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ÖNSÖZ 

 

Son yıllarda telekomünikasyon sektöründe büyük bir rekabet yaşanmaktadır. 

Hızla ilerleyen teknoloji ve artan globalleşme eğilimi sektörde köklü değişiklikler 

meydana getirmiştir. Doğal tekel yapısına sahip olan sektör rekabetçi bir yapıya 

dönüşmeye başlamış, kamu kuruluşu şeklinde yapılandırılan telekomünikasyon 

operatörleri özerkleştirilmiş veya özelleştirilmiş, özelleştirme ve özerkleştirmenin de 

katkılarıyla sektörde bağımsız düzenleyici kuruluşlar oluşturulmuştur. 

 

Yaşanan bu gelişmeler neticesinde, ülkemizde de telekomünikasyon sektöründe 

faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların hizmet yükümlülüklerinin düzenlenmesi ve 

denetlenmesi amacıyla, bağımsız düzenleyici kurum olarak, Telekomünikasyon 

Kurumu 27 Ocak 2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun ile kurulmuş ve Kurul 15 Ağustos 

2000 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 

 

Yapılan çalışma ile son yıllarda daha sıklıkla duymaya başladığımız doğal tekel, 

doğal tekellerin düzenlenmesi ve bağımsız düzenleyici kurumlar, özellikle 

telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kurumlar konularında genel 

çerçeve çizilmiş, bu genel çerçeve içerisinde ülkemizde telekomünikasyon sektöründe 

düzenleme ve denetleme yapmak amacıyla kurulan bağımsız düzenleyici kurum olan, 

Telekomünikasyon Kurumu incelenmiş ve Kuruma ilişkin bazı öneriler getirilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Tezin hazırlanması sırasında danışmanlığımı yapan ve değerli katkılarda 

bulunan, Planlama Uzmanı Sn. Uğur EMEK’e ve Hukuki Tedbirler ve Kurumsal 

Düzenlemeler Dairesi Başkanı Sn. Osman YILMAZ’a teşekkür etmeyi bir borç 

bilirim. 

        Haziran 2002 
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GİRİŞ 

 
 

Demokratik bir devletin başlıca fonksiyonlarından birisi iktisadi ve sosyal 

kalkınma için gerekli ortamı hazırlamaktır. Devletler bu amaca ulaşmak için farklı 

yöntemler kullanabilirler. 

 

Ekonomilerin daha açık hale gelmesi, maliyetlerin azalması, artan verimlilik, 

rekabetin ve büyümenin teşvik edilmesi, ülkeleri daha rekabetçi bir yapıya bürünmeye 

zorlamaktadır. Günümüzde rekabet, serbest piyasa ekonomisinin varlığı için büyük 

bir öneme sahiptir. Çünkü rekabet, iktisadi etkinliğin gerçekleşmesini sağlayarak; 

toplumsal refaha katkıda bulunmaktadır. 

 

Bununla beraber, devletlerin iktisadi hayatın düzenlenmesi yanında, sosyal 

hayatın düzenlenmesine ilişkin görevleri de vardır. Bu nedenle rekabetin 

yaşanmadığı, piyasa aksaklıklarının olduğu durumlarda veya bazı sosyal gerekçelerle, 

piyasa ekonomisini bir sistem tercihi olarak ortaya koyan ülkelerde dahi devletler, 

ülkelere göre farklılıklar arz etmekle beraber, piyasanın işleyişine çeşitli vasıtalarla ve 

belirli sınırlar içinde müdahale etmektedir. 

 

Son yirmi yılda gelişmiş ülkelerde çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında önemli 

ölçüde artan düzenlemelere şahit olunmaktadır. Havayolu, karayolu, demiryolu 

ulaşımında, finansal piyasalarda, enerji ve telekomünikasyon alanlarında devam eden 

ekonomik düzenlemeler gözlemlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında, 

onların da özelleştirme programlarını ekonominin çeşitli sektörlerindeki deregülasyon 

hareketleri ile destekledikleri, kamu hizmeti olarak nitelendirilen ve özellikle altyapı 

sektörleri olarak bilinen telekomünikasyon, enerji, ulaşım gibi alanlarda yeni yapılar 

oluşturdukları görülmektedir.  

 

Bir çok ülkede vatandaşlar, bütün eski düzenlemeler geçerliliğini yitirmiş 

olmasa da, kamu yararının olduğu çevrenin korunması, sağlık ve güvenlik standartları 

alanlarında daha fazla düzenlemelerin yapılması konusundaki isteklerini 

belirtmektedir. Bu alanlarda daha fazla düzenleme yapılması konusunda artan istekte, 

özelleştirme eğilimlerinin artması ve girdilerde yaşanan artışların büyük bir etkisi 
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vardır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde genellikle kamu yararı olan hizmetler 

olarak nitelendirilen alanlarda yaşanan özelleştirme eğilimleri, sektörde etkili bir 

düzenleme yapısının kurulması isteğini artırmıştır. Teknolojide yaşanan değişiklikler 

ve tecrübeler, daha fazla sayıda organize tüketicinin bu alanlarda bu güne kadar 

bilinenleri ve uygulamaları sorgulamasına neden olmuştur.  

 

Bu gelişmeler neticesinde devletler, doğal gaz, elektrik, telekomünikasyon, 

haberleşme vb. sektörlerde bizzat faaliyette bulunmuş veya bu sektörleri 

düzenlemiştir. Devletlerin bu sektörlerde faaliyette bulunmasının veya bu sektörleri 

düzenlemesinin temel nedeni, bu endüstrilerin en az bir bileşeninin doğal tekel 

özellikleri göstermesidir. Düzenleme yapılan bir çok sektöre bakıldığında bu 

sektörlerin doğrudan kamu tarafından işletilmiyorsa, ya doğal tekel niteliğinde olduğu 

veya sosyal veya stratejik yararı olduğu ve bunların düzenlenmesinin önemli bir 

toplumsal ihtiyaç olduğu görülmektedir. Doğal tekel özellikleri gösteren sektörlerde 

çok fazla firmanın faaliyet göstermesi toplumun yararına olmayacağı düşüncesi ile bu 

endüstriler çeşitli yollarla düzenlenmiştir. Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler 

neticesinde bu sektörlerin doğal tekel özelliklerinin kaybolması veya azalması, devlet 

işletmeciliğin istenilen verimi ve toplumsal refaha katkıyı sağlayamaması gibi 

nedenlerle bu endüstrilerin mümkün olduğunca rekabete açılması, tamamen rekabete 

açılamayan ve toplumsal yarar nedeniyle müdahale edilmesi gereken sektörlerde 

düzenleme yapısının değiştirilmesi yönünde eğilimler ortaya çıkmıştır. Bu eğilimler 

neticesinde de devletler bu sektörlerde uyguladıkları politikaları değiştirme ihtiyacı 

hissetmişlerdir. Değişen bu politikalar, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de, 

temelde ekonomik ve toplumsal yaşamda yaşanan değişmelere uyum sağlanmasını, 

toplumsal taleplerin daha etkin kullanılmasını ve toplam refahın daha da artırılmasını 

hedeflemektedir. 

 

Yaşanan gelişmeler, dünya üzerinde devletin günlük iktisadi faaliyetlerde bizzat 

rol alması yerine, çekildiği sahalardaki ağırlığını düzenleyici ve denetleyici 

kurumlarla sürdürmesi yönünde eğilimler oluşturmuştur. Günümüzde artık devletlere 

biçilen rol; toplumsal yaşama ilişkin faaliyetleri bizzat üstlenmesi yerine oyunun 

kurallarını belirlemesi ve kurallara uyulmasını sağlamasıdır. Toplumsal yaşamda 

devletin, toplumsal uzlaşmayı sağlayan bir tür hakem rolünü üstlenmesi 

istenilmektedir.  
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Ülkemizde de devletin yeniden yapılandırılması yönünde plan ve programlarda 

yer alan eğilimler vardır. Yeniden yapılanma sürecinin temel unsurlarından birisi, 

denetim ve düzenleme faaliyetlerinde bulunacak, tüketicileri tekelleşmeye karşı 

koruyacak, rekabetin sınırlandırılmasını ya da rekabete zarar verilmemesini 

sağlayacak ve piyasada faaliyet gösteren şirketlerce sağlanan hizmetlerde ayrımcılık 

yapılmamasını güvence altına alacak, bağımsız düzenleyici kurulların 

oluşturulmasıdır.  

 

Son yıllarda ülkemizde doğal tekel niteliği arz eden sektörlerin bağımsız 

düzenleyici kurumlar tarafından düzenlenmesi yönünde ciddi adımlar atılmış ve bu 

amaçla bazı bağımsız düzenleyici kurumlar kurulmuştur.  

 

Bu tezin amacı doğal tekelleri tarihsel gelişimi içerisinde ele alarak, doğal 

tekellerin düzenlenmesi ve her ne kadar gelişen teknoloji ile doğal tekel niteliğini 

kaybetmekte olsa da telekomünikasyon sektörü ve bu sektörde Türkiye’de kurulan 

düzenleyici kurumu diğer dünya ülkelerindeki, özellikle OECD üyesi ülkelerdeki, 

örnekler çerçevesinde incelemek ve kurumsal yapıya ilişkin öneriler getirmektir. 

 

Tezin birinci bölümünde piyasalarda meydana gelen aksaklıklar ve bunun 

neticesinde devletin ekonomik hayata müdahalesi ile tekel ve doğal tekel kavramları 

çerçevesinde doğal tekellerin düzenlenmesi konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde 

telekomünikasyon sektörünün genel yapısı çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de 

yaşanan gelişmeler tarihsel gelişimi içerisinde anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise, 

genel olarak düzenleyici kurumlar konusuna değinilmiş, dünyada ve özellikle OECD 

üyesi ülkelerdeki bağımsız düzenleyici kurumlar ve Türkiye’deki Telekomünikasyon 

Kurumu incelenmiş, kurumsal yapıya ilişkin öneriler getirilmeye çalışılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DOĞAL TEKELLERİN DÜZENLENMESİ 

 

1. PİYASALARIN İŞLEYİŞİ 
 

1.1. Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri 

 

Ekonomi bilimi; “mal ve hizmet üretiminin ve bu üretimin bölüşülmesi 

sonucunda ulaşılan toplumsal tatminin en üst düzeyde gerçekleşmesinin toplumsal 

kanunlarını saptamaya çalışan bir sosyal bilim”1 olarak tanımlanabilir. 

 

Kaynakların optimum tahsisi ile toplumsal refahın en üst düzeyde 

gerçekleştirilmesi ekonomi biliminin temel amaçlarındandır. Bugün gelişmiş ülkelerin 

bir çoğunda, bazı farklılıklar içermesine rağmen, rekabet içindeki piyasa 

ekonomilerinin optimum kaynak tahsisini sağlayacağı ve böylece toplumsal refahın 

artacağı düşünülmektedir. 

  

Dolayısıyla, rekabet, rekabetçi piyasalar ve rekabetçi piyasaların üstünlüklerine 

baktığımızda, sonuçlarını şu şekilde ifade edebiliriz: 

 

Liberal ekonomik felsefeye göre rekabet, hem ülke ekonomilerinde hem de 

karşılıklı ticaret aracılığıyla dünya ekonomisinde kaynakların etkin olarak tahsis 

edilerek toplumsal refahın artırılmasının en temel aracıdır. Rekabet, mal ve 

hizmetlerde fiyatın hiçbir dışsal müdahale olmaksızın arz ve talebe göre belirlendiği 

piyasa yapısını ifade eder. Bir piyasada rekabetin oluşabilmesi için, alıcı ve satıcıların 

mal veya hizmetin fiyatını veya miktarını etkileyemeyecek kadar çok olması, malın 

bölünebilir ve homojen olması ve taraflardan her birinin piyasa hakkında bilgi sahibi 

olması gereklidir. Ayrıca, rekabetin oluşabilmesi için piyasaya giriş ve çıkış engelleri 

olmamalıdır. Bu koşulların sağlandığı piyasalarda üretici ve tüketiciler; üretim, 

                                                           
1 Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Dünya Yayıncılık, 4. Baskı, Mart 1995, s. 85. 
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tüketim, gelir ve harcama planlarını bağımsız olarak yaparlar. Üreticiler piyasada 

oluşan fiyatlardan hangi malı ne miktarda arz edeceklerini, karını maksimize edecek 

şekilde belirlerken, tüketiciler de satın alma kararlarıyla kendi tercihleri 

doğrultusunda faydalarını maksimize edecek mal ve hizmet bileşimlerini oluştururlar. 

Dinamik bir süreç içinde arz ve talep dengesiyle oluşan fiyatlar, ekonomik bireylerin 

kararlarını gözden geçirerek arz ve talebin kısılması veya artırılmasıyla kaynakların, 

bireylerin ve sonuçta toplumun refahını maksimize edecek şekilde tahsis edilmesi 

sonucunu doğurur.2

 

Rekabetçi piyasa ise, belirli koşullar altında, kaynakların etkin dağılımının 

sağlanması, bir başka deyişle kıt olan kaynakların maksimum etkinlikte kullanılması 

ile toplumsal refahın maksimize edilmesidir. 

 

Rekabetçi piyasaların üstünlüklerine baktığımızda ilk defa Adam SMITH 

tarafından tanımlanan görünmez el teorisinin geçerli olduğunu görmekteyiz. 

Rekabetçi piyasalarda, ekonomide refahın maksimize edilmesi hedeflenmekte ve bu 

etkinliğin sağlanabilmesi için dağılımda ve üretimde etkinliğin birlikte gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Dağılımda etkinlik; toplumun o ürünün son ürününe ödemek istediği 

fiyatın o malın marjinal fırsat maliyetine eşit olması, fiyatın marjinal maliyete eşit 

olmasıdır. Üretimde etkinlik ise; tüketicilerin ürünü, o endüstrideki firmaların uzun 

dönemde hayatta kalabilmesi için üretmek zorunda oldukları en düşük maliyetten 

alabilmeleridir.3

 

Tam rekabet piyasası da, alıcı ve satıcıların piyasa fiyatını etkilemeyecek kadar 

çok olması, alışverişe konu olan mal ve hizmetlerin bir birinin aynı (homojen) olması, 

alıcı ve satıcıların piyasada olup bitenler konusunda tam bilgi sahibi olması ve alıcı ile 

satıcıların hareketlerini engelleyecek hiç bir kısıtlamanın olmaması durumudur.4  

                                                           
2 ÇAKAL Recep, Doğal Tekellerde Özelleştirme ve Regülasyon, DPT Uzmanlık Tezi, Ankara 1996, s. 
5. 
3 KASERMAN David L. / MAYO John W., Government and Business, The Economics of Antitrust 
and Regulation, 1995, The Dryden Press, s. 7. 
4 DİNLER Zeynel, İktisada Giriş, Ekin Yayınları, 3. Baskı, Eylül 1997, s. 71. 
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1.2. Eksik Rekabet Piyasaları 

 

Piyasaların aksadığı, rekabetin eksik olduğu, dolayısıyla devletin piyasalara 

rekabet yasaları ve otoriteleri ile müdahale etmesi gereken durumlar şunlardır:5

 

1- Tekelci Piyasalar: Satıcı piyasada suni bir ürün darlığı yaratır. Eksik üretim 

sonucu ortaya çıkan yüksek fiyatlar satıcının karını artırırken sosyal bir refah kaybına 

(deadweight loss) yol açar. Çoğu durumda elde edilen karların önemli bir bölümü, 

tekel rantları elde etmek veya o rantları korumak üzere verimsiz ve israfçı biçimde 

harcanır (rent-seeking harcamaları: lobicilik, rüşvet, vb.). Rekabet baskısının 

eksikliği üretimde de verimsizliğe ve yüksek maliyetlere yol açar (X-inefficiency). 

 

2- Oligopol Piyasalar: Satıcılar tekelci piyasa benzeri durumları kendi 

aralarındaki açık veya zımni anlaşmalarla yaratabilir. Bunun sonucu ise, piyasada 

ürün darlığı, yüksek fiyat ve sosyal refah kaybıdır. 

 

3- Doğal Tekel Halindeki Piyasalar: Piyasadaki talebin kaldırabileceği bütün 

üretim seviyelerinde ortalama maliyetlerin düşüyor olması, üretimin en iyi şekilde tek 

bir firma içinde örgütlenmesinin daha verimli olacağı anlamına gelir. Bu durumda da 

doğal olarak tekel durumuna gelen firmanın, tekelci fiyatlar uygulamaması için 

ekonomik regülasyon gerekir.  

 

1.3. Piyasa Aksaklıkları6

 

Piyasalarda genellikle şu nedenlerden dolayı aksaklıklar oluştuğu 

gözlemlenmektedir: 

 

                                                           
5 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Rekabet Hukuku ve Politikaları ÖİK Raporu, s. 6. 
6 KASERMAN David L. / MAYO John W., a.g.e., s. 9. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/erolm/dogal.pdf   6



Erol                                                             Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekomünikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum 

1) Dışsallıklar (externalities): Bir bireyin üretim veya tüketimindeki 

kararlarının bir yandan ekonomik maliyetlere yük getirmesi (negatif 

dışsallık) veya kar getirmesi (pozitif dışsallık), diğer yandan ise bu 

maliyet veya karların bir başka bireyin kararlarını etkilemesidir. Dışsal 

ekonomilerde sadece bireysel faydanın ön planda tutulması, piyasa 

başarısızlığına, üretim ve dağılımda verimsizliğe neden olur. 

2) Bilgi Asimetrisi (information asymmetry): Alıcı ve satıcıların 

piyasadaki malların maliyet ve kar getirileri konusunda aynı ve gerekli 

bilgiye ulaşma imkanının olmaması da potansiyel olarak piyasanın 

etkin işlemesine engel olabilir. Üreticilerin değişime konu olan malın 

nitelikleri konusunda alıcılardan daha fazla bilgiye sahip olmaları 

piyasa aksaklığına neden olabilir. 

3) Kamusal Mallar (public goods): Bir kamu malı iki temel karakteristik 

özellik gösterir. Birincisi kamusal malların tüketiminde rekabetin 

olmaması, ikincisi de bireylerin o malları tüketmekten 

dışlanamamasıdır. 

4) Yapay Tekel Gücü (contrived -or unnatural- monopoly power): 

Tekelci güç doğal tekelden bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Bu durum 

firmaların piyasadaki fiyatı kontrol gücünü ifade eder. Firma tekelci 

gücü sayesinde fiyatların rekabetçi seviyenin üzerinde oluşmasını 

sağlayabilir. 

5) Doğal tekeller (natural monopoly): Endüstrideki talebin tek firma 

tarafından birden çok firmaya göre daha etkin ve daha az maliyetle 

karşılanmasıdır. Doğal tekel konusu sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak 

ele alınacaktır. 

 

1.4. Devletin Ekonomik Hayata Müdahalesi 

 

Devletin, iktisadi politika araçlarıyla makro ekonomik süreçlere müdahale 

etmesi ve yön vermeye çalışmasının yanı sıra, çeşitli kanun ve kurumlar aracılığıyla 

aksayan mikro ekonomik süreçlere ve tek tek piyasaların işleyişine müdahale etmesi; 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/erolm/dogal.pdf   7



Erol                                                             Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekomünikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum 

aksamaya neden olan engelleri ortadan kaldırarak piyasaların performansını 

iyileştirmeye çalışması; ekonomik verimliliği ve toplumsal refahı artırmanın olmazsa 

olmaz koşullarından kabul edilmektedir.7  

 

Bu müdahaleler, kurallar koymaktan devletleştirmeye kadar uzanabilmektedir. 

