flt›r›ld›¤› bir yap›n›n oluflturulmas› ve
meclis, yarg› organlar›, ve sektör
oyuncular› ile iliflkilerinin de fleffaf
bir biçimde düzenlenmesi gerekir.

Örne¤in, düzenleyici kurul üye
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kurumlara duyulan toplumsal güveni art›r›c› bir
etki yapabilir.

Bu kurullar›n çal›flma düzeninde kat›l›mc›l›k
ilkesine özel önem verilmelidir. Örne¤in,
kurallar›n koyulmas› aflamas›nda di¤er kamu
kurumlar›n›n, meslek örgütlerinin,
düzenlemeden etkilenecek özel sektör
flirketlerinin ve yerel halk›n temsilcilerinin de
fikri katk›lar›n›n al›nmas› birçok fayda
getirecektir. fieffaf bir süreç içinde böylesi bir
kat›l›m›n sa¤lanmas›, kurallar›n benimsenmesi,
daha genifl kitleler taraf›ndan takip edilmesi ve
uygulanmas› flans›n› art›racakt›r.

Bu kurullar için net olarak ortaya konmufl
performans kriterleri belirlenmelidir. Bu
kriterlerin belirlenmesinde k›stas di¤er ülkelere
göre daha etkin bir ortam yarat›lmas› olmal›d›r. 

Örne¤in, Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu
kendisine hedef olarak Türkiye’deki enerji
fiyatlar›n›n dünyadaki di¤er ülkelere göre
rekabetçi düzeye çekilmesi, talebin oldu¤u her
yerde enerjinin bulunabilirli¤inin sa¤lanmas› ve
bunun en düflük bütçe ile sa¤lanmas› olarak
belirlenmelidir. Performans konusunda hesap
verme sürecinin de özel sektör, tüketici ve sivil
toplum kurulufllar› temsilcilerine de aç›k olarak
yap›lmas› toplumun devlete duydu¤u güveni
art›racakt›r.

Bu kurullar›n baflar›l› olabilmesi için h›zl›
çal›flan etkin bir hukuk altyap›s›na da ihtiyaç
oldu¤u unutulmamal›d›r. Örne¤in, bugünkü
itiraz merci olan Dan›fltay’›n bu konudaki
yetkinli¤i sorgulanmal›d›r.

Etkin ççal›flman›n kkurallar› Bu kurullar›n
etkin çal›flabilmesi için uymalar› gereken
önemli ilkeler var:

1. Etkin bilgi düzeyi: Piyasa oyuncular›n›n
hareketlerini öngörmek, anlamak ve bu
uygulamalar›n kamu yarar›na olacak flekilde
yönlendirilmesini sa¤layacak kurallar koymak
üst düzeyde teknik, ekonomik, sistem ve
düzenleme bilgi ve becerisi gerektirir.
Dolay›s›yla, farkl› bilim alanlar›nda
uzmanlaflm›fl, birlikte çal›flma yetkinli¤ine sahip
ve adalet duygusu yüksek bir kadronun
oluflturulmas› gerekiyor. Bu ise kurullarda
çal›flanlar›n uygun bir ücret ve ödüllendirme
sistemi ile yönetilmesini zorunlu k›l›yor. 

2. fieffafl›k ve kat›l›mc›l›k: Piyasa
oyuncular›n›n ve toplumun güvenini
kazanmadan kurullar›n etkinli¤i sa¤lanam›yor.
Güven kazanmak için ise düzenleyici ve
denetleyici kurullar›n yetkinlik düzeyi tek
bafl›na yeterli olam›yor. Teknik detaylar›n

güçlü¤ü bahane edilerek kararlar›n kapal›
kap›lar arkas›nda verilmesi güven duygusunu
zedeliyor. Bu nedenle, bu kurullar›n süreçlerini
fleffaf ve çeflitli paydafllar›n dinlenmesini
içerecek flekilde yap›land›rmalar› gerekiyor.