Bunun en uç örneği sayılabilecek devletleştirme uygulamalarına 1945-50 yılları 

arasında İngiltere’de İşçi Partisi hükümetinin elektrik, gaz, kömür, demir ve çelik 

sanayileri ile sivil havacılık ve yurtiçi taşımacılık sektörlerinde yaptığı 

devletleştirmeler örnek gösterilebilir. Bugün ise yine toplumsal refahı artırma 

gerekçesi ile İngiltere’de özelleştirmeler yapılmaktadır. 8

 

Elektrik, gaz, telekomünikasyon ve ulaştırma sektörleri herhangi bir ülke için 

önemli sektörlerdir. Söz konusu sektörlerin önemli özelliklerinden biri, sektördeki 

bazı temel hizmetlerin doğal tekel niteliği arz etmesidir. Yani, ölçek (scale) ve 

kapsam (scope) ekonomileri yüzünden, bazı hizmetler ancak bir tek firma tarafından 

sunulunca en ucuza mal edilebilmektedir.  

 

Doğal tekellerde temel problem, dağılımda etkinlik ile üretimde etkinlik 

arasında ortaya çıkan uyuşmazlıktır. Sadece bir firmanın üretim yapması üretimde 

etkinliği sağlarken, yalnızca bir firmanın üretimde bulunması firmanın karını 

maksimize etme eğiliminde bulunması nedeniyle dağılımda etkinliği 

sağlamamaktadır. Dağılımda etkinliğin sağlanabilmesi için pazarda yeteri kadar firma 

olmalıdır ki fiyatlar marjinal maliyete düşsün. Fakat doğal tekel niteliğindeki 

pazarlarda çok sayıda firmanın faaliyette bulunması durumunda da üretimde etkinlik 

sağlanamamaktadır. Bu nedenle doğal tekel niteliği gösteren piyasalara devletin 

müdahale etmesi sorunu karşımıza çıkmaktadır.9  

 

                                                           
7 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Rekabet Hukuku ve Politikaları ÖİK Raporu, Ankara 2000, s. 5. 
8 EGE Yavuz, Rekabet Politikası ve Özelleştirme Sempozyumu, Ankara 5 Kasım 1999, s. 73. 
9 VISCUSI W. Kip / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E., Economics of Regulation and 
Antitrust, The MIT Press, Third Edition, s. 324. 
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Son 20-30 yıl içinde meydana gelen teknolojik değişiklikler durumu daha da 

karmaşık hale getirmiştir. Çünkü bu teknolojik değişikliklerin sonucunda söz konusu 

sektörlerin kapsamındaki bazı faaliyetlerin maliyet yapıları değişmiş, ölçek 

ekonomileri azalmış, bu faaliyetler artık doğal tekel özelliğini kaybetmiştir. Bu 

bölümlerdeki hizmetleri, artık daha küçük ölçekli firmaların rekabet içinde sunmaları 

mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla bu bölümlerde tekelci davranışların önlenmesi 

için düzenleme veya devlet müdahalesi ihtiyacı azalabilmekte, firma sayısı arttırılarak 

rekabet yaratılabilmekte ve rekabetin kaynak dağılımında etkinliği arttırıcı klasik 

rolünü oynaması beklenmektedir. 

 

Öte yandan, bu potansiyel rekabetçi faaliyetler söz konusu sektörlerin doğal 

tekel özelliklerini sürdüren faaliyetlerinden bağımsız yürütülemez. Potansiyel olarak 

rekabete açılabilecek faaliyetleri yürüten şirketlerin, kendi hizmetlerini üretip 

sunabilmeleri için doğal tekel bölümlerin hizmetlerine ihtiyacı vardır. Örneğin 

elektrik üreticisi, ürettiği elektriği tüketicilere ulaştırabilmek için enterkonnekte 

sistemden veya iletim ağından yararlanmak zorundadır. Oysa iletim ağı bir doğal 

tekeldir, o piyasada hakim konumu vardır. Bu durumda iletim ağının rekabeti 

kısıtlayıcı davranışları sadece elektrik tüketici piyasasını değil, elektrik üretimi 

piyasasını da etkileyip oradaki rekabeti de azaltabilir. Bu durumda sektörlerin 

rekabetçi veya rekabete açılabilen bölümü ile doğal tekelci bölümü ve orada hakim 

konumdaki firma ile ilişkilerin de “düzenlenmesi” gerekebilir. 

 

Söz konusu sektörlerdeki bazı temel hizmetlerin doğal tekel niteliğinde olması, 

bu hizmetler söz konusu olduğunda, rekabeti, etkin bir kaynak dağılımı mekanizması 

olmaktan çıkarmaktadır. Dolayısıyla piyasa aksaklığının ve devlet müdahalesinin 

gerekliliğinin temelinde de çoğu kez ölçek ekonomileri (economics of scale) 

yatmaktadır.10

 

Piyasanın doğal tekel yapısı, tek bir firmanın piyasada faaliyette bulunmasını 

gerekli kılıyorsa, devlet bir yandan endüstriye girişi ve çıkışı kontrol altına almaya 

çalışırken, diğer yandan da toplumun refah kaybına yol açacak tekelci fiyatın 

                                                           
10 ATİYAS İzak, Ne İçin ve Nasıl Regülasyon? Devletin  Rolü, TESEV Yayını, İstanbul 2000, s. 20. 
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oluşmamasına yönelik düzenlemeler yapmalıdır. Böylelikle tüketicilerin yararının 

maksimize edilebilmesi söz konusu olabilir. Yapılacak düzenlemeler aynı zamanda 

üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir kalitede olmasını da sağlamalıdır. 

 

Stiglitz piyasa aksaklıklarını telafi etmek adına yapılan devlet müdahalelerinin 

de aksayabileceğini (goverment failure); bunun da en önemli nedeninin, demokratik 

sistemlerde iktidarın seçimle değişimi neticesinde hükümetlerin politika değişikliğine 

gitmeleriyle ortaya çıkan taahhüt yetersizliğinden kaynaklandığını bildirmektedir. 

Değişen iktidarlar nedeniyle devletin uzun süreli taahhütlere girememe çelişkisini 

aşmak ve tüketicisi çok olan ve çarpan etkisiyle diğer sektörleri de önemli ölçüde 

etkileyen ağ sanayilerindeki teşebbüs kararlarına (örneğin, fiyat, yatırım teknolojisi, 

yatırım bölgesi) yönelik siyasi müdahaleleri aza indirmek amacıyla, uzun süreli batık 

maliyet ve dolayısıyla güven ortamı gerektiren bu sektörlerdeki tüketici, yatırımcı ve 

siyasetçi denklemine bağımsız bir düzenleyicinin önceden belirlenen kuralları şeffaf 

bir biçimde uygulamak üzere dahil edilmesi gerekmektedir.11

 

Piyasa başarısızlığını yok etmeyi amaçlayan müdahalenin başarılı olması, 

seçilen araca ve uygulamaya göre değişecektir. Müdahalenin de etkin olması gerekir. 

Yani müdahalenin piyasa aksaklığını gidererek yaratacağı fayda, müdahaleyle 

yaratılacak aksaklıklar ve müdahalenin maliyetinden fazla olmalıdır. Devletin 

piyasalara müdahalesinin en temel gerekçesi piyasada oluşan aksaklıkların giderilerek 

kaynak kullanımında ve kaynakların tahsisinde etkinliğin sağlanmasıdır.12

 

Sonuç olarak, piyasa aksaklıklarının oluştuğu durumlarda devletler, ekonomik 

verimlilik ve toplumsal refahın artırılması için piyasalara para, maliye, dış ticaret vb. 

makro politikalarla müdahale edebilir, mikro düzeyde de piyasalarda oluşan 

aksaklıkların giderilmesi için düzenlemeler yapabilirler. Bu müdahalelerde amaç 

dağılımda ve üretimde etkinliği sağlamaktır. 

 

                                                           
11 EMEK Uğur, Altyapı Hizmetlerinde Özelleştirme, Rekabet ve Regülasyon, İşletme ve Finans 
Dergisi, Sayı 184, s. 49. 
12 ÇAKAL Recep, a.g.e., s. 7. 
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2. DOĞAL TEKELLER 

 

2.1. Tekel Kavramı  

 

Tekel; monopol, inhisar; alımın veya satımın tek bir elde toplanması,13 olarak 

tanımlanabilir. Ekonomi biliminde tekel ya da monopol; tek bir firmanın mal ürettiği 

ve o malın yakın ikamesinin olmadığı piyasaları ifade etmektedir. Tabi ki bu durum o 

malın hiç bir şekilde ikame edilemeyeceği anlamına gelmemektedir. 

 

Tekelin geleneksel modeli iki temel varsayıma dayanır. Birinci varsayım, 

piyasada yakın ikamesi olmayan malı üreten tek bir firma vardır. Bu varsayım 

firmanın talep eğrisinin (aynı zamanda piyasa talebi) önemli ölçüde aşağıya düşmesini 

sağlar. İkincisi varsayım da, piyasa engelleri yeni firmaların piyasaya girmesini 

engelleyecek kadar büyüktür.14 Böyle durumlarda piyasada tek bir üretici veya satıcı 

ve çok sayıda tüketici bulunmakta, piyasaya giriş engellerinin olduğu ve piyasadaki 

tek satıcının ürünün fiyatını belirlediği kabul edilmektedir. 

Şekil 1: Tekel 

Tüketicilerden
Firmaya
Transfer Edilen
Rant

Etkinlik
Kaybı

Transfer
Edilen
Girdilerin
Değeri

Ft

Fr

Mt Mr

Fiyat

Dönemsel Üretim Miktarı

OTM=MM

A

B
C

 
Kaynak: NICHOLSON Walter, Microecenomic Theory, Basic Principles and Extensions, s. 614 

                                                           
13 YILMAZ Ejder, Hukuk Sözlüğü, 5. Baskı, Ankara 1996, s. 801. 
14 KASERMAN David L. / MAYO John W., a.g.e., s. 44. 
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Şekilde de görüleceği üzere tekel durumundaki firma, Mt kadar ürünü rekabet 

halinde Mr kadar üretilen ürün için oluşacak Fr fiyatının üzerinde satabilmekte ve 

hem talebi karşılamakta hem de kar elde etmektedir.  

 

Eğer bu piyasa rekabetçi bir piyasa olsaydı, üretim uzun dönem ortalama ve 

marjinal maliyete eşit olduğu seviyede Mr kadar olacaktı. Marjinal gelirin marjinal 

maliyete eşit olduğu üretim seviyesinde, tekel halinde üretim Mt kadar olacaktır. 

Üretimde tekel nedeniyle oluşan bu kısıtlama neticesinde, MtMrCB alanı kadar 

üretimden vazgeçilmekte, kaynak israf edilmektedir. Mr yerine Mt kadar üretim 

yapılması neticesinde, FtACFr alanı kadar tüketicilerin kaybı olmaktadır. Bu kaybın 

FtABFr alanı kadar kısmı firmaya rant olarak transfer edilmektedir. Kalan ABC alanı 

ise dara kaybı (deadweight loss)15 olmaktadır. Bu nedenle tekel açıkça kaynak 

dağılımında Pareto optimalini16 sağlamamaktadır.  

 

Firmalar kar maksimizasyonu amacıyla tekelci fiyatlarını marjinal maliyetin 

üzerinde belirlemektedirler. Firmalar ürettikleri her bir birim ürünün maliyetini bu 

ürünün kazancı tarafından karşılamaya çalışırlar. 

 

Yukarıdaki şekilde MtMrCB alanı girdilere transfer edilen rantı, ABC alanı 

tüketicilerin refah kaybını, FrBAFt alanı da tüketicilerden firmalara transfer edilen 

rantı gösterir.17

 

2.2. Tekelin Kaynakları: Giriş Engelleri18

  

Tekelin kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

                                                           
15 Dara Kaybı (deadweight loss): Toplam fazlada meydana gelen (ve dolayısıyla da bir taraftan diğer 
tarafa bir fazla transferinden kaynaklanmayan) azalmaya denir. ÜNSAL M., Mikro İktisat, Ankara 
1998, s. 333. 
16 Pareto Optimumu: Pareto’nun optimum refah tanımına göre “toplumdaki kişilerin en az birinin 
refahını azaltmadan diğer kişilerin (en az birinin) refahını artırmak olanağı yoksa, toplum refahı 
optimumdur.” Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, 4. Baskı, Dünya Yayıncılık, s. 263. 
17 NICHOLSON Walter, Microecenomic Theory Basic Principles and Extensions, Sixth Edition, s. 
614. 
18 ÜNSAL Erdal M., a.g.e., s. 342. 
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2.2.1. Yakın İkamesi Olmayan Hammaddelerin Kontrolü: Bir malın 

üretiminde kullanılan, yakın ikamesi olmayan hammaddelerin tek bir firmanın 

kontrolünde olmasıdır. 

 

2.2.2. Ölçek Ekonomileri: Bir malın piyasa talebinin bir büyük üretici 

tarafından çok sayıda küçük üreticiye kıyasla daha ucuza karşılanmasıdır. Ölçek 

ekonomilerinden kaynaklanan tekele de doğal tekel (natural monopoly) denir.  

 

2.2.3. Patentler: Yeni buluşların kullanım hakkının belli bir süre o buluşu 

gerçekleştiren firmaya verilmesidir. Buluş sahibinin buluş için yaptığı harcamalar 

karşılığında yeterli ekonomik çıkar sağlamasını ve böylece yeni buluşların teşvik 

edilmesini sağlayan geçici giriş engelleridir. 

 

2.2.4. Hükümet Lisansları ve İmtiyazları: Bir malın üretim izninin, hükümet 

tarafından tek bir firmaya verilmesidir. 

 

2.3. Doğal Tekel 

 

Baumol, Panzer ve Willig doğal tekeli “Eğer bir firmanın maliyet fonksiyonu 

bütün üretim aralığı boyunca birden fazla firmanın maliyetleri toplamından daha az 

ise o endüstri doğal tekeldir” şeklinde tanımlamaktadır.19

 

Kahn, “Belirli endüstrilerin teknolojileri ve hizmetin karakteri öyledir ki, 

hizmetlerin, tüketiciye en az maliyet veya en fazla net fayda ile sadece bir firma (en 

uçtaki durumlarda) veya belirli sayıda seçilmiş enstrümanlar tarafından sağlanması” 

durumunu doğal tekel olarak tanımlamaktadır.20  

 

 

                                                           
19 ÇAKAL Recep, a.g.e., s. 17. 
20 KAHN Alfred E., The Economics of Regulation, Volume II, The MIT Press, 1998, s. 2. 
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Posner doğal tekeli, “İlgili pazardaki bütün talebin en az maliyetle iki veya daha 

çok firma yerine yalnızca bir firma tarafından karşılanması” olarak tanımlayarak, 

doğal tekelin pazardaki satıcıların sayısı ile ilgili olmadığını, pazardaki talep ve arz 

teknolojisi arasındaki ilişkiye işaret ettiğini belirtmektedir. Eğer bütün talep iki veya 

daha fazla firma yerine, tek bir firma tarafından, firmaların gerçek sayısı ne olursa 

olsun, daha ucuza sağlanabiliyorsa doğal tekelin söz konusu olduğunu ifade 

etmektedir. Eğer doğal tekel niteliğini haiz bir piyasada birden fazla firma varsa, 

firmalar ya birleşme yollarını arayacak veya başarısızlığa uğrayacak veya üretim 

gereğinden daha fazla kaynak kullanmaya devam edecektir. Birinci durumda rekabet 

kısa süreli yaşamını devam ettirebilecek, ikinci durumda ise verimsizliğe neden 

olacaktır.21

 

Yukarıdaki tanımlar ışığında doğal tekeli “Endüstrideki talebin tek firma 

tarafından birden çok firmaya göre daha etkin ve daha az maliyetle karşılanması” 

şeklinde tanımlayabiliriz. 

 

Doğal tekel niteliğini haiz piyasalarda maliyet, talep arttıkça azalmakta ve 

talebin tek bir firma tarafından karşılandığı uzun dönem ortalama maliyet (UDOM) en 

alt seviyede oluşmaktadır. Uzun dönem ortalama maliyet (UDOM) azaldığı için, uzun 

dönem marjinal maliyet (UDMM), uzun dönem ortalama maliyetin altında 

oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 POSNER Richard A., Natural Monopoly and Its Regulation, Cato Institute, Washington 1999, s. 1. 
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Şekil 2: Doğal Tekele Ait Maliyet Eğrileri 

Kaynak: VISCUSI W. Kip, / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E, 

Economics of Regulation and Antitrust, s. 338. 

 

Belirli bir bölgede faaliyette bulunan firmanın, her yeni abonesinde firmanın 

uzun dönem maliyetleri azalacaktır. Bu tip piyasalarda piyasaya yeni bir firmanın 

girerek hizmet sunması yerine, tek bir firmanın hizmet sunması daha az maliyetli 

olmakta ve ekonomik verimliliği artırmaktadır. 

 

Bu durumda ise tek bir firmanın tekelci duruma geldikten sonra firmanın kar 

maksimizasyonu amacıyla fiyatlarını tekelci seviyeye çekeceği düşünülmektedir. Bu 

durumda ortaya şu sorun çıkmaktadır: Bir yandan tek firmanın üretim yapması 

ekonomik verimlilik açısından gerekli iken, diğer yandan da tüketicilerin tekelci fiyat 

ödememesi için ne tür tedbirler alınmalıdır? Bu sorunun çözümü regülasyon 

(düzenlemeler) olarak ele alınacaktır. 

 

Tekellerin hepsinin de doğal tekel olduğunu söylemek mümkün değildir. Yıkıcı 

fiyat uygulaması, teşebbüslerin bir araya gelerek oluşturacakları karteller vb. 

durumlar sonucu da tekeller oluşabilir. Üretim için gerekli girdileri tek bir firmanın 
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sağlaması, belirli bir pazarda münhasır satış hakkının tek bir firmanın elinde olması, o 

konuda patent hakkına sahip tek bir firmanın bulunması durumlarında da tekel söz 

konusu olabilir ki, bunlar doğal tekel değildir.  

 

Teknolojik alanda yaşanan gelişmeler nedeniyle günümüzde doğal tekelin saf 

haline pek rastlanılmamaktadır. Doğal tekel niteliğine sahip mal veya hizmetlerin 

alternatifi olabilecek, bu mal ve hizmetlerin yerine ikame edilebilecek yeni mal ve 

hizmetlerin sunulması söz konusu olabilmektedir. Özellikle telekomünikasyon 

sektöründe bu yöndeki gelişmeler çok daha hızlı olmaktadır. Bununla beraber 

dağılımda ve üretimde etkinliğin sağlanması amacıyla devlet tarafından tek bir 

firmanın faaliyette bulunması tercih edilebileceği gibi, piyasa şartları gereği pazarda 

tek firmanın faaliyette bulunması durumu da söz konusu olabilir. Bu nedenle devlet 

tarafından oluşturulan veya piyasa şartları gereği oluşan tekellerin pazardaki hakim 

durumlarını kötüye kullanmamaları, tekelci fiyat oluşturmamaları için, düzenlemelere 

tabi tutulmaları ve bu düzenlemelere uyup uymadıklarının denetlenmesi gerekir. 

 

2.4. Doğal Tekellerin Özellikleri 

 

1. Doğal tekeller durumunda rekabet olmadığından, görünmez el 

teorisinin geçerli olması mümkün değildir. 

2. Göz önünde bulundurulması gereken tek bir teşebbüs olmasından 

dolayı, teşebbüsler arasındaki etkileşim analizi yapılamaz. 

3. Kamu hizmeti: (Genellikle doğal tekel niteliğinde olan ve ülke 

ekonomisinde önemli rol oynayan ve ülkedeki genel düzenlemelerde 

göz önünde bulundurulan bir husustur.) Elektrik, doğal gaz, 

telekomünikasyon sektörlerinde ve diğer bir çok mal ve hizmet 

sektörlerinde hizmetler kamu hizmeti olarak nitelendirildiğinden, yerel 

ve ulusal düzeyde düzenlemeler yapılır. 22 

 

                                                           
22 TRAIN Kenneth E., Optimal Regulation, The Economic Theory of Natural Monopoly, The MIT 
Press, Fifth Printing, 1997,  s. 3. 
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Doğal tekeller genellikle büyük miktarlarda ilk yatırım gerektiren ve dolayısıyla 

sabit ve batık maliyetleri yüksek olan şebeke endüstrileridir. Gaz, elektrik, doğal gaz 

ve su şebekeleri, demiryolu ve son yıllara kadar telekomünikasyon doğal tekel olarak 

bilinen endüstrilerdir. Şebeke endüstrileri dışında havalimanı, liman, köprü gibi 

ülkeye giriş çıkışı kontrol eden ya da başka bir şebekedeki darboğaz noktalarında 

doğal tekeller oluşabilir. Belirli özellikler doğal tekelleri diğer mal ve hizmet üreten 

endüstrilerden ayırt etmektedir. Doğal tekellerin hemen hemen tamamı hizmet 

sunarlar ve hizmetlerin bir mal gibi stoklanması mümkün değildir. Bu nedenle, 

tüketici talebinin zirvede olduğu zamanlarda (peak demand) talebi karşılamak üzere 

kapasite fazlasına ihtiyaç vardır. Aynı zamanda doğal tekellerde hizmetler genellikle 

tüketiciye bir boru hattı ya da tel aracılığıyla ulaştırılır. Genellikle tüketicinin birden 

fazla hattan su, enerji ve gaz alması hem ekonomik hem de pratik bir çözüm değildir. 

Bu endüstrilerde birden fazla firmanın faaliyet göstermesi şebekelerde dublikasyona 

ve dolayısıyla kaynakların israfına neden olur. Şebekenin dublikasyonundan doğan 

kaynak israfı ve aşırı maliyet artışlarından kaçınmak için bu hizmetler tek bir firma 

tarafından yani tekel olarak sağlanmaktadır. 23

 

2.5. Doğal Tekellerde Çözüm Yolları 

 

Doğal tekel niteliği gösteren piyasalarda meydana gelen aksaklıkların 

giderilmesi için temel olarak iki farklı çözüm karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan 

birincisi doğal tekel niteliği arz eden piyasanın bir kurum tarafından düzenlenmesi, bir 

diğer alternatif de piyasada kamu işletmesinin faaliyette bulunmasıdır. Bazen 

piyasada hem kamu işletmesinin bulunması hem de piyasanın bir kurum tarafından 

düzenlenmesi de söz konusu olabilir. ABD’de kamu işletmelerinin doğal tekel 

niteliğindeki piyasalarda faaliyette bulunması pek rastlanılan bir durum değildir. Posta 

hizmetleri ABD’de kamunun işletmeci olarak faaliyette bulunduğu piyasalara örnek 

olarak gösterilmektedir. Avrupa’da ise, kamu işletmelerinin doğal tekel niteliğindeki 

piyasalarda çok daha fazla oranda faaliyette bulunduğunu görmekteyiz. Bununla 

beraber, son yıllarda Avrupa’da, özellikle İngiltere’de, doğal tekel niteliğindeki 

                                                           
23 ÇAKAL Recep, a.g.e., s. 18. 
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piyasalarda özelleştirmelerin yapıldığını ve özelleştirilen bu hizmetlerin bağımsız 

düzenleyici kurumlar tarafından düzenlendiğini gözlemlemekteyiz.24

 

Doğal tekel halindeki piyasalarda verimsizlik nasıl düzeltilecektir? 

Alternatiflere bakıldığında, birinci olarak devletin hiçbir şey yapmaması da bir 

alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli ideal çözüm yollarına baktığımızda 

tekel imtiyazı verilirken teklif verenler arasında rekabetin sağlanması veya 

tüketicilerin refah kaybını önleyecek düzenlemelerin yapılması, uygulanabilecek 

çözüm yolları olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Hiç bir şey yapılmaması yönünde bir politika, doğal tekel niteliği arz eden 

piyasada üretilen malın yakın ikamesinin olduğu durumlarda söz konusu olabilir. 

Örneğin kablolu TV yayını doğal tekel niteliğinde olduğunda, tüketicilerin dijital veya 

normal televizyon yayınlarına rahatça ulaşabildiği ve bu hizmet için mali yükümlülük 

altına çok fazla girmediği durumlarda, doğal tekel niteliğindeki kablolu TV pazarına 

devletin müdahalede bulunmasına gerek kalmayabilir. Bu tür durumlar 

düzenlenmeyen özel tekeller olarak nitelendirilmektedir. Yakın ikame söz konusu 

olduğundan, doğal tekel hakkına sahip firma tekelci fiyat uygulamaktan kaçınacaktır. 

 

Doğal tekel özelliği gösteren piyasalarda, devlet politikalarının amacı tek bir 

firmanın üretim yaparak üretim etkinliğini sağlaması ve aynı zamanda fiyatlamada 

sosyal optimalin sağlanmasıdır. Bu şartlar altında, doğal tekel niteliğindeki pazarlarda 

uygulanabilecek iki gerçek çözüm yolu karşımıza çıkmaktadır: regülasyon ve kamu 

işletmeciliği. 

 

2.5.1. Regülasyon 

 

Sektörün bağımsız düzenleyici kurum tarafından düzenlenmesi ve 

denetlenmesidir. Özellikle ABD’de doğal tekeller konusunda kabul gören yaklaşım 

regülasyondur. Bağımsız düzenleyici kurumlar, öncelikli amaçlarını ekonomik 
                                                           
24 VISCUSI W. Kip. / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E., a.g.e., s. 316 . 
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etkinliği sağlamak olarak görmeyip, daha çok aşırı derecede ayrımcı olmayan ve 

toplam gelirin toplam maliyetleri karşıladığı fiyatların tespiti konusunda faaliyette 

bulunmaya çalışırlar. Bu konu tezin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır. 

 

2.5.2. Kamu İşletmeleri 

 

Doğal tekel niteliği arz eden piyasalarda söz konusu olabilecek bir başka çözüm 

de kamu işletmeciliği veya devletin mülkiyeti olarak ifade edilebilir. Kamu 

işletmeleri; sermayelerinin tamamı veya büyük bir kısmı kamu tüzel kişilerine ait olan 

işletmelerdir.  

 

ABD’de diğer ülkelerde olduğu gibi genellikle uygulanan bir çözüm yolu 

değildir. ABD’de posta hizmetleri kamu işletmeciliğinin olduğu sektöre örnek 

verilebilir. 

 

Diğer ülkelerde, kamu işletmeciliği bazen uygulanan bir çözüm yolu olmakla 

beraber, son yıllarda İngiltere’de olduğu gibi kamu işletmelerinin özelleştirilmesi ve 

özelleştirilirken de regülasyon kurallarına tabi tutulması yönünde politikalar vardır.25  

 

3. REGÜLASYON26 KAVRAMI 

 

3.1. Regülasyonun Tanımı  

 

Regülasyonun genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamaktadır. 

 

                                                           
25 VISCUSI W. Kip / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E., a.g.e., s. 370-71. 
26 Regülasyon; iktisadi, sosyal ve idari olmak üzere üç farklı anlama gelebilmektedir.  
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“Özel sektör ve kamu teşebbüslerinin faaliyetlerini yürütüş tarzlarını kontrol 

altında tutma amacıyla konulan kurallar” diye tanımlandığında, regülasyon devlet 

kadar eski bir olgudur.27

 

Stone regülasyonu; “Devletin denkliği sağlamak amacıyla birey veya örgütlere 

uyguladığı ve yaptırımlara bağladığı sınırlamalar” olarak tanımlamaktadır.28  

 

OECD regülasyonu; devletler tarafından girişimciler ve vatandaşlar üzerinde 

ihtiyaç duyulan çeşitli enstrümanlarla koyulan düzenlemeler olarak tanımlamakta ve 

regülasyonları, ekonomik, sosyal ve idari olarak üçe ayırmaktadır. Regülasyon 

kuralları, resmi ve gayri resmi düzen ve her seviyedeki devlet organı tarafından 

konulan ikincil kuralları ve devlet dışı kuruluşlar ve devlet tarafından sadece 

regülasyon yapmak için oluşturulmuş kurumlar tarafından yürürlüğe konulan kuralları 

içermektedir.29

 

ATİYAS, ağ sanayileri kapsamında regülasyonun, firma davranışlarının, bazı 

toplumsal hedefler uğruna çeşitli mekanizmalarla belirli kurallara bağlanması ve 

sınırlanması anlamında kullanıldığını, ancak bu tanımın da yeterince açık bir tanım 

olmayabileceğini, kimi yazarların, regülasyon kelimesini düzenleyici kuruluşların 

yetkileri ile sınırlamakta olduğunu, buna karşılık ilgili bakanlığın, bakanlar kurulu 

veya yasama organının söz konusu sanayiye yönelik uygulamalarını ise “politika” 

diye adlandırdıklarını ifade etmektedir.30

 

ULUSOY, regülasyonun “yönlendirme ve denetleme” anlamına geldiğini, 

deyimin ilk olarak ABD'de ortaya çıktığını ve regülasyon kavramının, uygulamada 

genellikle devletten bağımsız (özerk) kamusal kurumlarca yapılan düzenleme, 

denetleme ve yönlendirme faaliyeti olarak algılandığını ifade ederek, "aynı anda hem 

oyuncu hem de hakem olunamayacağı" fikrinden doğan regülasyon kavramının, esas 

                                                           
27 MÜFTÜOĞLU Tamer, a.g.t., s. 1. 
28 VISCUSI W. Kip / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E., a.g.e., s. 307. 
29 OECD, The OECD Report on Regulatory Reform, Synthesis, Paris 1997, s. 16. 
30 ATİYAS İzak, Regülasyon ve Rekabet Sempozyumu, Regülasyon ve Rekabet, Ankara 15-16 Mart 
2001, s. 1. 
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olarak özel sektör tarafından yürütülen ve toplumun gündelik yaşamındaki 

vazgeçilmez birtakım hizmetlerin klasik devlet bürokrasisinden bağımsız kurumlarca 

düzenlenip denetlenmesi ve böylece bu hizmetlerin bireylere rekabetçi ve plüralist bir 

ortamda etkin ve verimli bir şekilde sağlanması anlamına geldiğini belirtmektedir.31

 

AKILLIOĞLU, regülasyonun dilimize “düzenleme” olarak çevrildiğini, 

düzenlemenin bizde “yasa altı kural koyma” anlamına geldiğini ve Anayasaya göre 

bütün kamu tüzel kişilerinin bu konuda yetkili olduğunu ifade ederek, Fransız 

hukukunda regülasyon kavramının Parlamento dışında bir organ veya yönetimin belli 

organları tarafından konulmuş genel nitelikte bütün kurallar olduğunu, bu kuralların 

bir kısmı yasa değerinde sayılıp, “regulation” genel kural koyma yada düzenlemeyi de 

içeren, ancak bazı yönleriyle düzenlemeden farklı bir kavram olduğunu ifade 

etmektedir.32

 

Geleneksel olarak kullanılan düzenleme (reglement) kavramı ile rekabet hukuku 

bağlamında kullanılan düzenleme (regulation) arasında bazı farklar vardır. Eski 

kavram, yönetimin kamu hizmetlerinin görülmesinde eşit yararlanmayı sağlama, 

hizmetin iyi işlemesini temin gibi amaçlarla çıkardığı genel kurallar anlamında 

kullanılmaktadır. Yeni kavram, özelleştirilen hizmetin tevdi edildiği işletmecilerin 

faaliyetlerini sınırlandırmak, belli ölçütlere bağlamak ve denetlemek anlamına 

gelmektedir. Birincide bir genel kamu hizmeti işlevi varken, yeni kavramda kolluk 

(polis) amacı vardır. Ancak bu kolluk bildiğimiz kolluk değil, ekonomik kolluk yani 

esnek bir kolluktur. Nitekim sadece denetleme yapılması değil, işletmecilerin 

karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi için yol gösterilmesi de düzenleyici kurumun 

görevleri arasındadır. Bu anlamda düzenleme çok da yeni bir kavram değildir. 

İdarenin tarife düzenleme yetkisi öteden beri vardır. Tipik bir regülasyonda 

düzenleyici kurul ile işletmeler arasındaki ilişkiler değişken ve hareketlidir. Normal 

olarak işleme tabi olanlar bu işlemin değiştirilmesini, kendilerine göre uyarlanmasını 

isteyemezler. “Yönetim Hukuku İlkelerine” göre, işlem genel ve gayri şahsi nitelikte 

olduğundan ilgililer şahsi ihtiyaçlarını öne sürerek değişiklik talebinde bulunamazlar. 
                                                           
31 ULUSOY Ali, Rekabet Kurumu ile Diğer Bağımsız İdari Kurumlar Arasında Çıkabilecek 
Uyuşmazlıklar ve Çözüm Perspektifleri,  s. 4. 
32 AKILLIOĞLU Tekin, Rekabet Politikası ve Özelleştirme Sempozyumu, Ankara 5 Kasım 1999, s. 
101. 
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Buna karşılık işletmeler tabi oldukları regülasyonlarda değişikliğe gidilmesini, 

kendileri için özel rejim uygulanmasını isteyebilirler.33

 

Regülasyon kavramının hukuksal düzlemde konumlandırılmasına gelince, 

aslında yukarıda belirtilen en geniş tanımıyla düşünüldüğünde, genelde tüm hukuksal 

düzenlemeler, özelde ise ekonomik konulardaki hukuksal düzenlemelerin, regülasyon 

kavramının kapsamı içinde olduğunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Bununla 

birlikte, regülasyon kavramı doğası gereği, düzenleme (tanzim etme)34 ve denetleme 

işlevine sahip olmasının yanında, "yönlendirme", yani yol gösterme işlevini de içinde 

barındırmaktadır.35

 

Regülasyon kuralları mümkün olduğunca gelecekte ortaya çıkması mümkün 

görülen durumlarda tarafların hak ve yükümlülüklerini, alınması gereken önlemleri, 

vb. ortaya koyar. Gelecekte ortaya çıkabilecek ihtimaller önceden tam olarak 

kestirilebilse, her bir ihtimalde ne yapılacağı da ayrıntılı bir biçimde önceden saptanır, 

taraflar da planlarını buna göre yapabilir. Bu şekilde tasarlanan kurallar, literatürdeki 

ifadesiyle, birer eksiksiz mukavele görünümünde olur. Bu durumda çeşitli konularda 

yetkinin gelecekte nasıl dağılacağı da önceden belirlenmiş olur. Gelecekteki 

ihtimallerin eksiksiz olarak öngörülememesi ise böylesi ayrıntılı bir planın 

tasarlanmasını imkânsız kılar. Bu durumda ise düzenleyici öngörülemeyen durumlar 

ortaya çıktıkça insiyatif kullanmak zorunda olacak, kaçınılmaz olarak bazı ihtiyari 

yetkilerle donatılacaktır. Ülke örneklerinde de düzenleyici kuruluşların oldukça geniş 

ihtiyari yetkileri olduğu gözlenmiştir. İhtiyari yetkiler ne kadar geniş olursa 

düzenleyicinin gelecekte ne tür yaptırımlar uygulayabileceği konusunda taraflara ve 

özellikle yatırımcılara inandırıcı bir biçimde taahhütte bulunması da o derece zordur. 

İnandırıcılık azaldıkça taahhüt sorununun yarattığı toplumsal maliyet artar.36

                                                           
33 AKILLIOĞLU Tekin, a.g.t., s. 103. 
34 "Düzenleme" terimi hukuksal literatürde daha çok "kural koyma" anlamında kullanılmakla birlikte, 
günlük dilde bu anlamından ziyade, "organize etme", "yerli yerine koyma" anlamında 
kullanılmaktadır.  Regülasyon kavramını açıklarken kullanılan "düzenleme"de daha çok bu ikinci 
anlamıyla anlaşılmalıdır. Aslında batı dillerindeki "regulation" terimini "reglementation" teriminden 
ayıran nüans da esas olarak buradadır. ULUSOY Ali, Rekabet Kurumu ile Diğer Bağımsız İdari 
Kurumlar Arasında Çıkabilecek Uyuşmazlıklar ve Çözüm Perspektifleri, s. 3. 
35 ULUSOY Ali, Rekabet Kurumu ile Diğer Bağımsız İdari Kurumlar Arasında Çıkabilecek 
Uyuşmazlıklar ve Çözüm Perspektifleri, s. 3. 
36 ATİYAS İzak, Regülasyon ve Rekabet,  s. 5. 
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Sonuç olarak “düzenleme (regülasyon)”yi; “tam rekabetin olmadığı sektörlerde, 

doğal tekellerin yarattığı olumsuzlukların giderilmesi ve ekonomik etkinliğin 

sağlanabilmesi, devletin piyasa aksaklıklarının giderilebilmesi için çeşitli kurumları 

eliyle bu piyasalara müdahale etmek amacıyla geliştirdiği yöntemler” olarak 

tanımlayabiliriz.  

 

3.2. Regülasyon ve Özelleştirme İlişkisi 

 

Özelleştirme, “kamu mülkiyetindeki iktisadi teşebbüslerin özel kişi ve 

kuruluşlara devredilmesi” olarak tanımlanabilir. Özelleştirmenin başlıca amaçları; 

rekabetçi serbest piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi, ekonomide verimliliğin 

yükseltilmesi, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve sermaye mülkiyetinin 

yaygınlaştırılması, kamu sektörü dış finansman ihtiyacının azaltılması, hazine ve 

kamu kuruluşları için ek fon yaratılması olarak sayılabilir.37  

 

Özelleştirme, bir taraftan kamu varlıklarının mülkiyetinin tamamı veya bir 

kısmının özel teşebbüslere devri, diğer taraftan da yakın zamana kadar kamu hizmeti 

olarak nitelendirilen bazı altyapı hizmetlerine özel sektörün imtiyaz sözleşmeleri 

aracılığıyla katılımının sağlanması şeklinde uygulanmaktadır.38

 

Özelleştirme öncesi firmaların ve piyasasının yeniden yapılandırılması 

özelleştirme sonrası hedeflenen gayelere ulaşılmasında önem arz etmektedir. Yeniden 

yapılandırma ile hedeflenen, özelleştirme sonrası rekabetin sağlanabilmesi için 

özelleştirilecek teşebbüsün parçalara ayrılarak, teşebbüsün doğal tekel niteliğindeki 

bölümlerinin rekabetçi bölümlerinden ayrılması ile daha iyi regülasyonların 

yapılabilmesidir.39

 

                                                           
37 Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, a.g.e., s. 253. 
38 EMEK Uğur, a.g.m., s. 44. 
39 GUASCH J. Luis / SPILLER Pablo, Managing the Regulatory Process: Design, Concepts, Issues, 
and the Latin America Carabbean story, World Bank Publishings, Washington DC 1999, s. 182. 
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Bu şekildeki teşebbüsler dikey ve yatay olarak bölünebilmektedir. Yatay 

bölünme teşebbüsün aynı pazarda faaliyet gösterecek birkaç şirkete, dikey bölünme 

ise teşebbüsün farklı pazarlarda faaliyet gösterecek birkaç şirkete bölünmesidir. 