3. Baflar› ölçütünün “kamu yarar›” olarak
belirlenmesi: Kurullar›n tüm kararlar›n›n
al›nmas›nda kamu yarar›n›n nas›l etkilendi¤inin
aç›kça ortaya konmas› gerekiyor. Bu uygulama
adil davran›fl› ve kamuoyu ile paylafl›m› da
içerdi¤inden kararlar›n tutarl› olmas›n›
sa¤lamada da yard›mc› oluyor.

4. Karar ve uygulama süreçlerinin h›zl›
olmas›: Geciken adalet, adaletsizliktir. Kurulun
de¤iflen flartlara ve piyasadaki geliflmelere
duyars›z kalmas› ve/veya bu konudaki
kararlar›n›n gecikmesi toplumsal güvenin
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kar›flmamal›d›r. Ancak, kurular da görevlerini
etkin yapma konusunda seçilmifl siyasilere karfl›
sorumlu olmal›d›r. 

Ba¤›ms›zl›k siyasi yönetimin yerine politika
oluflturmak olarak de¤il, siyaset kurumu
taraf›ndan oluflturulan ana politikalar
çerçevesinde kurallar›n siyasiler ve lobicilerden
etkilenmeden ödünsüz ve etkin olarak
uygulanmas› fleklinde alg›lanmal›d›r.

Özetle, kamunun etkinli¤ini art›rmak için
devletin, düzenleme ve denetleme
faaliyetlerinde kat›l›mc› bir anlay›fl›
benimsemesi, hizmet sundu¤u alanlarda
rekabetçi piyasa yap›s›ndan faydalanmas› ve
önceliklerin tespitinde vatandafl›n sesini
dinleyici mekanizmalar oluflturmas› gerekiyor.
Bu yönetim anlay›fl›n›n benimsenmesi
ülkemizdeki kamu sektörünün yeniden
yap›lanma sürecinin baflar›s› için bir
gerekliliktir.

Üst kurullara iliflkin çerçeve kanun
tasar›s›nda afla¤›daki konularda düzenlemeler
yap›lmas› önem tafl›maktad›r.

Hangi gerekçeler ile hangi alanlarda üst
kurul kurulabilece¤i belirtilerek kurul
enflasyonu önlenmelidir.

Üst kurullara atamalar yap›l›rken öncelik,
üyelerin hangi kurumdan geldi¤i de¤il,
yetkinlik düzeylerinin yeterlili¤i, kurul olarak
hangi alanlardaki yetkinliklere sahip olunmas›
gerekti¤i ve seçim sürecinin fleffafl›¤› ve güven
verici olmas›nda olmal›d›r. Bu nedenle, üst
kurul üye atamalar›n›n liyakat ve ehliyetin
de¤erlendirildi¤i fleffaf bir sorgulama süreci
(sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, çeflitli
kamu kurulufllar›n›n kat›l›m›yla kamuoyu
önünde gerçeklefltirilen) sonucunda seçilmifller
taraf›ndan (hükümet ve/veya meclis) yap›lmas›
gerekir.

Üst kurullar›n kararlar›n› fleffaf ve kat›l›mc›
bir süreç ile toplum yarar›n› gözeterek
vermeleri sa¤lanmal›d›r. Kararlar›n, hukuk
sistemi d›fl›nda de¤ifltirilememesine önem
verilmelidir. Kararlara hukuki itiraz sürecinin
h›zl› ifllemesinin sa¤lanmas› devletin etkinli¤i
aç›s›ndan çok önemlidir.

Üst kurullar›n kararlar› karar baz›nda sadece
hukuk sisteminin denetimine tabi olmas›na
ra¤men, kararlar›n bütünlü¤üne iliflkin
performans de¤erlendirmelerinin kamuoyuna
aç›k, fleffaf bir sorgulama süreci çerçevesinde
ve sonuç odakl› olarak yap›land›r›lmas› piyasa
oyuncular›n›n güvenini kazanmak aç›s›ndan
önem tafl›maktad›r.

sars›lmas›na ve piyasa oyuncular›n›n hakemin
hakemli¤ine güvenememelerine yol açar. Bu
nedenle, bir yandan kat›l›mc›l›¤› ve fleffafl›¤›
sa¤larken, di¤er yandan h›zl› karar ve yapt›r›m
uygulama gere¤i de gözden kaç›r›lmamal›d›r.