 

OECD rekabetin işleyebilir olmadığı durumlarda, rekabete açılabilecek 

alanların ayrılması, ayrılan bölümlerin doğal tekel niteliğindeki bölümden kaynak 

sağlayabilmesinin garanti altına alınması amacıyla ilişkilerin şeffaf olması ve alıcılar 

arasında ayrımcılık yapılmamasının sağlanması gerektiğini ifade etmektedir.40

 

Stiglitz özelleştirme sonrasında piyasalarda rekabetin bulunmadığı durumlarda 

etkinlik ve eşitlik adına ileri sürülen kamusal hedeflerin elde edilemeyeceğini ileri 

sürmektedir. Stiglitz ayrıca, denetlenemeyen özel tekellerin etkin ve yenilikçi bir 

şekilde çalışmadığı yönünde kanıt bulunduğunu bildirmektedir. Bu nedenlerle, özel 

tekellerin ekonomik kararlarına öncülük edecek ya da kısıtlayacak bir müşevvik 

sistemi tesis etmek amacıyla, düzenleyici politika setinin uygulanması 

gerekmektedir.41

 

Yapılacak özelleştirme uygulamaları sonucunda, kamu tekellerinin yerini özel 

tekellerin almaması için, rekabetin serbestçe tesis edilemediği alanlarda teşebbüsler 

özelleştirildikten sonra, regülasyonlara tabi tutularak kamu yararı serbest rekabetin 

olmadığı veya olamadığı bu alanlarda da korunmaya çalışılmaktadır. 

 

3.3. İktisadi Regülasyon ve Düzenleyici Kurum İhtiyacı  

 

Ortaya çıkan piyasa aksaklıkları, devletleri sosyal bazı hedeflere ulaşılması 

amacıyla da piyasalara müdahale etme fikriyle karşı karşıya bırakmıştır. Devletler 

rekabet ortamının sadece laises faire (bırakınız yapsınlar) yaklaşımı ile 

yerleştirilemeyeceğini düşündükleri için, piyasaları regülasyon adı verilen rekabet 

politikaları ile düzenlemek istemişlerdir. Devletler sosyal amaçların da göz önünde 

                                                           
40 OECD, The OECD Report on Regulatory Reform, Synthesis, Paris 1997, s. 15. 
41 EMEK Uğur, a.g.m., s. 49. 
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bulundurulması ile, bazen rekabet kurallarından taviz vermeyi de göze alarak, 

piyasalara müdahale ederek onları çeşitli metotlarla düzenlemişlerdir. 

 

Bir çok durumda piyasaya giriş serbestleştirilmesine rağmen, beklenilen 

düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşılamamaktadır. Çünkü piyasaya girecek yeterince 

rakip işletme bulunmaması, özelleştirilen firmanın pazarda önceden beri bulunmanın 

getirdiği çeşitli avantajları kullanması gibi nedenlerle çoğunlukla güçlü bir piyasa 

lideri ve onun davranışlarına göre kendilerini ayarlayan bir takım firmalardan oluşan 

bir piyasa ortaya çıkarmaktadır. Keza, serbestleştirme, ölçek ekonomisinin söz konusu 

olduğu doğal tekel durumunda da çözüm olmaktan çıkabilmektedir. İşte bu noktada 

devletin, tekelci piyasalardaki özelleştirme uygulamalarında serbestleştirme yanında 

uygulayabileceği ikinci bir politika; ilgili pazardaki firma ya da firmaların fiyat, 

karlılık, üretim miktarı, üretim kalitesi gibi parametrelerine ilişkin düzenlemeler 

yapacak ve uygulamayı denetleyecek düzenleyici kurumların (regulatory body) 

kurulmasıdır. Bu sayede, bu tip piyasalarda da rekabet varmış gibi iktisadi etkinliğe 

ulaşılacak veya yaklaşılacaktır.42

 

Kamusal mülkiyetin bir "regülasyon tarzı" olarak uğradığı başarısızlık, kamusal 

çıkarlarla yakından ilgili bulunan iktisadi faaliyet kollarında işletmenin özel sektörün elinde 

bulunduğu, ama oyunun kurallarının bağımsız, uzmanlaşmış kurumlar ya da otoriteler 

tarafından tanımlandığı, yürürlüğe konduğu ve denetlendiği "alternatif" bir regülasyon 

tarzını gündeme getirmiştir. Bu kurumların "bağımsızlığı", merkezi devlet birimlerinin 

hiyerarşik kontrol ve vesayetinin dışında, kendilerine yasal olarak verilen yetkilere 

dayanarak kural koyma, uygulama ve denetleme işlevlerini yerine getiriyor olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Bu regülasyon tarzı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, diğer 

sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkelerde iktisat politikalar ve kamu yönetimi 

alanlarında yeni ufuklar açmıştır.43

 

                                                           
42 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Rekabet Hukuku ve Politikaları ÖİK Raporu, Ankara 2000, s. 
24. 
43 MÜFTÜOĞLU Tamer, Regülasyon ve Rekabet Sempozyumu, Ekonomi Politikaları Bağlamında 
Regülasyon, s. 6. 
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80'li yılların başından itibaren, hizmet sağlayan devletten, hizmet sağlanmasını 

sağlamaya çalışan ve sağlanan hizmeti denetleyen devlet anlayışına geçilmiş ve "aynı 

anda hem hakem hem de oyuncu olunamaz" fikrinden hareketle, devletin hala birçok 

ekonomik faaliyeti dolaylı ya da doğrudan üstleniyor olması olgusu karşısında, 

regülasyon faaliyetinin merkezi idareden bağımsız çalışan kamusal organlar 

tarafından üstlenilmesinin daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.44

 

Türkiye’de 1980’li yıllara kadar uygulanan karma ekonomik sistem, bu tarihten 

sonra biraz daha gözle görülebilir şekilde piyasa ekonomisine geçmiştir. O yıllara 

kadar kamu eliyle yürütülen kamu hizmetleri, yapılan özelleştirmeler ile özel kesim 

tarafından yürütülmeye başlamıştır. Çoğunluğu doğal tekel niteliği arz eden bu kamu 

hizmetlerinin özel sektöre devredilmesi ile kamu tekellerinin yerini özel tekellerin 

alması ihtimali doğmuştur. Oluşabilecek piyasa aksaklıklarını göz önüne alarak, bu 

aksaklıkları en aza indirebilmek ve bu piyasaları düzenlemek amacıyla, çeşitli kurallar 

konulmuş ve bu kuralları uygulamak üzere de kurum ve kurullar oluşturulmuştur. 

 

3.4. İktisadi Regülasyonun Tarihi Gelişimi 

 

Günümüzde regülasyonun normatif meşruiyet koşulları olarak kabul edilen ve 

"piyasa aksaklıkları" başlığı altında toplanan olgular pek yeni sayılmazlar. Fritz 

Machlup'un ünlü kronolojisinden birkaç örnek alacak olursak, milattan sonra 483 

yılında Roma İmparatoru Zeno'nun tüm tekelleri, kombinasyonları ve fiyat anlaşmalarını 

yasaklayan kararını görebiliriz. 1603'te bir İngiliz mahkemesinin verdiği karar uyarınca, 

oyun kartlarına ilişkin bir tekelin, yükselen fiyatlar ve azalan istihdam gerekçesiyle 

yasaklanması da bir başka örnek oluşturabilir. Massachusetts Koloniyal Yasama 

Meclisi'nin 1641 tarihli kararı ise günümüze bile ışık tutabilecek nitelikledir: "Ülke için 

yararlı olacak yeni buluşlar dışında ve bunlarda da kısa süreli olmak kaydıyla, aramızda 

tekellere hak tanınmayacak, izin verilmeyecektir".45

 

                                                           
44 ULUSOY Ali, Rekabet Kurumu ile Diğer Bağımsız İdari Kurumlar Arasında Çıkabilecek 
Uyuşmazlıklar ve Çözüm Perspektifleri, Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara Ocak 2002, s. 2. 
45 Machlup 1952’den, MÜFTÜOĞLU Tamer, a.g.t., s. 1. 
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Yakın zamana geldiğimizde Amerikan regülasyon hukukunun, İngiliz kamu 

hukuku ve Amerika Anayasası ve kuralları ile geliştiğini görmekteyiz. Amerikan 

Anayasasının 8’inci bölümünün birinci maddesi Kongreye ticareti düzenleme yetkisi 

vermektedir. 46

 

3.4.1. A.B.D.’de İktisadi Regülasyon Alanında Yaşanan Gelişmeler  

 

ABD’de devletin ticari faaliyetleri regüle etmesine ilişkin ilk önemli uygulama, 

Illinois eyaletinde 1871 tarihinde yürürlüğe konulan bir yasal regülasyona ilişkin 

olarak 1877 tarihinde açılmış olan Munn v. Illinois davasında ortaya çıkmıştır. Bu 

yasa ile tahıl nakliye işini yapacak işletmelerin lisans almaları gerektiği ve tahıl 

depolama hizmetini veren işletmelerin bu hizmet karşılığında isteyebilecekleri tavan 

fiyatın ne kadar olacağı düzenlenmiştir. Bu alanda faaliyette bulunan iki müteşebbis 

kendilerinin özel ticari işletme oldukları gerekçesiyle bu hükmün kendilerine 

uygulanamayacağına ilişkin olarak Federal Mahkemede açtıkları davada mahkeme, 

yapılan ticari faaliyetin toplumsal yaşamı önemli ölçüde etkilediği gerekçesiyle, bu 

istemi reddetmiştir. Bu karar tekellerin regülasyonunun temellerini oluşturan bir 

karardır. İktisadi regülasyon açısından dönüm noktasını oluşturan bu karara göre, 

Illinois eyaletine, kamu yararı görüldüğünde, tahıl nakliyecilerinin ve ambarlarının 

uyguladıkları fiyatları regüle edebilme hakkı tanınmıştır.47 İkinci olarak yaşanan bir 

başka gelişme de, demiryolları şirketlerinin arasında yaşanan fiyat savaşları ve aynı 

zamanda hizmet alanlar arasında yapılan ayrımcılık sonucu, demiryolları sektörü 

iktisadi regülasyona tabi tutulmuş ve demiryolu sektörü federal seviyede regülasyona 

tabi tutulan ilk endüstri kolu haline gelmiştir.48

 

1870 ve 1880’li yıllarda demiryolu ücretleri konusunda yaşanan fiyat savaşları 

ve tüketiciler arasında ayrımcılık yapılması sonucu tüketiciler, idareyi tedbir almaya 

çağırmışlardır. Yapılan baskılar sonucunda Interstate Commerce Act of 1887 adlı 

yasa çıkarılmış ve demiryolu fiyatlarının regüle edilmesi amacıyla Eyaletlerarası 

Ticaret Komisyonu (Interstate Commerce Commission–ICC) kurulmuştur. ICC’nin 
                                                           
46 KASERMAN David L. / MAYO John W., a.g.e., s. 435. 
47 KASERMAN David L. / MAYO John W., a.g.e., s. 435. 
48 VISCUSI W. Kip / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E., a.g.e., s. 311. 
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görev alanı ve fonksiyonlarına ilişkin başka yasal metinler çıkarılsa da, bu yasa 

kongrenin çıkardığı regülasyona ilişkin ilk yasal mevzuat olması nedeniyle önem 

taşımaktadır.49

 

ABD'de 1887 yılında "Eyaletlerarası Ticaret Kurulu"nun oluşturulması, yalnızca 

federal düzeydeki ilk kuruldur. Eyalet düzeyinde benzer uygulamalar New York, 

Wisconsin ve Massachusetts gibi eyaletlerde daha da geriye gitmektedir. Örneğin, 

telgraf, taşımacılık hizmetleri ve elektrik alanlarındaki düzenlemelerden sorumlu bulunan 

Massachusetts Eyalet Komisyonu (Massachusetts State Commission) 1885 yılında 

kurulmuştur. 

 

Kamu otoritesinin "regülasyon" işlevinin, "işletme" işlevinden tümüyle ayrılması, 

bağımsız düzenleyici kurumların kural koyma yetkilerinin, uygulama/denetleme 

işlevleriyle bîr arada bulunması, regülasyonda belirleyici önem taşımaktadır. Henüz daha 

antitrust yasaları yürürlüğe girmemişken, tekelci gücün kötüye kullanımını önlemeye 

yönelik en ünlü kararlardan birinde, Yüksek Mahkeme (Munn v. Illinois) şöyle demektedir: 

 

"Kamuyu ilgilendiren sonuçlara yol açacak şekilde kullanıldığında mülk, kamusal 

çıkarlarla bezenmiş olur ve toplumu tamamen etkiler. Dolayısıyla, bir kişi mülkünü 

kamunun da çıkarının bulunduğu bir işe hasrederse, o kullanım için kamuya taraf olma 

hakkını da fiilen tanımış olur ve ortak beka için kamu tarafından denetlenmeyi kabul 

etmelidir". 

 

1890 yılında Sherman Antitrust Yasasının kabul edilmesinin ardından, 1906 yılında 

petrol boru hatlarının, 1910 yılında da eyaletlerarası telefon hizmetlerinin 

düzenlenmesini öngören yasalar ABD'de yürürlüğe girmiştir. 1914 yılında, rekabetin ve 

tüketicinin korunması amacına yönelik olarak, yasayla Federal Ticaret Kurulu (FTC) 

oluşturulmuştur.50

 

                                                           
49 VISCUSI, W. Kip. / VERNON, John M. / HARRINGTON, Joseph E. , a.g.e., s. 312. 
50 MÜFTÜOĞLU Tamer, a.g.t., s. 7 
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1934 yılına kadar Munn vs. Illinois kararı ışığında regülasyonun sadece kamu 

hizmeti gören şirketlere uygulanabileceğine yönelik yorumlar, 1934 yılında Federal 

Mahkemenin verdiği Nebbia vs. New York kararıyla geçerliliğini yitirmiştir. Bu 

kararda yüksek mahkeme, iktisadi regülasyonun tanımını geniş yorumlayarak, New 

York eyaletinin süt fiyatlarını düzenleyebileceğini kabul etmiştir. Böylece rekabetçi 

bir yapıya sahip olan süt ürünleri sektörünün bile, toplumun refahı gibi geniş kapsamlı 

bir amaç için regüle edilebileceği ortaya çıkmıştır.51

 
Şekil 3: ABD’de Ekonomik Regülasyona İlişkin Geçen Kanun Sayısı 

 

Kaynak: VISCUSI W. Kip, VERNON John M., HARRINGTON Joseph E., 

Economics of Regulation and Antitrust, MİT Press 1995, s. 313. 

 

Amerika’da 1930’lu yıllarda bugünkü regülasyon yasalarının büyük bir 

çoğunluğunun oluşturulduğunu görmekteyiz. 1934’de Telekomünikasyon Yasası, 

1935’de Motorlu Taşıyıcılar Yasası, 1938’de Doğal Gaz Yasası, 1940’da Ticaretin 

Regülasyonuna İlişkin Yasa kabul edilmiştir. Telekomünikasyon sektörünün 

regülasyonu için 1934 yılında kabul edilen Telekomünikasyon Yasası ile ulaştırma ve 

haberleşme alanında FCC (Federal Communications Commission) ve yatırım araçları 

                                                           
51 VISCUSI W. Kip / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E., a.g.e., s. 312 
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alanında SEC (Securities and Exchange Commission) kurulmuştur. ABD’de sonraki 

yıllarda düzenleyici kurum sayısında daha da artışlar olmuştur.52   

 

1933-1940 ve 1973-1980 dönemlerinde en fazla yasal regülasyon yapılan 

dönemler olmuştur. Regülasyonlar, 1940-1970 arası dönemde sade fakat sürekli bir 

seyir izlemiştir. 1940-1970 döneminde regülasyonlar, 1933-1940 dönemine göre 

azalmakla beraber, regülasyona yönelik yasama faaliyetleri devam etmiştir. Bu 

dönemde daha önce regüle edilmeyen kablolu TV hizmeti 1968 yılından itibaren FCC 

tarafından regüle edilmeye başlanmıştır. 1969 yılında FCC, MCI şirketine uzun 

mesafe telefon hizmetini sunma iznini vermiş, bu da deregülasyon döneminin 

başlangıcı olmuştur.53

 

1971-1989 yılları arasında yaşanan dönem, deregülasyon dönemi olarak 

adlandırılmaktadır. 1977 yılında regüle edilen sektörlerin oranı ABD gayri safi milli 

hasılasının %17’si iken, bu rakam 1988 yılında %6.6’ya düşmüştür. 1978 yılında 

havayolları ve kısmi olarak doğal gaz, 1980 yılında demiryolları ve karayolu yük 

taşımacılığı, 1982 yılında karayolu yolcu taşımacılığı ve 1984 yılında AT&T’nin 

parçalanması ve kablolu TV deregülasyon yasaları önemli deregülasyon yasalarıdır. 

1981 yılında petrol fiyatlarının ve 1989 yılında da doğal gaz fiyatlarının 

regülasyonuna son verilmiştir.54

 

Şu anda ABD’de yaşanan akım re-regulation (tekrar regülasyon) ve daha fazla 

deregülasyon faaliyetlerinin karışımıdır.  

 

3.4.2. Avrupa’da İktisadi Regülasyon Alanında Yaşanan Gelişmeler 

 

Avrupa’da genellikle kamu hizmetleri, altyapı hizmetleri devletleştirilmiştir. 

Buradaki gerekçe de, kamu firmalarının fiyatlarını marjinal maliyete eşit yapacakları, 

                                                           
52 KASERMAN David L. / MAYO John W., a.g.e., s. 438. 
53 VISCUSI W. Kip / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E., a.g.e., s. 315. 
54 VISCUSI W. Kip / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E., a.g.e., s. 316. 
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dolayısıyla etkin biçimde doğal tekel olmasına rağmen, tam rekabet şartlarında 

çalışacakları düşüncesidir. Fakat uygulamada bu mümkün olmamıştır. 

 

Avrupa'da regülasyon kavramı, ABD’ye göre daha yeni kavramdır. İktisadi faaliyet 

alanlarında mülkiyetin özel kesimin elinde olması ve piyasaya yalnızca piyasa 

aksaklıklarıyla karşılaşıldığı durumlarda müdahale edilmesi fikri, Avrupa'da yakın 

zamanlara kadar ABD'de olduğu kadar yaygın kabul görmemekteydi. 

 

Avrupa’da sektörlerdeki üretim faaliyetlerinin çoğunun kamu elinde bulunması 

sebebiyle, bunlar doğrudan devletin regülasyonuna tabi tutulmuşlardır. ABD’de ise, 

Avrupa’nın aksine endüstriler başından beri özel sektörün elinde olduğundan, 

regülasyon faaliyetleri özel olarak oluşturulmuş federal ve yerel komisyonlar 

aracılığıyla yürütülmüştür. 

 

Özellikle 1873-1896 büyük buhranı ile 2. Dünya Savaşının sonu arasındaki 

dönemde, Avrupa kamuoyunun büyük kesimi piyasa ekonomisine açıkça karşı bir 

tutum içindedir ve sistemin arka arkaya gelen krizlerden kendini koruyabilme 

kapasitesinden de ciddi biçimde kuşku duymuştur. Dolayısıyla, karşılaşılan çeşitli 

piyasa aksaklıklarına karşı Avrupa devletlerinin çoğunun tepkisi, yakın zamanlara dek 

regülasyondan çok, kamulaştırma/millileştirme yoluyla kontrol sağlamak şeklinde 

olmuştur. Kuşkusuz, Avrupa'daki bürokratik merkeziyetçilik geleneğinin de burada 

önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Kamu mülkiyetine alma yerine, fiyat kontrolleri ya 

da ruhsat verme gibi düzenleme araçlarının kullanıldığı durumlarda bile, düzenlemeyi 

uzmanlaşmış bağımsız kurumlar eliyle gerçekleştirmekten uzun süre kaçınılmıştır. Bu 

tür düzenleme işlevleri ilgili bakanlıkların alt birimlerine, bakanlıklar arası komitelere 

ya da yarı-kamu niteliğindeki meslek örgütlerine bırakılmıştır. 

 

Bağımsız, amaçları ve hedefleri belirli, uzmanlaşmış bağımsız düzenleyici 

kurumların yokluğu, işletme ile düzenlemenin (operasyon ile regülasyonun) birbirine 

karışması; kural koymada gayri resmi (informal) prosedürlerin giderek ön plana çıkması, 

karar alma ve uygulamada saydamlığın azalması, bulanıklığın (opaqueness) artması 
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gibi faktörler, son yirmi beş yıllık döneme kadar, Avrupa ülkelerinde yürürlükte 

bulunan iktisat politikalarında "regülasyon" kavramına pek az rastlanılmasını ve bu 

konuya ilişkin olarak yapılan Avrupa kaynaklı bilimsel çalışmaların azlığını 

açıklayabilir. Son yirmi beş yıllık dönemde ise bu alanda çok büyük değişiklikler olduğu 

gözlenmektedir. Avrupa'da gerek ulusal düzeyde, gerek uluslar üstü düzeyde düzenleyici 

kurumların ortaya çıkışındaki hızlı artışın yanı sıra, iktisat politikaları açısından regülasyon 

konusunu irdeleyen bilimsel çalışmaların sayısında görülen ivme de etkileyici 

boyutlara ulaşmış bulunmaktadır.55

 

3.5. Regülasyonun Ana Boyutları 

 

 Altyapı sektörlerinde devletin düzenleyici görevlerinin genel olarak üç boyutu 

olduğu söylenir: Yapı, serbestleştirme ve davranış regülasyonu. Yapı, özelleştirilecek 

olan şirketlerin parçalara bölünüp bölünmeyeceği ile ilgili kararlar, özelleştirmeden 

sonra da birleşme talepleri ve şirketlerin faaliyetlerine getirilebilecek sektör 

sınırlamaları ile ilgili kararlardır. Serbestleştirme (liberalizasyon), piyasalara yasal 

giriş engellerinin azaltılması veya kaldırılması veya faaliyetine izin verilecek firma 

sayısının saptanması ile ilgili konuları kapsar. Davranışa yönelik regülasyon ise 

piyasada hakim durumdaki firmaların fiyatlama ve diğer davranışları üzerine getirilen 

kısıtlamaları veya kuralları içerir.56

 

Bununla beraber devletin düzenleyici görevleri illa ki özelleştirme yapılan 

teşebbüslerin faaliyette bulunduğu alanlarda yapılmaz. Yapısal dönüşüm için 

özelleştirme şart değildir. Kamunun mülkiyetinde bulunan teşebbüsler de düzenleme 

kurallarına tabi tutulabilir. 

 

3.6. Regülasyonun Hedefleri  

 

Regülasyonun amacı, toplumun gündelik yaşamında önemli ve özellikle 

ekonomik yönü ağır basan bazı alanlarda etkinlik ve verimliliği sağlamaktır. 
                                                           
55 MÜFTÜOĞLU Tamer, a.g.t., s. 3. 
56 ATİYAS İzak, Doğal Tekellerin Regülasyonu ve Rekabet, s. 54. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/erolm/dogal.pdf   32



Erol                                                             Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekomünikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum 

"Bırakınız yapsınlar" mantığının olumsuz yönlerini rasyonalize etmektir. Bunun ise 

ancak bu alanların serbest rekabete açılmasıyla ve serbest rekabete açıldığında ise, 

tekrar tekelleşmesinin önlenmesiyle mümkün olabileceği kabul edilmektedir. 

 

Kısaca regülasyonun hedefleri arasında ana başlıklar olarak şunlar sayılabilir:  

 

- Söz konusu hizmetlerin tüketiciler arasındaki dağılımının etkin 

olmasını sağlamak, hakim konum durumlarının hizmet dağılımında 

etkinsizlik yaratmasını önlemek. Buna kısaca fiyatlama etkinliği veya 

dağılım etkinliği (allocative efficiency) denebilir.  

- Hizmetleri üreten firmaların o hizmetleri en düşük maliyetle 

üretmelerini, yani maliyet verimliliğini sağlamak.   

 

Genellikle bu iki ana etkinlik hedeflerine toplumsal nitelikli ve gelir dağılımına 

ilişkin hedefler eklenir:   

 

- Evrensel hizmet sağlamak, yani hizmetin belki de maliyetini bile 

karşılayacak durumda olmayan bölgelere veya gelir gruplarına 

ulaşmasını sağlamak.   

- Hizmeti üreten firmaların hakim konumlarından rant yaratmalarını 

önlemek, yani aşırı kârlarını sınırlamak. Bir başka ifade ile tüketicilerin 

ödediği fiyatların makul olmasını sağlamak. 

 

Son olarak, özel kesimden yatırımcıların bu sektörlere yatırım yapmaları için de 

bazı hedeflerin gözetilmesi gereklidir: 

 

- Yatırımcıların rekabetçi bir kar elde edebilmelerini öngörmek.  

- Yatırımcıların teknolojik yenilikleri yakından takip edecek biçimde 

yatırım yapmalarını sağlamak. 
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- Kuralların ileride istikrar göstereceklerine ve kendi aleyhlerine 

değiştirilmeyeceğine ilişkin kurumsal taahhütlerin olması (taahhüt 

mekanizmaları). 

 

Dikkat edilirse bu hedefler çoğu kez birbiriyle çelişebilecek, dolayısı ile 

regülasyon tasarımını kaçınılmaz olarak bazı dengeler gözetmeye itecektir. Daha da 

önemlisi, belirsizlik, geleceğin ayrıntılı bir biçimde öngörülememesi, düzenleyici 

kurum ile düzenlenen şirketler arasında enformasyon dağılımının dengesiz oluşu 

(örneğin şirketin düzenleyiciye göre kendi maliyetleri ve bunların azaltılması için ne 

tür çabaların gösterilmesi gerektiği hakkında daha üstün bilgiye sahip olması), 

kaçınılmaz olarak, regülasyon kurallarının ve kararlarının çoğu kez “en 

mükemmel”den uzaklaşmasını, sapmasını gerektirecektir. İktisatçıların deyimi ile, 

regülasyon baştan sona “ikinci hatta üçüncü en iyi” (second or third best) mantığının 

hakim olduğu bir dünyadır. Çok iyi bilindiği gibi böyle bir dünyada genel optimal 

çözümler zordur, hangi çözümlerin optimal olduğu şartlara bağlıdır.57

  

3.7. Regülasyon Reformlarının Neticeleri 

 

Regülasyon reformunun temel amaçlarından birisi ulusal ekonomilerin 

verimliliğini, değişikliklere uyum sağlayabilme ve rekabete dayanabilme kabiliyetini 

artırmaktır. Regülasyon reformu firmalar üzerindeki rekabetçi baskıları 

keskinleştirerek, firmaları daha etkin, yaratıcı ve rekabetçi yapmaktadır. Bu 

gelişmeler bütün endüstrilerde verimliliği, ürünlerin ve hizmetlerin kalitelerini 

artırmakta ve fiyat düşmelerine neden olmaktadır. Örneğin: 

 

• Amerika Birleşik Devletleri’nde çok çeşitli sektörlerde yapılan reformlar, 

tüketicilere ve üreticilere yıllık 42 milyar dolar ile 54 milyar dolar arasında yarar 

sağlamıştır. Avrupa tek pazarında, rekabetin geliştirilmesi ve Avrupa genişlemesinin 

gerektirdiği ulusal düzenlemelerin yapılması ile Avrupa Gayri Safi Milli Hasılası 

                                                           
57 ATİYAS İzak, Doğal Tekellerin Regülasyonu ve Rekabet, s. 51-52. 
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1987 ve 1993 yılları arasında %1.5 artmıştır. Japonya’da deregülasyon, tüketicilerin 

gelirlerinde yıllık %0.3 veya toplamda 36 milyar dolarlık artış sağlamıştır. 

 

• Avrupa’da imalat sektöründeki işgücü verimliliği, artan rekabetçi reformlarla 

diğer sektörlere göre iki kat fazla artmıştır. (1986-1991 yıllar arasında rekabetçi 

reformların olduğu sektörlerde %14’lük artış sağlanırken, diğer sektörlerde %7.5’lik 

artış sağlanmıştır.) 

 

• Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hava yolu ulaşımında yol ücretleri 1976-

1993 yılları arasında 1/3 oranında düşmüştür. Bu düşüşün yarısı deregülasyona 

atfedilmektedir. 1993 yılında Avrupa Tek Pazarında gerçekleştirilen havayolu 

liberalizasyonu ile Avrupa’da 800 yeni lisans verilmiş ve bir çok insan daha ucuz 

fiyatlarla seyahat edebilme imkanına kavuşmuştur. 

 

• Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’deki demiryolu taşımacılık 

sektöründe yaklaşık %50’lik sermaye verimliliği sağlanmıştır. Fransa ve Almanya’da 

da bu endüstride liberalizasyondan sonra verimlilik artışları gözlemlenmiştir. 

 

• Telekomünikasyon sektöründeki liberalizasyon ve teknolojik gelişmeler yeni 

yararlar sağlamış ve verimliliğin olumlu yönde gelişmesini etkilemiştir. Tekellerin 

azaltılması yeni teknolojileri teşvik etmiş ve OECD ülkelerindeki hücresel telefon 

abone sayısını 1985’teki 7 milyon rakamından, 1995’de 71 milyon rakamına 

çıkarmıştır. Reformdan sonra ortalama telefon servis fiyatları İngiltere’de %63 

Japonya’da %41 ve Finlandiya’da ise uzun mesafe telefon konuşma ücretleri %66 

oranında azalmıştır. 

 

Artan verimlilik tüketicilere fiyatların ucuzlaması olarak yansımıştır. 

Regülasyon reformlarının yapıldığı ülkelerde fiyat düzenlemeleri artmış, verimlilik 

artışı sağlanmış, fiyatlar genellikle hızla ve önemli miktarda azalmıştır. 58

                                                           
58 OECD, The OECD Report on Regulatory Reform, Synthesis, Paris, 1997, s. 16. 
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Tablo 1: Ekonomik Regülasyonun Artması ile Fiyatlardaki Azalış 
(Fiyatlardaki azalış regülasyon reformlarından başka nedenlere de dayanabilir) 

 

Sektör                                                     Dönemsel Fiyat Azalışları (yüzde) 

Karayolu Ulaşımı    Almanya                                30 

    Meksika                25 

    Fransa     20 

    ABD     19  

 

Havayolu Ulaşımı İngiltere    33 

    ABD     33 

    İspanya    3059

Avustralya    20 

 

Elektrik   Norveç (spot pazar)   18-2660

    İngiltere    9-1561

    Japonya    5 

 

Finans Sektörü  İngiltere    70 

    ABD     30-6262

 

Telekomünikasyon Finlandiya    6663

    İngiltere    6364

    Japonya    4165

    Meksika    2166

    Kore                         10-2067  

Kaynak: OECD, The OECD Report on Regulatory Reform, Synthesis, Paris 
1997, s. 17. 
                                                           
59 Yoğunluğun en fazla olduğu uçuşlardaki azalışı göstermektedir. 
60 Birinci rakam endüstriyel müşterilerin geleneksel firmaları ile akdettikleri kontratlardaki azalışı, 
ikinci rakam endüstriyel müşterilerin yeni tedarikçi firmalara yönelişindeki değişmeyi göstermektedir. 
61 Birinci rakam hane halklarının elektrik fiyatlarını, ikinci rakam endüstriyel müşterilerin elektrik 
fiyatlarını göstermektedir. 
62 Birinci rakam küçük ölçekli işletmeler, ikinci rakam büyük ölçekli işletmelere ilişkindir. 
63 Uzun mesafe aramalarındaki fiyat. 
64 Telefon servislerinin ortalama fiyatı. 
65 Telefon servislerinin ortalama fiyatı. 
66 Uzun mesafe aramalarındaki fiyat. 
67 Birinci rakam ulusal uzun mesafe görüşmeleri, ikinci rakam uluslararası görüşmelere ilişkindir. 
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3.8. Regüle Edilen Enstrümanlar (Değişkenler)68

 

Piyasa aksaklıklarının kalıcı olmadığı durumlarda rekabet kanunları ya da anti-

tekel politikaları bir endüstride yoğunlaşmayı ve yoğunlaşmadan kaynaklanan pazar 

gücünü engelleyerek rekabeti azaltan unsurları ortadan kaldırabilir. Ancak, doğal 

tekel durumunda piyasa aksaklığı kalıcıdır. Doğal tekeli, rekabet yaratmak amacıyla 

bölmek ekonomik etkinliği artıracağı yerde azaltabilir. Ayrıca, mevcut teknoloji 

nedeniyle birçok piyasada bölünmenin gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir veya 

bölünme ancak tekelin ölçeğini küçültebilir, yani daha küçük bölgesel tekeller 

oluşturabilir. Bu nedenle, tekelin parçalanması yerine, doğal tekel özelliklerine sahip 

piyasalarda, piyasaya girişin kısıtlanması ve fiyatların regüle edilmesi geleneksel 

çözüm olmuştur. Fiyatların regülasyonunda çeşitli yöntemler ve fiyatlandırma 

teknikleri ile optimale en yakın çözümler aranmıştır.69

 

Regülasyonun en fazla olduğu değişkenleri fiyat, üretim miktarı ve teşebbüs 

sayısının kontrolü olarak sıralayabiliriz. Bunlarla beraber ürün kalitesi ve yatırımların 

regüle edilmesi de söz konusu olabilmektedir. 

 

3.8.1. Fiyat Kontrolü 

 

Fiyat regülasyonu firmaların uygulamak zorunda olduğu fiyatın açıkça 

belirlenmesi şeklinde olabileceği gibi, bunun yerine firmaların fiyatlarının belirli 

aralıklar arasında belirlenmesi şeklinde de olabilir. Fiyat kontrolü en yaygın olan 

regülasyon yöntemidir. Eğer idarenin regüle edilen monopolcünün fiyatı çok yüksek 

belirlediği yönünde kaygıları varsa, regülasyon en yüksek fiyatın düzenleyici 

tarafından belirlenmesi şeklinde olabilir. Örneğin ABD’de 1989 yılında Federal 

Telekomünikasyon Kurumu (FCC) AT&T’nin uzun mesafe konuşma ücretlerinin 

tavan fiyatını belirlemiştir. 

 
                                                           
68 Bu bölümde büyük ölçüde VISCUSI W. Kip / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E., 
a.g.e., s. 308 vd.’dan faydalınılmıştır. 
69 ÇAKAL Recep, a.g.e., s. 21. 
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3.8.2. Üretim Miktarının Kontrolü 

 

Bir malın üretimi veya hizmetin sunumundaki sınırlamalar fiyat regülasyonu ile 

beraber veya ayrı ayrı olarak uygulanabilir. Bu değişkenin regülasyonunda, regüle 

edilmiş fiyatlarda bütün taleplerin karşılanması zorunluluğu söz konusudur.  

 

3.8.3. Pazara Giriş ve Çıkışın Kontrolü 

 

Bu değişkenlerin regülasyonu oldukça önemlidir. Çünkü fiyat ve firma sayısı 

dağıtım ve üretim etkinliğinin sağlanmasında anahtar belirleyicidir. Burada pazara 

girişin regüle edilmesi çok değişik seviyelerde olabilir. Öncelikle firmaların pazara 

girişleri, kamu hizmeti imtiyazlarında olduğu gibi (lisans verilmesi vb. yollarla), 

kontrol edilebilir. Örneğin şehir içi telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesinde 

FCC’nin MCI’a 1969 yılında pazara giriş izni vermesi deregülasyon sürecinin 

başlamasında anahtar rol oynamıştır. Yine FCC 1980’li yıllarda AT&T’nin bilgisayar 

pazarına girişine izin vermemiştir. Verilen hizmetin serbest piyasada sunulan 

hizmetlerden çok daha büyük bir tüketici topluluğuna bu hizmetlerin sunulması, 

verilen bir çok hizmetin kamu hizmeti niteliğinde olması, pazardan çıkışın da regüle 

edilmesini gerektirmektedir. 

 

3.8.4. Diğer Değişkenlerin Kontrolü 

 

Firmalar kararlarını başka bazı değişkenleri göz önüne alarak da verirler. 

Bunlardan birisi ürettikleri ürün ve hizmetin kalitesidir. Bağımsız düzenleyici kurum 

hizmetin güvenilirliğine ilişkin minimum kalite standartlarını belirleyebilir ve bu 

standartları kontrol edebilir. Her ne kadar fiyat ve miktara kıyasla kalitenin 

tanımlanmasının zor olması ve kolayca gözlemlenememesi, kalitenin regüle 

edilmesini zorlaştırsa da tüketicilerin ekonomik yararını ilgilendirdiğinden, oldukça 

büyük bir önem arz etmektedir. 
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Ayrıca bazen firmaların yapacakları yatırımın regüle edilmesi de söz konusu 

olabilmektedir. Firmaların üretim sürecinde kullanacakları teknoloji ve girdilere idare 

müdahale edebilmekte ve firmalara bazı yükümlülükler getirebilmektedir.  

 

Sonuç olarak, bir endüstri doğal tekel özellikleri taşıyorsa teorik olarak, 

fiyatların ve piyasaya giriş ve çıkışın düzenlenmesi sosyal refahı artırır. Pratikte bu 

durumun gerçekleşip gerçekleşmemesi ise endüstriye ve düzenleyicinin karşılaştığı 

baskı ve zorluklara bağlıdır.70  

 

3.9. Doğal Tekellerde Kullanılan Fiyat Regülasyon Yöntemleri 

 

Doğal tekellerde kullanılan fiyat regülasyon yöntemlerine baktığımızda 

teşebbüslerin fiyatlarının düzenlenmesi ile ilgili çeşitli metodlarla karşılaşmaktayız. 

Bunlardan bazılarına aşağıda değinmeye çalışacağız. 

 

3.9.1. Maliyet Artı Kar (Getiri Oranı) Yöntemi (Rate-of-Return (ROR)) 

 

Maliyet artı kar yöntemi, üretim verimliliğinden ziyade kaynak 

optimizasyonunu esas alır. Bu yöntemde, teşebbüse yaptığı parasal yatırımların 

karşılığı olarak belli miktarda kar elde etmesi imkanı tanınmaktadır. Teşebbüs fiyatını 

seçmekte, üretim seviyesini tespit etmekte, girdileri konusunda serbest olmakta, fakat 

elde edeceği ve daha önce belirlenmiş olan adil kar oranını hiçbir şekilde 

aşamamaktadır. Bu yöntem teşebbüslerin tüm makul maliyetlerini karşılanmakta, en 

uygun verimi sağlama konusunda ise eksik kalmaktadır. 

 

 Bağımsız düzenleyici kurumun oluşan maliyetlere göre belirleyeceği adil kar 

oranına göre fiyat belirlendiğinde; 

 

                                                           
70 VISCUSI W. Kip / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E. , a.g.e., s. 447. 
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Regülasyona tabi teşebbüs, eğer regülasyona tabi olmasaydı harcayacağı 

sermayeden daha fazla harcama yapabilir. Teşebbüsün gerekli olandan daha fazla 

miktarda yatırım yapması söz konusu olabilir. Regülasyona tabi teşebbüs için 

belirlenen adil getiri oranı yatırdığı sermaye karşısında azalırsa, yatırdığı sermayeyi 

artırır. 

 

Regülasyona tabi teşebbüs, üretim için yüksek miktarda etkin olmayan sermaye 

ve işçi kullanabilir. Aynı miktarda üretim daha az sermaye ve işçi ile ve daha ucuza 

üretilebilir. 