5. Kararl›l›k: Piyasa oyuncular›n›n kuralar›
hiçe saymamas› ve toplumun güveninin
kazan›lmas› için cezalar›n cayd›r›c› boyutta
olmas›na dikkat edilmeli, ve özellikle
kamuoyuna rahat anlat›labilecek örneklerin
ortaya ç›kar›lmas›na öncelik verilmelidir. En
büyük ve güçlü oyunculara karfl› bile
kararl›l›¤›n gösterilebilmesi için “özerklik”
gereklidir.

Ba¤›ms›zl›¤› eetkileyen ffaktörler Ancak, üst
kurullar›n “özerkli¤i” ile ne anlafl›ld›¤›
konusunda ülkemizde yayg›n bir mutabakat

yok. Kurullar›n ba¤›ms›zl›¤›n›
etkileyen birçok faktör var. 

1. Kurulun hukuki kuruluflunda
özerkli¤in vurgulanm›fl olmas›,     

2. Dengeli ve sürdürülebilir
bütçe kaynaklar›na sahip olabilme,

3. Hukuk sistemi d›fl›nda baflka
kurumlar›n kurulun kararlar›n›
de¤ifltirebilme hakk›n›n olup
olmamas›,

4. Kurulun baflkan ve üyelerinin
seçilme ve de¤ifltirilme süreci, 

5. Kurul üyelerinin sektör
oyuncular› ile iliflkilerinde
ba¤›ms›zl›k sa¤lama gere¤i, 

6. Kurulun teknik personelini
oluflturma ve yönetme konusundaki
özerkli¤i,

7. Kurul personelinin farkl›
deneyim ve yetkinlik birikimine
sahip olmas›.

Ancak, kurullar›n da “düzenleme
ve denetleme” fonksiyonlar›n›
“derebeylik ve diktatörlük” olarak
alg›lamamalar› gerekiyor. Siyasi
sorumlulu¤un seçilmifllerde olmas›,
“kamu yarar›” ile ne anlafl›ld›¤›n›n,
hedeflerin ve ana politikalar›n
siyasiler taraf›ndan oluflturulmas›n›
bu ana politikalar çerçevesinde belli
sektörlerdeki kurallar›n ise özerk
kurullar taraf›ndan konulmas›n› ve
denetlenmesini gerektiriyor. Politika
oluflturmak seçilmifllerin, onun
uygulanmas›n› sa¤lamak ise özerk
kurullar›n görevi olmal›d›r. Siyasiler,
bu kurullar›n günlük ifllerine
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üzenleyici müdahalelerin hedefi ne
olmal›d›r? Kuflkusuz düzenleme po-
litikalar›n›n hedefi rekabet de¤ildir,
rekabeti veya rekabet politikas›n›

baz› amaçlara ulaflmak için kullan›labilecek en
önemli araçlardan biri olarak görmek gerekir. Re-
gülasyonun hedefleri aras›nda ana bafll›klar olarak
flunlar say›labilir:

3 Söz konusu hizmetlerin tüketiciler aras›nda-
ki da¤›l›m›n›n etkin olmas›n› sa¤lamak, hakim ko-
num durumlar›n›n hizmet da¤›l›m›nda etkinsizlik
yaratmas›n› önlemek. Buna k›saca fiyatlama etkin-
li¤i veya “da¤›l›m etkinli¤i” (allocative efficiency)
denebilir.

3 Hizmetleri üreten firmalar›n o hizmetleri en
düflük maliyetle üretmelerini, yani maliyet verim-
lili¤ini sa¤lamak.

Genellikle bu iki ana etkinlik hedefle-
rine toplumsal nitelikli ve gelir da¤›l›m›na
iliflkin hedefler eklenir:

3 Evrensel hizmet sa¤lamak, yani hiz-
metin maliyetini bile karfl›layacak durum-
da olmayan bölgelere veya gelir gruplar›-
na ulaflmas›n› sa¤lamak.

3 Hizmeti üreten firmalar›n hakim ko-
numlar›ndan rant yaratmalar›n› önlemek,
yani afl›r› kârlar›n› s›n›rlamak.

Özel kesimden yat›r›mc›lar›n bu sek-
törlere yat›r›m yapmalar› için baz› hedef-

lerin gözetilmesi gerekli:
3 Yat›r›mc›lar›n rekabetçi bir kâr elde edebil-

melerini öngörmek.
3 Yat›r›mc›lar›n teknolojik yenilikleri yak›ndan

takip edecek biçimde yat›r›m yapmalar›n› sa¤la-
mak.

3 Kurallar›n ileride istikrar göstereceklerine ve
kendi aleyhlerine -ve belki de adil olmayan bir bi-
çimde- de¤ifltirilmeyece¤ine iliflkin kurumsal taah-
hütlerin olmas›... …

Dikkat edilirse bu hedefler ço¤u kez birbiriyle
çeliflebilecek, dolay›s› ile regülasyon tasar›m›n› ka-
ç›n›lmaz olarak baz› dengeler gözetmeye itecektir.
Daha da önemlisi, belirsizlik, gelece¤in ayr›nt›l› bir
biçimde öngörülememesi ve düzenleyici kurum
ile düzenlenen flirketler aras›nda enformasyon da-
¤›l›m›n›n dengesiz oluflu, kaç›n›lmaz olarak, regü-
lasyon kurallar›n›n ve kararlar›n›n ço¤u kez “en
mükemmel”den uzaklaflmas›n›, sapmas›n› gerekti-
recektir. ‹ktisatç›lar›n deyimi ile, regülasyon bafl-

tan sona “ikinci hatta üçüncü en iyi” (Second or
third best) mant›¤›n›n hakim oldu¤u bir dünyad›r. 

Regülasyon yaz›n›nda bu çeliflkilere en basit
örnek, fiyat belirleme alan›ndan verilir. Düzenleyi-
ci kurumun sektörün hakim firman›n hizmet su-
num fiyat›n› veya fiyat tespit etme kural›n› belirle-
meye çal›flt›¤›n› varsayal›m. Fiyat belirlemede, ma-
liyet verimlili¤ini sa¤lama hedefi ile afl›r› rantlar›
önleme hedefi çeliflebilir (Laffont ve Tirole, 1993).
Afl›r› rantlar› önlemenin en kestirme yollar›ndan
biri, fiyatlar›n belirlenmesinde “maliyet art›” tipi bir
formül izlemektir, yani toplam maliyetleri hesapla-
y›p bunlara bir de normal kâr oran› ekleyip sat›fl
fiyat›n› buna göre belirlemek. Oysa böyle bir for-
mülün, flirketin maliyetleri k›smaya özendirme
özelli¤i çok zay›ft›r. fiirket maliyetleri ne kadar k›-
sarsa k›ss›n kâr› ayn› kalacakt›r, dolay›s›yla mali-
yetleri k›smaya yönelik faaliyetlerin kendileri ma-
liyetli ise, ki genelde öyledir, flirket bu faaliyetler-
den kaç›nacakt›r.

fiirketi maliyetleri k›smaya özendirecek bir for-
mül ise, sabit bir fiyat belirlemektir. Bu durumda
flirket maliyetleri ne kadar düflürebilirse kâr› o de-
rece artacakt›r, dolay›s›yla bu formülün maliyet
azaltmaya yönelik özendirici gücü, “maliyet art›”
formülüne göre çok daha fazlad›r. Fakat bu sefer
de afl›r› kârlar› önleme hedefi zarar görebilir; flir-
ket maliyetlerini azaltmada çok baflar›l› olursa,
kârlar› çok artacakt›r.