 

Teşebbüs eğer regülasyona tabi olmasaydı belki de üreteceği üretim miktarından 

daha az üretim ve daha yüksek fiyata üretim yapabilecektir. 

 

Regülasyona tabi teşebbüs marjinal gelirin pozitif talebin esnek olduğu durumda 

üretim yapar. Regülasyona tabi teşebbüs marjinal gelirin sıfırın altında olduğu 

durumda üretimini artırmaz. 

 

Teşebbüs eğer regülasyona tabi olmasaydı üreteceği miktardan daha fazla 

üretim de yapabilir. Maliyet artı kar yöntemi teşebbüsü en çok verimin 

sağlanabileceği uygun şartlarda üretim yapmasını teşvik etmemektedir. Bu nedenle bu 

yöntem düşük teşvikli bir yöntem olarak da nitelendirilebilir. 71

 

Kısaca özetlemek gerekirse, maliyet artı kar yönteminde teşebbüs, verimliliğini 

artırmak için yeteri kadar teşvik edilmemektedir. Yöntem çok fazla verimli değildir. 

Yöntemdeki temel problem, teşebbüsün yaptığı bütün maliyetlerin karşılanması ve 

bağımsız düzenleyici kurumun maliyetlerin azaltılması gibi bir amacının olmaması 

veya olamamasıdır. Bağımsız düzenleyici kurumun amacı, teşebbüsün üretimini 

artırması, fiyatlarını azaltması ve en ucuz maliyetle üretim yapması konusunda 

                                                           
71 TRAİN Kenneth E., Optimal Regulation, The Economic Theory of Natural Monopoly, The MIT 
Press 1997, s. 20-21. 
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teşebbüsü ikna etmeye çalışmak olmaktadır. Teşebbüs yatırımlarının finanse 

edileceğini bildiğinden, aşırı ve verimli olmayan yatırımlar yapabilir. 

 

Bu olumsuzlukların giderilebilmesi için, teşebbüsün uygulayacağı fiyatların sık 

sık kontrol edilmesi ve teşebbüsün verimsizliğinin önlenmesi için ayrıntılı ve ilave 

regülasyonlara ihtiyaç duyulur. Uygulamada bunun da tam anlamıyla 

gerçekleşebilmesi oldukça zordur. 

 

Maliyet artı kar yönteminin yukarıda sayılan olumsuzluklarının yanında, 

teşebbüslerin yatırımlarını finanse edebilmesi, aşırı karlar elde edebilmesinin 

önlenmesi, karşı karşıya kaldığı risk oranının azaltılması gibi yararları da söz konusu 

olabilir. Ayrıca girdilerin temin edilmesi durumunda teşebbüs elinden geldiği kadar 

çok üretim yapmaya çalışacaktır. Bu yöntemde maliyet en düşük seviyede olmasa da, 

maliyet ve fiyat birbirine yakındır. 

 

3.9.2. Fiyat Tavanı/Gelir Tavanı Yöntemi 

 

Fiyat Tavanı Yöntemi 
 

Bu yöntem teşvik bazlı bir regülasyon olarak da ifade edilmektedir. Kaynak 

optimizasyonundan ziyade üretim verimliliğini esas alır. Bir regülasyon dönemi için 

teşebbüslerin maliyet tahminleri baz alınarak izin verilen fiyatlar belirlenir. Fiyat 

revizyonu dönemleri arasında, fiyatlar enflasyona endekslenir. Verimlilik artışına 

ilişkin bilgiler teşebbüslerden elde edilir. 

 

Fiyat tavanı yönteminin avantajları; 

 

- Gerçek maliyetlerin tahmin edilen seviyelerin altına düşürmek suretiyle 

teşebbüsler karlarını artırabilirler. 

- Teşebbüslere satışlarını artırmaya yönelik teşvikler sağlanır. 
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- Tarifelerin bir yıldan uzun süre ile tespit edilmesi yatırımcılara daha 

fazla güven verir. 

- Maliyetlerin daha detaylı olarak analiz edilmesine ihtiyaç olmaması 

nedeniyle, regülasyon maliyetleri daha düşüktür. 

 

Fiyat tavanı yönteminin dezavantajları; 

 

- Bu regülasyon yönteminde, fiyatlar ve maliyetler birbirinden 

farklılaşabilir. 

- Özellikle sabit maliyetleri yüksek olan teşebbüsler, daha fazla riske 

maruz kalabilirler. 

- Teşebbüslerin bir regülasyon döneminde toplum tarafından 

benimsenmeyecek yüksek karlar elde etmesi söz konusu olabilir. 

- Fiyat tavanı yöntemi, bir çok ülkede giderek daha fazla 

uygulanmaktadır. Fiyat tavanı yöntemi, iyi tasarlanması durumunda 

regülasyon risklerini azaltmanın ve yatırımları teşvik etmenin yanı sıra, 

maliyetlerin azaltılmasına da imkan tanımaktadır. 

 

Gelir Tavanı Yöntemi 

 

Fiyat yerine, elde edilecek gelirler için belirli bir tavan belirlenir. Tahmin edilen 

taleplerin gerçekleşen talepten daha düşük/yüksek olması durumuna karşı bir hata 

düzeltmesi mekanizması olarak düşünülebilir. 

 

Gelir tavanı yöntemi, teşebbüsün satışları artırmaya yönelik teşvikini azaltır. 

Sabit maliyetlerin yüksek, talebin ise değişken olduğu durumlarda teşebbüslerin 

maruz kalacakları riskler artar. 
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3.9.3. Göreli Rekabet Yöntemi (Yardstick Regulation) 

 

 Verimlilik artışının teşvik edilmesini esas alır. Teşebbüslerin, rakiplerinin 

performans seviyelerin üzerine çıkarak kar elde etmelerine ve bu karlarını artı değer 

olarak kullanabilmelerine imkan tanınması suretiyle, verimlilik artırmalarının teşvik 

edilmesine dayanır. Fiyatlar, bir önceki regülasyon döneminde elde edilen ortalama 

verimlilik artışı dikkate alınarak revize edilir. Bu uygulama, teşebbüsün ortalama 

değerin üzerinde verimlilik artışı elde etmelerini teşvik eder. Böylece fiyatların 

maliyet seviyelerine yaklaşması sağlanmaya çalışılır. 

 

Avantajları 

 

- Fiyatlar sektördeki benzer teşebbüsler dikkate alınarak 

belirlendiğinden, teşebbüsleri stratejik davranmaları yönünde teşvik 

etmez. 

- Teşebbüslerin mümkün olan en kısa sürede etkin maliyet seviyesine 

erişmelerini teşvik eder. 

- Elde edilen verimlilik artışları rekabetçi piyasalarda olduğu gibi 

tüketicilere yansır. 

 

Dezavantajları 

 

- Bağımsız düzenleyici kurum tarafından ihtiyaç duyulan bilgi çok 

fazladır. Teşebbüsler ile arasında bilgi asimetrisinin çok fazla 

olabileceği göz önüne alındığında, bu yöntemin pek fazla uygulama 

imkanı söz konusu olmamaktadır. 

- Verimsiz şirketlerin iflas edebileceği öngörülmüş olmalıdır. 

- Bugüne kadar göreli rekabet yönteminin tam olarak uygulaması 

olmamıştır. 
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3.9.4. Kar-Zarar Paylaşımı Yöntemi  

 

Bu yöntem maliyet artı kar ve fiyat/gelir tavan yöntemlerinin dengelenmeye 

çalışılması sonucu ortaya çıkmıştır. Hedeflenen seviyelerin üzerinde geçekleşen 

kar/zararın teşebbüs ile tüketiciler arasında paylaşılması esasına dayanır. Karın 

paylaşılacak olması teşebbüsün verimlilik artışına yönelik girişimlerde bulunmasını 

olumsuz yönde etkilerken, zararın paylaşılacak olması teşebbüsün maruz kalacağı 

riskleri azaltır. 

 

Yukarıda sayılanların dışında da doğal tekellerde kullanılan fiyat regülasyon 

yöntemleri vardır. 

 

3.10. Fiyat Regülasyon Yöntemlerinin Amaçları  

 

Fiyat regülasyon yöntemlerinin amaçları üretim verimliliği (belli kalite 

standartlarında en düşük maliyetle en yüksek üretimin sağlanması) ve kaynak 

optimizasyonu (fiyatların maliyete en yakın değerde olması) dur. 

 

Fiyat regülasyonlarında karşımıza çıkan en önemli sorun, regülasyona tabi olan 

teşebbüslerin, her koşulda bağımsız düzenleyici kurumdan daha fazla bilgiye sahip 

olması şeklinde ifadesini bulan bilgi asimetrisidir. Bilgi asimetrisinin ortadan 

kaldırılması mümkün olmadığından, bağımsız düzenleyici kurumlar firmaların verimli 

çalışarak, toplumsal refahı artırmalarına yönelik tedbirleri almalıdırlar. Yani 

teşebbüslere maliyetlerini azaltarak karlarını artırma imkanı sağlayacak fiyat 

regülasyon yöntemlerini uygulamaları, toplumsal refahı daha da artıracaktır.72 Bunun 

sağlanması halinde de fiyat regülasyon yöntemleri ile amaçlanan hedefe ulaşılmış 

olacaktır. 

 

 

 

 
                                                           
72 TRAİN Kenneth E., a.g.e., s. 40. 
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3.11. Fiyatlandırma ve Regülasyona İlişkin Değerlendirme 

 

Regülasyonun yukarıda anılan hedeflere etkin bir biçimde ulaşması mümkün 

değildir. Regülasyon sorunu hakkında literatürün ulaştığı en önemli sonuçlardan biri, 

regülasyonun hedefleri arasında kaçınılmaz gerilimlerin olduğu, bir başka ifade ile 

regülasyonun tümüyle etkin olamayacağıdır.  

 

En önemli gerilimlerden biri, rant azaltma hedefi ile etkinlik (özellikle maliyet 

etkinliği) hedefi arasındaki gerilimdir. Yani regülasyon firma rantını asgariye 

indirmeyi hedefleyince kaçınılmaz olarak maliyet etkinliğinden uzaklaşılmakta, 

maliyet etkinliğini sağlamayı hedefleyen yaklaşımlar ise firmaların yüksek kâr 

etmeleri sonucunu doğurabilmektedir. 73

 

Fiyat regülasyonunda düzenleyici kurum için en zor olan şey üreticileri ve 

tüketicileri memnun edecek bir fiyat regülasyon sisteminin oluşturulmasıdır. Çünkü 

bir yandan tüketicilerin ödeyeceği fiyat asgari miktarda olmalı, diğer yandan da 

üreticiler o fiyattan üretim yapmaya razı olmalıdırlar. Fiyatın regüle edilmesinde 

üretici firmalar oluşan fiyattan piyasada faaliyette bulunmaya razı olmalı, üretimi belli 

kalite ve standartlarda yapmalı ve teknolojik yatırımlara devam ederek verimliliği 

artırmaya çalışırken, tüketicilere sunulan ürünün fiyatının da asgari düzeyde kalması 

sağlanmalıdır. Bunun sağlanması ise özellikle bilgi asimetrisi nedeniyle oldukça 

zordur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
73 ATİYAS İzak, Regülasyon ve Rekabet, s. 5-6. 
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3.12. Regülasyon Süreci74

 

3.12.1. Kanuni Düzenlemenin Yapılması 

 

Bir endüstrinin regüle edilmesinde iki önemli aşama vardır. Birincisi belirli bir 

piyasada regülasyon etkisi meydana getiren yasal düzenlemenin yapılmasıdır. 

Toplumun değişik kesimlerinin temsilcileri regülasyonun bu aşamasıyla ilgilidir. 

Çünkü regülasyon firma kararlarını kısıtlamakta, firmanın karını ve tüketicilerin refah 

seviyesini etkilemektedir. Bu nedenle firmaların ve tüketicilerin yasanın içeriğinin ne 

şekilde olmasına yönelik olarak yasama organını etkilemeye çalışması beklenir. Yasa 

koyucuların vereceği karar, onların üreticilerin mi, tüketicilerin mi yoksa 

seçmenlerinin mi tercihlerini yansıttığını gösterecektir. Ayrıca sektörün regüle 

edilmesinden sektörde çalışan işçilerin de etkilenmesi söz konusu olacağından, onlar 

da özellikle sendikal yapıya sahiplerse süreçte etkili olmaya çalışacaklardır. 

 

3.12.2. Kanunun Uygulanması 

 

Regülasyon sürecinin ikinci aşaması, kabul edilen kanunun uygulanmasıdır. Her 

ne kadar kanunun kabul edilmesi ile kanun etkisini göstermeye başlasa da, öncelikli 

sorumluluk bağımsız düzenleyici kuruma düşmektedir. Bu nedenle üreticiler ve 

tüketiciler kanunun uygulanması ile ilgili olsalar da, bağımsız düzenleyici kurum 

kanunun uygulanmasında temel aktör olmaktadır. 

 

3.12.3. Deregülasyon 

 

 Bazen regülasyon sürecinde üçüncü bir aşama daha olmaktadır ki, o da 

endüstrinin deregüle edilmesidir. 

 
                                                           
74 Bu bölümde büyük ölçüde VISCUSI W. Kip / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E., 
a.g.e., s. 318 vd.’dan faydalanılmıştır. 
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Serbestleştirme (deregulation), “dar anlamı” ile kamu teşebbüslerine tanınan 

bütün ayrıcalıklara ve bu teşebbüslerin piyasa mekanizmalarını bozucu 

uygulamalarına son verilmesi; “geniş anlamı” ile daha önce sadece kamunun ya da 

özel sektörün belirli imtiyazlarla faaliyet gösterdiği alanlara giriş ve çıkışın serbest 

bırakılması şeklinde tanımlanabilir. Reregülasyon ise, bu şekilde kontrol dışı olan 

işletmelerin yeniden kontrol altına alınması demektir.75

 

Bir pazarda dar anlamı ile serbestleştirme, denetimli biçimde yapılabileceği gibi 

(piyasa rekabete açılır ancak girişler lisans ve benzeri araçlar yoluyla sınırlandırılır ve 

denetlenir ya da kimi teşebbüslere belli süre ile ayrıcalıklarını muhafaza imkanı 

verilir); tüm kısıtlama ve ayrıcalıklar kaldırılarak da (tam serbestleştirme) yapılabilir. 

Ancak serbestleştirme her pazarda istenen sonucu vermez. Serbestleştirme sonrası 

piyasaya giren ilk firmalar avantajlı konuma geçebilmekte ve bu avantajlar yüzünden 

firma, pazardaki hakim durumunu koruyabilmektedir. 

 

Ayrıca “cream skimming (kaymağı kapma)” denilen olasılık da söz konusu 

olabilir. Piyasanın serbestleştirilmesi neticesinde, yeni şirketler sadece karlılığın 

yüksek olduğu alanlara (bölgelere ve -çoklu üretimde- ürünlere) girebilir. Bu durum 

da bazı sorunlara yol açabilir. Örneğin, sektörde önceden yer alan firma evrensel 

hizmet sunma yükümlülüğünden dolayı, karlı olmayan bölgelerde de faaliyet 

gösteriyor ve bu bölgelere çapraz sübvansiyon (cross-subsidizing) uyguluyor olabilir. 

Serbestleşme uygulaması neticesinde yeni firmalar karlı bölgelere girip, eski firmanın 

pazar payını ve dolayısıyla karlılığını düşürebilir. Karlılığı düşen firma, düşük getirili 

pazarlarda sunduğu hizmetin kalitesini düşürmek hatta hizmeti sunamamak 

durumunda kalabilecektir.76 Dolayısıyla piyasada daha önce var olan firma çapraz 

sübvansiyon ve evrensel hizmet gibi yerine getirmesi gereken bazı zorunluluklar 

altında ise ve piyasaya giren yeni firmalar sadece karlı bölgelerde faaliyette 

bulunuyorlarsa, piyasaya giren yeni firmalar etkinliği sağlayamadıkları halde kar elde 

edebilirler. Böyle durumlarda serbestleşme sektördeki maliyetler üzerinde istenilen 

düşüşü sağlayamadığı halde, böyle bir izlenim edinilmesine neden olabilir. Önceki 

                                                           
75 AKILLIOĞLU Tekin, a.g.t., s. 101. 
76 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Rekabet Hukuku ve Politikaları ÖİK Raporu, Ankara 2000, s. 
41. 
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firmanın yerine getirmek zorunda olduğu evrensel hizmet, çapraz sübvansiyon gibi 

toplumsal hedeflerin, piyasaya giren yeni firmalara yüklenilmemesi durumunda, 

rekabetten dolayı önceki firmalar zor duruma düşebilir. Onun için firmalara 

yüklenilecek toplumsal yükümlülükler eşit olarak dağıtılmalıdır. Aksi taktirde 

serbestleşme ile hedeflenen sonuçları ulaşılması mümkün olmayacak, belki de etkinlik 

eskisinden daha kötü bir hal alacaktır. Bu nedenle çapraz sübvansiyonların çok fazla 

olduğu, evrensel hizmet yükümlülüğünün eşit dağıtılamadığı durumlarda 

serbestleşmenin toplumsal refah üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği 

unutulmamalıdır. 

 

Deregülasyona geçilmesi sektörler için önemli ve kritik bir aşama oluşturur. Bu 

aşamada bağımsız düzenleyici kurumun görevi bitmiş olur ve sektör tamamen rekabet 

kurallarına tabi olur. Aşağıda belirtilen aşamalar, geçiş sürecinde büyük önem arz 

eder: 

 

- Kamu yararı gerektirmedikçe, rekabet kurallarının kapsadığı alandaki 

sektörel boşluklar kapatılmalıdır. 

- Sektörün deregülasyon başarısına engel olacak rekabete aykırı 

anlaşmalar, hakim durumun kötüye kullanılması fiilleri ve rekabeti 

bozucu birleşmelere yönelik rekabet kuralları, tereddüt edilmeden 

uygulanmalıdır. 

- Rekabet otoritelerine deregülasyon faaliyetini gözetecek yetki ve 

kaynaklar verilmelidir.77 

 

Avrupa Birliğinde de üye devletlerde, özelleştirmenin faydaları ve dolayısıyla 

gerekliliği üzerinde artık genel bir uzlaşma sağlanmıştır. Teknolojik gelişmelerin 

eskiden doğal tekel olarak nitelendirilen pazarların da rekabete açılmasına olanak 

vermesi, ulusal münhasır hakların Avrupa entegrasyonu hedefini sekteye uğratması 

vb. saiklerin de etkisiyle 86’ncı madde uyarınca münhasır haklar verilmesi ve bu 

hakların kullanılmasında, Komisyon ve ATAD eskiye kıyasla çok daha hoşgörüsüz 

                                                           
77 OECD, The OECD Report on Regulatory Reform, s. 42. 
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davranmaktadır. Bu çerçevede, ticari tekeller tamamen kaldırılmakta (alkolün 

perakende satışına ilişkin olanlar hariç); rekabetin doğal olarak az olduğu sektörlere 

ise özel teşebbüslerin girmesi için serbestleştirme yapılmaktadır. Avrupa Birliği 

bünyesinde de deregülasyon faaliyetleri büyük hız kazanmıştır.78

 

Regülasyon ve deregülasyon kavramları arasındaki ilişkiye gelince, her şeyden 

önce bu iki kavram arasında tez-antitez ilişkisi olmadığı, yani birbirlerinin karşıtı 

olmadıkları söylenebilir. Zira, deregülasyon kavramı, tüm regülasyonun ortadan 

kaldırılması, regülasyonun hiç olmaması yönünde değil, kamu müdahaleciliği 

temelinde gerçekleştirilen sınırsız bir regülasyon yerine, piyasa dinamiklerinden 

temellenen daha otomatik ve yumuşak bir müdahaleciliği ve piyasanın düzgün 

işlemesini engelleyici nitelikteki katı regülasyonu ortadan kaldırma amaçlı olarak 

algılanmaktadır. Bu anlamda deregülasyon, bir "regülasyon reformu"nu ifade 

etmekte ve somut olarak, ekonomik aktörlerin davranışlarına kısıtlama getiren 

kuralların gevşetilmesi veya bazı hallerde ortadan kaldırılması olarak 

düşünülmektedir. 