Peki niye düzenleyici hem fiyat› hem de mali-
yet azalt›c› tedbirleri birlikte belirlemesin? O za-
man yukar›da de¤inilen çeliflki ortadan kalkmaz
m›? Asl›nda pratikte yap›lmaya çal›fl›lan da büyük
ölçüde budur. Fakat unutmamak gerekir ki, dü-
zenleyicinin bu maliyet azalt›c› tedbirleri ayr›nt›s›
ile bilme ve bu tedbirlerin al›n›p al›nmad›¤›n› ek-
siksiz izleme imkan› yoktur, yani tam bilgiye sahip
de¤ildir. Tam bilgiye sahip olmad›¤›ndan, düzen-
leyici, denetimini birtak›m performans göstergele-
rini izlemek ile s›n›rl› tutmak zorunda kalacakt›r.

Burada belirsizlik, eksik ve asimetrik enfor-
masyon, gelecekte ortaya ç›kabilecek durumlar›
öngörememe gibi faktörlerin regülasyon sorunu-
nu nas›l karmafl›klaflt›rd›¤›n›n alt›n› çizmekte yarar
vard›r. Sorun sadece hedefler aras›nda çeliflki ve
gerginliklerin olmas› de¤ildir. Bu son derece do-
¤ald›r. Bu çeliflkilere ra¤men en iyi regülasyonun
ne olmas› gerekti¤ine karar vermek zor olmazd›,
sorun bir optimizayon problemi olarak formüle
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‹kinci faktör ise literatürde kayma¤› kapma
(cream skimming) olarak adland›r›lm›flt›r. Piyasa-
n›n serbestlefltirilmesi sonucu yeni flirketler sadece
kârl›l›¤›n yüksek oldu¤u faaliyetlere girebilir. Nor-
mal durumlarda bu sak›ncal› de¤ildir, ancak sa-
k›ncal› gözükebilece¤i baz› durumlar düflünülebi-
lir. Örne¤in, hakim firma baz› evrensel hizmet zo-
runluluklar› alt›nda ise, kayma¤›n baflka firmalarca
kap›lmas› ve kaymak faaliyetlerde kârl›l›¤›n çok
azalmas›, evrensel hizmetin finansman›n› güçleflti-
rebilir. Bu durumlarda en az›ndan, rekabetin art›-
r›lmas›n›n yan›s›ra ek politikalar›n düflünülmesi
gerekebilir.

fiirket ddavran›fllar›n›n rregülasyonu Burada ilk
akla gelen mesele özellikle do¤al tekel faaliyetler-
deki hakim firmaya uygulanacak fiyat regülasyo-
nudur. Burada temel soruna yukar›da de¤inilmifl-
ti: Enformasyonun eksik ve asimetrik oldu¤u or-
tamlarda maliyet ve fiyatlama etkinlikleri aras›nda
bir çeliflki vard›r. Sorun bu çeliflkinin nas›l çözüle-
ce¤idir.

ABD’de çok uzun y›llar maliyet-art› yöntemini
hat›rlatan bir yaklafl›m sergilenmifltir. Ad›na getiri
oran› regülasyonu denen bu yaklafl›mda, önce bir
“adil getiri oran›” belirlenir (veya üzerinde anlafl-
ma sa¤lan›r), sonra flirketin maliyetleri ve oran›n
hesaplanmas›nda temel al›nacak fiziksel sermaye-
nin de¤eri tespit edilir, ondan sonra belirlenen ge-
tiri oran›na ulaflmak için ne kadar gelir gerekiyor-
sa o geliri sa¤layacak fiyat hesaplan›rd›. Zaman
içinde bu yöntem flirketleri etkin çal›flmaya itme-
di¤i gerekçesi ile elefltirilmeye baflland›.

‹lk defa ‹ngiltere’de uygulanmaya bafllayan ve
gittikçe yayg›nlaflan “tavan fiyat” (price cap) uygu-
lamas›nda ise, firman›n ortalama fiyatlar›n› öngö-
rülen enflasyon eksi “verimlilik sabiti” kadar artt›r-
mas›na izin verilir. Buradaki verimlilik sabiti sek-
törden sektöre de¤iflir ve kullan›lmas›ndaki amaç
flirketi daha az maliyetle çal›flmaya ve verimlili¤ini
artt›rmaya özendirmektir. Kimi sektörlerde (örne-
¤in bir ara yüksek yat›r›m›n gerekti¤i ‹ngiltere ve
Galler elektrik sektörlerinde) bu faktör s›f›rdan kü-
çük de olabilmifltir. Fakat sonunda bu tavan alt›n-
da kalmak flart›yla fiyat art›fllar›n› flirketin kendisi
belirler. Genellikle tavan, flirketin sundu¤u çeflitli
hizmetlerin bir a¤›rl›kl› ortalamas› üzerinden belir-
lenir. Firma, bu k›s›ta ba¤l› kalarak, her bir hizme-
tin fiyat›n› kendisi belirler.

Son y›llarda saf maliyet-art› veya tavan fiyat›
uygulamalar› yerine hibrid sistemler daha fazla ka-
bul görmektedir. Bu tür yaklafl›mlarda bir yandan
firman›n maliyetleri göz önünde bulundurulur, an-
cak bir yandan da firman›n maliyetlerini azaltmas›
özendirilir.

edilir ve en iyi çözüm bulunurdu.
Regülasyonun aana bboyutlar› Bu tip sektörlerde

devletin düzenleyici görevlerinin genel olarak üç
boyutu oldu¤u söylenir (Vickers, 1997): Yap›, ser-
bestlefltirme ve davran›fl regülasyonu. 

Yap› vve sserbestlefltirme Piyasa yap›s›na iliflkin
ilk önemli karar, özellefltirme sonucunda mevcut
yap›n›n yerini nas›l bir yap›n›n alaca¤› sorunudur.
Akla hemen iki ana seçenek gelir: ‹lk seçenekte
hakim firmaya rekabete aç›labilecek faaliyetlerden
el çektirilir ve bu faaliyetlere yeni firmalar›n girme-
sine izin verilir. Bu modelde, yeni firmalar›n ha-
kim firmalar›n hizmetlerinden yararlanmas› ise,
hakim durumun kötüye kullan›lmas›n› önlemek
için, (muhtemelen) düzenlemeye tabi tutulur. Bu-
radaki seçene¤e dikey ayr›flma denebilir.

Di¤er seçenekte ise bir yanda rekabete aç›labi-
lecek faaliyetlerde yeni girifllere izin verilirken, bir
yandan o alanlarda hakim firman›n da faaliyet
göstermesine izin verilir. Bu seçene¤e de dikey
entegrasyon ve serbestlefltirme ad› verilebilir. Bu
seçenekte hakim firman›n tüm fiyatlar› regülasyo-
na tabi tutulabilir.

Toplumsal refah aç›s›ndan ayr›flmay› üstün k›-
lan birkaç faktörden söz edilebilir. Bunlar›n en
önemlisi, ayr›flman›n olmad›¤› durumlarda, hakim
firman›n rekabete aç›lan faaliyetlerde kendine ya-
k›n firmalar› kay›rmas› veya baflka flekillerde ha-
kim durumu kötüye kullanmas› ihtimalidir. Hatta,
hakim firma, çapraz sübvansyon yolu ile yeni fir-
malar›n rekabetçi alanlara girmesini engelleyebilir
ve bu yolla rekabeti k›s›tlayabilir. Dolay›s›yla ay-
r›flma, rekabetçi faaliyetlerde rekabetin artmas›n›
özendirebilir.