 

Diğer bir anlatımla deregülasyon kavramı, regülasyona son verilmesini değil, 

onun daha rasyonel hale getirilmesini, etkinleştirilmesini hedefleyen bir kavramdır. 

Pratikte ise, bu etkinleştirme için öncelikle mevcut regülasyonun hafifletilmesi, 

yani kuralların azaltılması gerektiği kabul edilmektedir.79

 

3.13. Regülasyonun Yarar ve Maliyetleri 

 

Genel anlamda regülasyonun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. 

 

- Sektörün verimliliğinin artması, 

- Fiyatların hızla düşmesi, 
                                                           
78 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Rekabet Hukuku ve Politikaları ÖİK Raporu, Ankara 2000, s. 
42. 
79 ULUSOY Ali, Rekabet Kurumu ile Diğer Bağımsız İdari Kurumlar Arasında Çıkabilecek 
Uyuşmazlıklar ve Çözüm Perspektifleri, s. 2. 
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- Sektörde yeniliklerin artması ve teknolojinin hızla gelişmesi, 

- Ürün çeşitliliğinin artması, 

- Hizmet kalitesinin artırılması, 

- Rekabet gücünün artırılması ve bu sayede uluslararası pazarlara daha 

kolay uyum sağlanması, 

- Firmanın toplam kazancının sınırlanması, 

- Fiyat yapısının ve pazara girişin düzenlenmesi, 

- Ortak tüketimin düzenlenmesi, 

- Yasaklanmış davranışların kontrolü. 

 

Regülasyon incelendiğinde, yarar ve maliyetlerin birlikte göz önünde 

bulundurulması oldukça faydalıdır. Regüle edilmeyen doğal tekel nedeniyle 

verimlilikte meydana gelebilecek kayıpların azaltılması regülasyondan beklenen 

yarardır. Regüle edilmeyen tekellerin yol açtığı büyük miktarda etkinlik kaybının 

giderilmesi, regülasyonun fayda tarafını oluşturur.  

 

Regülasyon nedeniyle ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı maliyetler regülasyonun 

maliyet tarafını oluşturur. Doğrudan maliyetler kolaylıkla görülebilen ve rakama 

dökülebilen türden (bağımsız düzenleyici kurumun maliyetleri gibi) maliyetlerdir. 

Dolaylı maliyetler veya regülasyonun yan etkileri ise, regüle edilen teşebbüsün 

motivasyon yapısında oluşan maliyetlerdir.80 Yine bilgi asimetrisi veya başka bir 

nedenle ortaya çıkabilecek olan düzenleme tuzağı (regulatory capture) ile tüketicilerin 

düzenleyicinin yanlış fiyatlandırması ile uğrayacağı zararlar, regülasyonunun maliyet 

tarafını oluşturur. Bu açıklamalar ışığında baktığımızda, regülasyonun maliyetinin 

daha az belirgin olduğu söylenebilir. 

 

 

 

                                                           
80 VISCUSI W. Kip / VERNON John M. / HARRINGTON Joseph E. , a.g.e., s. 377. 
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3.14. Regülasyon-Rekabet İlişkisi 

 

Regülasyon da rekabet de iktisadi kaynakları farklı kullanım alanları arasında 

dağıtmanın yollarıdır. Regülasyon ve rekabet birbirine alternatif yaklaşımlar olarak 

algılandığı halde çoğu kez birbirinin tamamlayıcısıdır. Soyut bir düzeyde bakıldığında 

bizzat rekabetin davranışları sınırlayan bazı kurumları varsaydığı ve bu haliyle bir 

regülasyon biçimi olduğunu söylemek bile yanlış olmayacaktır.81

 

Sektörlerde potansiyel olarak rekabetçi bölümler ortaya çıktıkça aslında politika 

yapıcıların cevaplaması gereken iki soru ortaya çıkmaktadır. Birincisi, teknolojik 

değişimler sonucu rekabete açılabilecek hale gelen sektörler rekabete açılmalı mıdır ? 

İkincisi, hakim durumdaki şirket rekabete açılan bölümde varlık göstermeli mi yoksa 

o bölümden tümüyle çekilmeli midir? 

 

Görüldüğü gibi, devletin düzenleyici rolü aslında birbiriyle ilişkili ve karmaşık 

bir çok konuda birden karar almayı gerektirmektedir. Karara bağlanması gereken her 

sorunun aslında oldukça yüksek sayıda alternatif çözümü vardır. Üstelik hiç bir 

çözüm mükemmel değildir. Her çözümün güçlü olduğu kadar zayıf yönleri de 

vardır.82  

 

Genel olarak baktığımızda, rekabet regülasyona göre daha üstün bir kaynak 

dağıtım mekanizmasıdır. Bu nedenle regülasyona özellikle altyapı hizmetlerinin 

gerçekten doğal tekel niteliği gösteren bölümlerinde başvurulmalıdır ki regülasyondan 

beklenen faydalar elde edilebilsin. 

                                                           
81 ATİYAS İzak, Regülasyon ve Rekabet, s. 1. 
82 ATİYAS İzak, Ne İçin ve Nasıl Regülasyon?, s. 20. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN DÜZENLENMESİ 

 

4. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN DÜZENLENMESİ 

 

4.1. Telekomünikasyon Sektörünün Yapısı 

 

Teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde, başlangıçta tamamı doğal tekel 

olarak kabul edilen telekomünikasyon sektörünün artık sadece belli bir kısmı doğal 

tekel olarak kabul edilmektedir. 

 

Son yıllara kadar telekomünikasyon terimi bir kablo vasıtasıyla yapılan telefon 

görüşmeleri ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Sektörün yapısı da tipik bir regüle 

edilmiş kamu veya özel sektör tekeli olmuştur. Belirli noktalar arasında data transferi 

konusunda oluşan talep, şebeke alanında uzmanlaşmış özel sektör teşebbüslerinin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sesle beraber metinlerin ve görüntülerin de 

iletilebilmesini sağlayan sayısal teknoloji alanında yaşan gelişmeler, sektördeki 

rekabetçi şartları oldukça değiştirmiştir. Özellikle hücresel sayısal telefon (cellular 

digital telepfony) alanında yaşanan teknolojik gelişmeler, sektördeki potansiyel 

rekabeti artırmıştır. Teknolojik gelişmeler sektörün tekelci yapısında yıpranmaya 

neden olduğu gibi, sektörün ekonomik yapısını da değiştirmiştir. 

 

Önceki teknoloji analog sinyaller üzerinden yapılmıştır ve şebeke yatırımları ve 

şebekeyi destekleme maliyetleri oldukça yüksek olmuştur. Dijital sinyaller, bilgisayar 

operatör sistemleri, fiber optik kablolar, uydular ve mikro dalga sinyallerinin ulaşımı 

şebeke destekleme ve şebekeye ulaşım maliyetlerini azaltmıştır. Şu anda şebekeye 

ulaşım bir çok yerde söz konusu olabilmekte ve uzun mesafe ulaşım maliyetleri yerel 

ulaşım maliyetlerinden çok fazla pahalı değildir. 
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Telekomünikasyon sektörü geçmişte yüksek batık maliyet, büyük ölçek 

ekonomisi (substantial economic scale) şebeke yapısı özelliklerine sahip olmuştur. 

Devletler telekomünikasyon piyasanın doğal tekel niteliğinde olması nedeniyle, bu 

piyasalarda kamu işletmelerinin faaliyette bulunmasına veya bu piyasaların regüle 

edilmesine önem vermişlerdir. Monopolistik piyasa yapısı, evrensel hizmet olarak 

nitelendirilen, örneğin uzak mesafelerin ulusal şebekeye bağlanması ve bu hizmetin 

kabul edilebilir ve coğrafi ortalama fiyattan sunulması gibi, hizmetlerin sağlanmasını 

gerektirmektedir. 

 

Teknolojik gelişme telekomünikasyon sektöründeki bir çok bölümün tekelci 

yapısını etkili bir şekilde değiştirmiştir. Mikroelektronik alanında yaşanan gelişmeler, 

telekomünikasyonun büyük bir kısmında şebeke olmadan transfer yapılabilmesine ve 

TV sinyalleri ile veri ve ses transferine imkan sağlamıştır.83

 

Telekomünikasyon şebeke teknolojilerinin yanı sıra enformasyon 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve telekomünikasyon hizmetleriyle enformasyon 

hizmetlerinin iç içe girerek bütünleşmesi (yakınsama-convergence) telekomünikasyon 

şebekesi üzerinden sunulan temel hizmetlerin yanı sıra katma değerli hizmetler olarak 

tanımlanan bilgi yoğun hizmetlerin gelişmesine yol açmıştır.  

 

Dünyada son yıllarda telekomünikasyon alanında göze çarpan en önemli 

gelişme, söz konusu alandaki politika belirleme, idari düzenleme yapma ve 

işletmecilik işlevlerinin birbirinden ayrılması ve her bir işlevin, o işlevin niteliğine 

uygun esaslar çerçevesinde yürütülür hale getirilmesidir. Serbestleşme sağlanan 

gelişmiş ülkelerdeki sektör yapısı incelendiğinde; 

 

• Siyasi sorumluluk taşıyan hükümetlerin genel esaslar ve hedefler çerçevesinde 

sektör politikasını belirlediği, 

• Faaliyetlerinde özerk bağımsız bir otoritenin teknik nitelikteki gerekli idari 

düzenlemeleri yaptığı, 
                                                           
83The OECD Report on Regulatory Reform Volume II: Thematic Studies,  Paris 1997, s. 46-52.  
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• İşletmecilik faaliyetlerinin de ekonomik esaslar dairesinde ticari kuruluşlar 

tarafından yerine getirildiği görülmektedir.84

 

4.2. Telekomünikasyon Sektöründeki Genel Eğilimler85  

 

Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve artan globalleşme eğilimi 

telekomünikasyon sektörünü klasik kalıpların dışına iterek köklü bir geçiş sürecine 

sokmuştur. Bu süreç içerisinde sektörün tekelci yapısı yerini özelleştirme, 

liberalizasyon ve konsolidasyon hareketlerine bırakmıştır. 

 

İlerleyen teknoloji ve artan rekabet koşullarının ulusal telekomünikasyon 

işletmecilerini sektör dinamikleri dışına itmesi sebebiyle başlayan özelleştirme akımı 

bugün ülkemiz dışında, dünyada büyük ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Bu süreç 

içerisinde sektör, hem globalleşme adı altında büyük işletmecilerin kendi ülke 

sınırlarının dışına çıkarak daha geniş bir yayılma politikası izlemelerine, hem de daha 

küçük çaplı yeni işletmelerin (niche player) belirli hizmetlere yoğunlaşmak suretiyle 

piyasaya girmelerine tanık olmuştur. 

 

Telekomünikasyon sektöründeki dinamik gelişmeler kendini teknolojik alanda 

da hissettirmiş, işletmeciler çağın gelişen ihtiyaçlarına ayak uydurabilmek için yeni 

hizmetler üretmeye başlamışlardır. 

 

Sektördeki global eğilimleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür: 

 

- Özelleştirme, Liberalizasyon, Globalizasyon – Konsolidasyon 

- Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Ürünler 

- Yakınsama (Convergence) 
                                                           
84 SÜEL Hasan, Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme ve Özelleştirme Çerçevesinde Devletin 
Rolünün Yeniden Belirlenmesi, TESEV Yayınları 19, 2000, s. 91. 
85 Bu bölümde Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Haberleşme ÖİK Raporu, s. 3-9’dan 
faydalanılmıştır. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/erolm/dogal.pdf   54



Erol                                                             Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekomünikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum 

4.2.1. Özelleştirme-Liberalizasyon 

 

Ulusal işletmecilerin ilerleyen teknolojik gelişmeler karşısında yetersiz 

kalmaları ve bu arada hızla ilerleyen liberalizasyon hareketi, sektördeki özelleştirme 

sürecini hızlandırmıştır. 1984 yılından beri 44 devlet telefon şirketi özelleşmiş,86 

sektörün yapısında global değişiklikler yaşanmıştır (Tablo 2). 

 

Yaşanan özelleştirme hareketleri sonrasında, telekomünikasyon sektöründe 

devletin işletmeci rolü ve etkinliği sona ererken, regülasyona ilişkin işlevleri daha 

büyük önem kazanmıştır.  

 

Global telekomünikasyon pazarlarında liberalleşme eğilimi, Amerikan 

telekomünikasyon piyasasındaki yerel-uzun mesafe ayrımının 1996 yılında ortadan 

kaldırılması, Avrupa Birliği regülasyonları uyarınca, 1998 yılından başlayarak üye 

ülkelerin telekomünikasyon pazarlarının sırayla rekabete açılması ve Dünya Ticaret 

Örgütünün diğer ülkeler üzerindeki baskısı sonucunda hız kazanmıştır.  

 

Tablo 2: Dünyada Gerçekleştirilen Başlıca Telekom Özelleştirmeleri 
Özelleştirilen 
Şirket 

Satın Alan Satılan 
% Pay 

Miktar 
(Milyar USD) 

Meksika Telekom SBC ve France Telekom 20,4 1,7 
Macar Telekom Ameritech ve Deutsche Telekom 67 1,7 
Çek Telekom Hollanda ve İsviçre 27 1,3 
Belçika Telekom Ameritech 49,9 2,4 
Danimarka Telekom Ameritech 41,6 3,2 
G. Afrika Telekom SBC ve Malezya Telekom 30 1,7 
Sırp Telekom Yunan ve İtalyan Telekom 49 0,9 
Ermenistan Telekom Yunan Telekom 90 0,1 

Romen Telekom Yunan Telekom 35 0,7 

 

                                                           
86 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Haberleşme ÖİK Raporu s. 3’den, Turkish Telecommunications 
Sector; Sector Report, Yapı Kredi Yatırım, September 1999. 
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Bu konjonktürde, liberalleşen piyasalara taze kaynak girişi gerçekleşmektedir. 

Son yıllarda Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Asya-Pasifik ülkelerindeki yaklaşık 30 

ulusal pazarda 350 yeni operatör faaliyet göstermeye başlamıştır.87

 

Taze kaynak girişi ile desteklenen bu süreçte, mevcut işletmecilerin yayılmacı 

politikalarının da etkisi olmuş ve sektördeki şirket satın alma ve birleşmeleri 1998 

yılının ilk yarısında bir önceki yıla göre %600 oranında artış göstererek, 160 Milyar 

ABD Doları seviyesine ulaşmıştır.88  

 

4.2.2. Teknolojik Gelişme ve Yeni Ürünler  

 

Teknolojideki büyük gelişim telekomünikasyon sektörünün yapısını 

değiştirmektedir. Bu çerçevede, bir taraftan pazar sınırları ortadan kalkarken diğer 

taraftan tüm telekomünikasyon sistemleri de dijital dünyaya entegre hale gelmiş, 

sektördeki ürün yelpazesi genişleyerek telekomünikasyon hizmetleri hayatın 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Artan hizmet kalitesi ve genişleyen kullanım 

alanı çerçevesinde piyasadaki arz ve talep dengeleri yeniden oluşmaktadır.  

 

Hızla büyüyen telekomünikasyon pazarında teknolojik gelişmeler, 

dijitalizasyon, rekabet ve mevcut elverişli bant genişliği doğrultusunda geliştirilen 

yeni hizmetlerin talebi artırması, artan talep ile birlikte fiyatların daha da düşüp 

kullanım hacminin yükselmesine katkıda bulunmuştur. Teknolojik gelişmeler 

sayesinde fiber optik denizaltı transmisyon maliyetleri düşmekte olup, bu düşüş nihai 

kullanıcıya ulaşmakta ve rekabetin de etkisiyle kullanım oranları artmaktadır. Artan 

hacim kendini hem ses (özellikle uluslararası trafik) hem de data iletişiminde 

göstermektedir. 

 

                                                           
87 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Haberleşme ÖİK Raporu s. 4’den, Mobile Data Handbook. The 
Road to Mobile Internet. Merill Lynch, September 1999. 
88 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Haberleşme ÖİK Raporu s. 4’den, Global Turf Wars: Re-
inventing the Telecoms Operator for the Age of Global Competition. Analysis Publications, 1999. 
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Örneğin;  

1 metre Fiber Optik Kablo; 1975’te 10 dolar, 

                              1980’de 1.75 dolar, 

       1985’te 0.60 dolar, 

 

Uydu İstasyon Maliyeti;  1965’de 2 milyon dolar, 

                                         1981’de 30 bin dolar, 

         1986’da 5 bin dolar,89 şeklinde bir maliyet seyri 

izlemiştir. 

 

Son yıllarda sektördeki pazar potansiyeli göstergelerinin en önemlilerinden biri 

olan telekomünikasyon harcamalarının gayri safi milli hasıla içerisindeki payı artış 

eğilimine geçmiştir. 1995 yılında 530 milyar ABD Doları olan yıllık 

telekomünikasyon hasılatının, 2005 yılında 900 milyar ABD Dolarına yükselmesi, 

yıllık yatırım miktarının da aynı dönemde 150 milyar ABD Dolarından 250 milyar 

ABD Dolarına çıkması beklenmektedir.90

 

Telekomünikasyon sektöründeki transformasyon ve gelişimin en önemli 

sebeplerinden biri olan dijital teknolojide metin, ses ve video gibi birçok enformasyon 

biçimi bilgisayarlar tarafından kullanılan ikili kodlar aracılığıyla işlenebilmekte ve 

iletilebilmektedir. Bu teknoloji ile telekomünikasyon şebekelerinde daha çok trafik 

daha hızlı bir şekilde aktarılabilmektedir. Bu sayede telekomünikasyon, bilgisayar ve 

medya sektörleri birbirleriyle entegre olmuşlardır.  

 

 

                                                           
89 KARAKELLE İsmail Hakkı, Telekomünikasyonda Rekabet, 1. Ulusal Telekomünikasyon 
Düzenlemeleri Sempozyumu, Ankara 14 Mart 2001, s. 4. 
90 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Haberleşme ÖİK Raporu s. 7’den, Global Turf Wars. 
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4.2.3. Yakınsama (Convergence) 

 

Sabit-mobil entegrasyonu olarak da adlandırılan yakınsama, sabit 

telekomünikasyon sistemlerinin ucuz maliyeti ile mobil sistemlerin esnekliğini 

birleştirmek suretiyle, mobil ve sabit sistemler arasındaki ayrımı ortadan 

kaldırmaktadır.  

 

Dijital teknoloji ve evrensel uygulamalarla desteklenen telekom sektöründe, 

global pazara hitap eden ürünler dizayn edilmeye başlanmış, telekomünikasyon, 

medya ve bilişim teknolojilerinin tek bir yapı içine alınması ile global ara bağlantı 

(interconnection) kavramı gelişmiştir.  

 

Dijital teknoloji sayesinde metin, ses ve video gibi birçok enformasyon biçimi 

birbiriyle yakınlaşmıştır. 