Rekabete aç›labilecek faaliyetler konusunda
üzerinde karar verilmesi gereken üç temel seçe-
nek vard›r: Birincisi, faaliyeti rekabete aç›p açma-
mak. ‹kincisi faaliyetin rekabete denetimli bir bi-
çimde aç›lmas›, yani rekabete açmak ama giriflleri
lisans ve benzeri araçlar yoluyla s›n›rlamak ve de-
netlemek. Üçüncüsü tam serbestlefltirme.

Bu seçenekler aras›nda karar verirken kullan›-
labilecek kriterlerden biri rekabet ile regülasyon
gere¤i aras›ndaki iliflkidir. Potansiyel olarak reka-
betçi faaliyetlere giriflin serbestlefltirilmesinin en
önemli sonuçlar›ndan biri bu faaliyetlerde regülas-
yon ihtiyac›n›n azalmas›d›r.

Serbestlefltirme kararlar›nda önemli olabilecek
di¤er faktörler aras›nda iki tanesi önemli görün-
mektedir. Rekabetin en önemli sonuçlar›ndan bir
tanesi fiyatlama veya da¤›l›m etkinli¤ini art›rmas›-
d›r. Buna karfl›l›k, firma say›s›n›n artmas› baz› sa-
bit maliyetlerin artmas›na, yani ölçek ekonomileri-
nin azalmas›na neden olabilir.
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ir sektörde özellefltirme sonras› re-
gülasyona gerek olup olmad›¤›, orta-
ya ç›kan yeni sanayi yap›s›nda tam
rekabet flartlar›n›n ne ölçüde olufla-

bilece¤ine ba¤l›d›r. Türkiye’de flu s›ralar özel-
lefltirmeye konu olan telekomünikasyon ve
elektrik sektörleri, kendine özgü yap›lar› nede-
niyle rekabet flartlar›n›n kendili¤inden oluflma-
d›¤›, oluflma ihtimalinin yüksek olmad›¤› sek-
törler. Elektrik sektöründeki iletim ve da¤›t›m
kademeleri, do¤alar› gere¤i rekabetin mümkün
olmad›¤› kademeler. Telekomünikasyonda ise,
önemini korumakta olan sabit hat kademesinde
rekabet yaratmak teknik ve ekonomik yönden
hala çok kolay de¤il, özellikle Türkiye’de. 

Türkiye’deki uuygulamalar Türkiye’de tele-
komünikasyon ve elektrik sektörlerinde özel-
lefltirmeye gidilirken yap›lan ve de yap›lmayan
baz› fleyler, bu sektörlerde özellefltirme sonras›
ortaya ç›kacak yap›da istenen ölçüde rekabetin
ortaya ç›kmas›n› zorlaflt›racak unsurlar tafl›mak-
tad›r. Örne¤in, flebeke ba¤lant›s› aya¤›yla flu an
için tekelci bir hizmet olan ADSL’de, sektörün
düzenleyici kurumu olan Telekomünikasyon
Kurumu’nun Türk Telekom özellefltirmesi son-
ras› nas›l bir fiyat politikas› izleyece¤i belli de-
¤ildir. Daha önce bir kamu tekeli taraf›ndan su-
nulan hizmetin bu defa özel bir tekel taraf›ndan
sunuluyor olmas› gibi bir durum ortaya ç›kabi-
lir. Kamuya ait bir tekelin özel bir tekel haline
gelmesiyle sonuçlanan bir özellefltirme ise bü-
tün iktisadi rasyonelini kaybetmifl olmaktad›r.

Elektrik piyasas›na gelince, da¤›t›m ihaleleri
öncesinde tekel özelli¤i tafl›yan da¤›t›m kade-
mesinde nas›l bir fiyatlama yap›laca¤›, Enerji
Piyasas› Düzenleme Kurumu’nun özellefltirme-
ler sonras› ortaya ç›kacak yap›y› etkin bir flekil-
de düzenleyip düzenleyemeyece¤i gibi konular
büyük ölçüde belirsizdir. Düzenleyici kurumla-
r›n kamu iflletmelerinin faaliyetleri üzerinde et-
kin bir denetimi olmamas› nedeniyle, Enerji Pi-
yasas› Düzenleme Kurumu bugüne kadar da¤›-
t›m hizmetleri ile ilgili tali konular d›fl›nda uy-
gulamaya konulan bir düzenleme getirememifl-
tir. Kamuda kalacak olan iletim kademesi ile
özel flirketlere devredilecek olan da¤›t›m kade-
meleri etkin bir flekilde düzenlenmedi¤i takdir-
de, elektri¤in üretimi ve ticareti kademelerinde
ortaya ç›kmas› beklenen rekabet flartlar› ortaya
ç›kamayacakt›r.

Kurullar eetkin ççal›flabiliyor mmu? Ekonominin
hemen tüm sektörlerine girdi sa¤layan teleko-
münikasyon ve enerji sektörlerinde özellefltir-
meler sonras›nda rekabet flartlar›n›n oluflup
oluflmayaca¤›, Telekomünikasyon Kurumu ve
Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu’nun regü-
lasyon ifllevlerini gerekti¤i flekilde yerine geti-
rip getiremeyecekleri, Türkiye ekonomisinin
gelece¤i için hayati önem tafl›yan sorulard›r. 

Düzenleyici kurumlar, bu konuda örnek
teflkil eden ülkelerde oldu¤u gibi, Türkiye’de
de idari ve mali ba¤›ms›zl›¤a sahip olmalar› an-
lay›fl›yla kurulmufllard›r.

Ancak, k›sa bir geçmifle sahip olan bu ku-
rumlar Türkiye’nin geleneksel idari yap›s›na
uymayan ba¤›ms›zl›k özellikleri nedeniyle bü-
rokrasi ve hükümetler nezdinde yeterince ka-
bul görmemifllerdir. Birkaç istisna d›fl›nda, dü-
zenleyici kurumlar›n flimdiye kadar yeterince
etkin çal›flt›klar›n› söylemek mümkün de¤ildir.

Özellefltirme, regülasyon ve rekabet konula-
r›nda üzerinde dikkatle durulmas› gereken bir
di¤er husus, sektörlere özgü düzenleyici ku-
rumlarla Rekabet Kurumu aras›ndaki iliflkidir.
Telekomünikasyon ve elektrik sektörleri gibi,
regülasyona tabi kademelerinin yan› s›ra tam
rekabetin mümkün oldu¤u kademeleri de bulu-
nan, ama genel olarak rekabetin eksik hale gel-
me veya ortadan kalkma ihtimali olan sektörler
üzerinde Rekabet Kurumu’nun da gözetici iflle-
vi ve görevi olmal›d›r. 

Regülasyonlarla ilgili özel uzmanl›k gerekti-
recek sektöre özgü teknik konular hakk›nda
Rekabet Kurumu’nun her sektörde ekspertiz
gelifltirmesi mümkün olmayaca¤›na göre, bu ifl-
levi görmek üzere sektöre özgü düzenleyici ku-
rumlar kurulmas›na ihtiyaç vard›r. Ancak, reka-
betin engellenmesine yol açacak davran›fl ve
yap›lar›n ortaya ç›k›p ç›kmad›¤›n› gözetmek ve
böyle durumlarda yapt›r›m› olan kararlar almak
Rekabet Kurumu’nun daha iyi yerine getirebile-
ce¤i bir ifltir.

Tüm sektörler üzerinde yetkisi olmas› nede-
niyle rekabet d›fl› davran›fllar›n ekonominin ge-
neli üzerindeki etkilerini Rekabet Kurumu daha
iyi takip edebilecektir. 

Bu çerçevede, kendisi de idari ve mali aç›-
dan ba¤›ms›z bir kurum olan Rekabet Kuru-
mu’nun daha etkin bir flekilde çal›flmas›, çal›fla-
bilmesi gerekmektedir.
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