 

Telekomünikasyon sektöründeki bu eğilimler, konunun hem Avrupa Birliği 

(AB) hem de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde ele alınarak 

değerlendirilmesine yol açmıştır. Bu kuruluşların yayınladığı direktifler çerçevesinde, 

üye ülkeler telekomünikasyon sektörlerini rekabete açacakları tarihler konusunda 

taahhütlerde bulunmuşlardır. Teknolojik gelişmeler, özelleştirme ve serbestleşme ile 

oluşturulan rekabet ortamı, şirket birleşme ve devralmaları ile körüklenerek, 

telekomünikasyon sektörünü global bir yükseliş trendi içine sokmuştur.91

 

4.3. Telekomünikasyon Sektörünün Dünya Ekonomisindeki Yeri 

 

Teknolojide yaşanan hızlı değişimler, toplumların birbiriyle etkileşimini 

hızlandırmış, mesafe ve sınırların önemini azaltmıştır. Bu değişmeler sonucunda 

sosyo-kültürel hayatta yeni davranış şekilleri ortaya çıkarken, teknolojinin 

beraberinde getirdiği tercihler, toplumların yaşam biçimleri değiştirmiştir.  

                                                           
91 SÜEL Hasan, a.g.m., s. 6. 
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Yaşanan teknolojik gelişmeler, teknoloji yoğun karaktere sahip 

telekomünikasyon sektörünü doğrudan etkilerken, bu sektördeki ilerlemeler de 

ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmelerin temelini 

oluşturmaktadır. Bu nedenle toplumların telekomünikasyon alanındaki ilerlemeleri 

onların gelişmişlik düzeylerini de belirleyen bir unsur olmaktadır. 

 

Günümüzde telekomünikasyon hizmetleri sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası 

olduğu gibi ekonomik kalkınmanın da en temel altyapısı halini almıştır. 

Telekomünikasyonun ekonomik gelişme ve kalkınmadaki önemi, 1980’li yılların 

başından itibaren dünya ekonomisinde gözlenen liberalleşme ve globalleşme 

eğilimleriyle artmıştır. Dünya ekonomisi daha liberal bir yapıya dönüştükçe bilgiye ve 

bilgi akışını sağlayan telekomünikasyon hizmetlerine talep giderek artmış ve 

çeşitlenmiştir. Telekomünikasyon sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler de hem 

telekomünikasyon hizmetlerinin hem de dünya ekonomisinin globalleşmesinde 

önemli rol oynamıştır. 

 

Ülke ekonomisinin daha etkin ve verimli işlemesi ve global rekabet karşısında 

varlığını sürdürebilmesi için, etkin bir bilgi akışının sağlanması gerekmektedir. 

Gelişmiş ülkeler artık sanayi toplumunu aşıp bilgi toplumu olma yolunda çaba sarf 

etmektedirler. Ekonomiler giderek bilgi yoğun hale gelmekte ve bilgi yoğunluğu 

artıkça telekomünikasyon hizmetlerine olan talep artmaktadır. Ekonomilerde bilgi 

yoğunluğu artıkça istihdamın % 70’inden fazlasının telefona bağımlı olacağı tahmin 

edilmektedir. 

 

Hem dünya ekonomisindeki hem de telekomünikasyon teknolojilerindeki 

eğilimleri zamanında gören ülkeler, 1980’li yılların başlarından itibaren 

telekomünikasyon sektöründe önemli reformlara yönelmişlerdir. 1980 öncesinde 

birçok ülkede devlet tarafından tekel olarak sunulan telekomünikasyon hizmetlerinde 

sektör yapıları ve regülasyonu ile sektörün sosyal, ekonomik ve ulusal güvenlik 

açısından taşıdığı rol yeniden değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu değerlendirmeler 

sonucunda bazı ülkelerde geleneksel devlet tekeli olan telekomünikasyon kuruluşları 

özelleştirilirken bazılarında sektörün çeşitli segmentlerine özel kesimin katılımını 
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sağlayan liberal politikalar izlenmeye başlanmıştır. Bu değişim, telekomünikasyon 

sektörünü en karlı ve verimli yatırım alanlarından biri haline getirmiştir. OECD 

ülkelerini kapsayan araştırma sonuçlarına göre son yıllarda; 

 

• Telekomünikasyon hizmet gelirleri yıllık ortalama % 4,5’lik bir büyüme ile 

diğer sektörleri geride bırakmıştır.  

• Telekomünikasyon hizmetlerinin GSMH’dan aldığı pay 1980 yılında % 

1,8’den 1990 yılında % 2,3’e çıkmıştır.  

• 1992 yılında kişi başına ortalama telekomünikasyon yatırımı 100 dolar 

düzeyine erişmiştir. 

• Şebekenin kullanımında verimlilik artışı % 5 seviyesine erişmiştir. 

• 1990’ların başında uluslararası trafikte yıllık ortalama % 44 artış 

gerçekleşmiştir.92

 

Telekomünikasyon sektöründe rekabet, hızla gelişen bu sektörde tüketicilere 

birçok yenilikler sağlamıştır. Monopollerin azaltılması yeni teknolojileri özendirmiş 

ve hücresel abone sayısını OECD ülkelerinde 1985’teki 700 bin rakamından 1995’te 

71 milyon rakamına yükseltmiştir. Reformlardan sonra İngiltere’de ortalama telefon 

servis ücretleri %63 ve Japonya’da %41 ve Finlandiya’da uzun mesafe konuşma 

ücretlerinde %66 azalmıştır. 93  

 

Bununla beraber özellikle son yıllarda dünyada yaşanan ekonomik krizler 

nedeniyle telekomünikasyon sektöründe trend tersine dönmüş ve sektörde faaliyette 

bulunan firmalarda iflaslar yaşanmıştır. 

 

 

 

                                                           
92 ÇAKAL Recep, a.g.e., s. 37-39. 
93 The OECD Report on Regulatory Reform, Volume II: Thematic Studies, Paris 1997, s. 49. 
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Tablo 3: Telekomünikasyon Sektöründeki Regülasyon Reformunun Potansiyel 

Etkileri 

 ABD Japonya Almanya Fransa İngiltere 
A. Performans Göstergeleri 
Marjinler (1995)∗
   Brüt İşletme Geliri 
   Net İşletme Geliri 
İşgücü Verimliliği 
   İşçi Başına Gelir, 95 OECD=100 
   Endeks**, 94 USA=100 
Sermaye Verimliliği 
   Temel hat Başına Gelir, 95 OECD=100 
   Sermayeye Göre Konuşulan Dakika   
Başına Gelir, 94 USA=100 
 

 
 
17.2 
10.6 
 
114.2 
100.0 
 
119.9 
 
100.0 

 
 
8.8 
3.5 
 
142.6 
96.0 
 
98.3 
 
46.0 

 

28.0 
8.0 
 
81.1 
72.0 
 
86.3 
 
38.0 

 
 
18.5 
6.2 
 
73.5 
veri yok 
 
64.0 
 
veri yok 

 
 
21.5 
13.8 
 
99.4 
veri yok 
 
98.0 
 
veri yok 

B. Telekomünikasyonla İlgili Alanlarda 
Verilen Patentler 
ABD Patent Ofisi***      1980 
                                      1995 
Avrupa Patent Ofisi**** 1980 
                                      1991 

 
 
3999 
8812 
225 
1005 

 
 
1066 
6134 
79 
861 

 
 
377 
608 
224 
443 

 
 
267 
463 
141 
281 

 
 
236 
394 
44 
186 

C. Reformun Potansiyel Etkileri (% 
değişim) 
İşgücü Verimliliği 
Sermaye Verimliliği 
Ücretler 
Karlar 
Malzeme Girdilerinin Fiyatları 
Ürün Fiyatları 
Sektörel Ürün, Fiyat Nedeni 
Yenilik (Ürüne Etkisi) 
Sektörel İşçi 

 
 
%10 
%10 
%0 
-%15 
%0 
-%6 
%3 
%10 
%3 

 
 
%15 
%40 
%0 
%0 
%0 
-%16 
%8 
%15 
%8 

 
 
%30 
%40 
%0 
-%15 
-%10 
-%23 
%11 
%30 
%11 

 
 
%40 
%50 
%0 
-%10 
-%10 
-%30 
%15 
%30 
%7 

 
 
%20 
%20 
%0 
-%25 
%0 
-%13 
%6 
%15 
%2 

Kaynak: The OECD Report on Regulatory Reform, Volume II: Thematic Studies, 
Paris, 1998, s. 49 

 

Sürekli gelişen ve değişen telekomünikasyon sektörü, bir yandan toplumsal 

yaşamı kolaylaştırırken, diğer yandan da ülke ekonomileri için önemli miktarlarda 

gelir kaynakları yaratmıştır. Ülkeler itibariyle telekomünikasyon gelirlerine ilişkin 

aşağıda verilen tablo94 bu hususu çok daha açık bir biçimde ortaya koymaktadır: 

                                                           
∗ Marjinler toplam ciro içindeki işletme gelirlerinin oranıdır. ABD için 11 büyük şirketin ortalamasını 
gösterirken, AT&T’yi dışarıda bırakan net hesaplama olup, diğer ülkeler için hakim firmanın değerleri 
hesaplanmıştır. 
** %85’i kullanma hat başına çalışan işçi, %15’i konuşma dakikası başına çalışan işçiye göre 
oluşturulan bir endekstir. 
*** Rakam elektronik parça ve iletişim donatım endüstrisine ait. 
**** Telekomünikasyon alanında yapılan patent başvurularına ilişkin rakam. 
94 Türk Telekom 2000 Yılı Telekomünikasyon Hizmetleri Kitabı. 
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Tablo 4: Ülkerler İtibariyle Telekomünikasyon Gelirleri 
 

Telekomünikasyon Gelirleri Ülkeler 

 Milyon US $ 1998 GSYİH %’si 

ABD 288.505,0 2,8
Arjantin 9.700,0 3,1

Avusturya 4.826,0 2,0

Bangladeş 255,5 0,8

Belçika 5.143,9 2,0

Birleşik Arap Emirlikleri 1.686,6 3,0

Danimarka 4.146,3 2,2

Fransa 28.492,5 1,9

Hindistan 3.650,2 0,8

İngiltere 50.806,5 3.2

İspanya 16.155,2 2,7

İsrail 3.134,3 3,3

İsviçre 8.335,3 2,9

İtalya 29.932,0 2,5

Japonya 113.768,0 2,3

Kore 15.765,0 3,4

Lüksembourg 327,1 1,8

Meksika 10.927,8 2,2

Mısır 1.849,7 1,5

Pakistan 1.042,1 17

Polonya 5.885,9 3,3

Portekiz 4.748,1 4,0

Suriye 350,9 1,9

Suudi Arabistan 3.909,4 2,6

Tunus 156,6 3,2

Türkiye 4.820,9 3,1

Yunanistan 5.001,1 3,5
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1999 yılı değerlerine göre, toplam telekomünikasyon gelirlerinde Amerika 

Birleşik Devletleri 288 milyar dolar ile ilk sırada yer almakta, onu 113 milyar dolarla 

Japonya, 50 milyar dolarla İngiltere ve 29 milyar dolarla İtalya takip etmektedir. 

Aralarında Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsrail, Polonya, Portekiz ve Yunanistan'ın 

bulunduğu bir grup ülke ise 5-6 milyar dolar civarında telekomünikasyon geliri elde 

etmiştir. GSYİH’sine oranla en fazla telekomünikasyon geliri elde etmiş ülke ise 

Portekiz'dir. Milletlerarasına çıkan telefon trafiğine bakıldığında, Amerika, İngiltere, 

Fransa ve İtalya'nın yine ön sıralarda yer aldığı dikkat çekmektedir. 

 

4.4. Telekomünikasyon Sektörü Neden Düzenlenmeli ? 

 

20. yüzyılın son on yılında telekomünikasyon sektöründe eşi görülmemiş 

değişiklilikler görülmüştür. Devletler tarafından işletilen telekom operatörleri 

özelleştirilmiş, rekabete açma ve deregülasyon politikaları telekomünikasyon alanında 

hızla yayılmıştır. Ülkeler telekomünikasyon hizmetlerine uygulanan yeni yaklaşımları 

benimsemişlerdir. 

 

Telekomünikasyon piyasasının liberalizasyonu çok değişik nedenlerin 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Örneğin: 

 

 • Daha liberalize olmuş telekomünikasyon piyasasının daha hızlı gelişen, 

yenilenen ve müşterilere daha iyi hizmet veren bir yapısının olması, 

• Telekomünikasyon alanında özel sektör yatırımlarını genişletmeye ve 

artırmaya ve yeni servisleri ortaya çıkarmaya olan ihtiyaçlar, 

• Bir çok yeni servis sunucusunu ortaya çıkaran ve bir çok ülkede veri ve ses 

iletimine imkan veren internet alanındaki gelişmeler, 

• Telekomünikasyon piyasasını yeni hizmet sunucuları ile tanıştıran ve sabit 

şebekeye alternatif sağlayan, mobil ve kablosuz servislerde yaşanan gelişmeler, 
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• Artan bir oranda uluslararası ve global servis sağlayıcıları tarafından sağlanan, 

telekomünikasyon servis ticaretinde yaşanan uluslararası gelişmeler,  

 

bu nedenlerden bazıları olarak sayılabilir. 

 

1990’lı yıllarda piyasa tabanlı yaklaşımların kabul edilmesi, dünya çapında 

ulusal telekomünikasyon otoritelerinin sayısını 12’den 90’ın üzerine çıkarmıştır. 

 

Acaba piyasa tabanlı telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması düzenleyici 

kurumların daha az karışması ile sağlanamaz mıydı şeklindeki bir sorunun dünya 

çapında kabul görmüş cevabı uzun dönemde evet, fakat kısa dönemde ise hayırdır. 

Tekelci telekomünikasyon piyasalarının rekabetçi piyasalara dönüşümü müdahaleci 

bir regülasyonu gerektirmektedir. Böyle müdahaleci bir regülasyon olmaksızın, 

sürdürülebilir rekabet ortaya çıkmamaktadır. Aynı zamanda özelleştirme ve anlamlı 

rekabetin başlama zamanları, düzenleyici organizasyonun yaşamı boyunca en yoğun 

olduğu dönemlerdir. 

 

Düzenleyici müdahalenin gerekli olması çok değişik nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. Düzenleyici kurumun yeni operatörlere yetki veya lisans vermek 

zorunda olması, yeni operatörlerin piyasaya girişindeki engelleri kaldırılmasının 

gerekmesi, piyasaya yeni girenlerle üzerine evrensel hizmet ara bağlantı görevi 

yüklenmiş olan operatörlerin birbirine bağlı olup olmadıklarını izlemekle görevli 

olması, düzenleyici müdahalenin aynı zamanda rekabetçi piyasaların yüksek maliyetli 

veya düşük getirili abonelerin olduğu yerlerde de hizmet sunumunu sağlamakla 

yükümlü olması, bunlardan bazılarıdır. 

 

Telekomünikasyon sektörünün düzenlenme amaçları ülkeden ülkeye değişiklik 

göstermektedir. Bir çok ülkede devletler telekomünikasyon hizmetlerini temel kamu 

hizmeti olarak görmeye devam etmektedir. Her ne kadar telekomünikasyon hizmetleri 

devlet tarafından bizzat yerine getirilmiyor olsa bile, kamu ilgisi nedeniyle oluşan 
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ulusal kaygıdan dolayı devletler, telekomünikasyon hizmetleri alanında düzenleyici 

role sahip olmaya devam etmektedir. 

 

Telekomünikasyon hizmetleri alanında piyasa tabanlı yaklaşımların 

genişleyerek kabul görmesi sonucunda, düzenleyici kurumların sektörün ayrıntılı 

yönetimine karışmaması konusunda artan bir uzlaşma vardır. Bu nedenle düzenleyici 

kurumların rolü, kamuya etkili telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması için 

gerekli ortamı hazırlamaktır. Burada düzenlemeye tabi tutulacak olanlar da genellikle 

özel sektör girişimcileri olacaktır. 

 

Düzenleyici önlemler ülkeden ülkeye değişmekle beraber, temel 

telekomünikasyon düzenlemelerine ilişkin amaçlar genellikle benzerlik 

göstermektedir. Dünya çapında kabul gören genel düzenleme amaçları aşağıda 

sunulmaktadır. 

 

Telekomünikasyon Sektöründe Genel Kabul Gören Düzenleme Amaçları: 

 

- Temel telekomünikasyon hizmetlerine evrensel erişimin sağlanmasını 

geliştirmek, 

- Rekabetçi piyasaların gelişmesini teşvik edip, ilerletmek, 

- Telekomünikasyon hizmetlerinin etkili tedarik edilmesini sağlamak, 

- Hizmetlerin kaliteli olmasını sağlamak, 

- Hizmetleri geliştirmek, 

- Makul fiyatlandırma olmasını sağlamak, 

- Rekabetçi piyasalar oluşmadığında veya başarısız olduğunda, hakim 

durumdaki firmaların rekabetçi olmayan davranışlarda bulunmasını ve 

aşırı fiyatlandırma yapmasını önlemek, piyasa gücünün kötüye 

kullanılmasından vatandaşları korumak, 
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- Telekomünikasyon şebekelerindeki yatırımı büyütmek için uygun 

ortamın yaratılmasını daha da geliştirmek, 

- Telekomünikasyon piyasasında şeffaf regülasyon ve lisanslama süreci 

yaşandığı konusunda kamu güvenini sağlamak, 

- Gizlilik haklarını da kapsayacak şekilde, tüketici haklarını korumak, 

- Birbirine bağlı düzeneğe herkesin verimli ve hızlı bir şekilde 

bağlanabilmesini geliştirmek, 

- Kıt kaynakları optimize ederek, çeşitli ve uygun sayıda erişim yolları 

sağlamaktır.  

 

Bugün yaşanan eğilim deregülasyon sürecidir. Bazı geleneksel 

telekomünikasyon düzenlemeleri artık ulusal telekomünikasyon altyapısı ve 

hizmetleri konusundaki gelişmeler üzerinde yararlı olmaktan daha çok zararlı 

olabilmektedir. Bugün, düzenlemeye ilişkin tedbirler düşünülürken veya gözden 

geçirilirken, devletler ve düzenleyici kurumların düzenlemeye ilişkin gereksinimi 

kanıtlamaları, seçilmiş amaca en uygun önlemin alındığını kesinleştirmeleri gerekir.95

 

4.5. Telekomünikasyon Sektörünün Düzenlenmesi Konusunda Dünyada 

Yaşanan Gelişmeler96

 

4.5.1. Özelleştirme  

 

Devlet telekom şirketinin, halka arz, özerkleştirme, stratejik ortaklık vb. yollar 

ile devletin doğrudan kontrolünden çıkarılarak özel bir şirket statüsüne 

kavuşturulması özelleştirmenin ilk aşamasıdır. Böylelikle yıllarca kamu hizmeti gören 

bir tekel konumunda olması nedeniyle genelde piyasa şartlarına değil de, devlet 

politikalarına göre yapılanmış olan şirketin yeniden yapılanmasına imkan tanınmış 

olur. 

 
                                                           
95 INTVEN Hank, Telecommunications Regulation Handbook 2000, The World Bank, s. 1-2. 
96 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Haberleşme ÖİK Raporu, Ankara 2000, s. 11. 
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Telekomünikasyon sektöründe 1980’li yıllarda yoğun bir özelleştirme faaliyeti 

başlamış ve halen devam etmektedir. İngiltere’de, 1981 tarihli Telekomünikasyon 

Yasası ile British Telecomun (BT) tekel statüsü sona erdirilmiş, rakip firmaların 

sektöre girmelerine izin verilmiştir. Yasanın ardından BT ile rekabet edebilecek yeni 

bir iletişim şebekesi kurması için Mercury Konsorsiyumu teşvik edilmiştir. BT 1984 

yılında özelleştirilmiştir. 97

 

ABD ve Kanada’da devletlerin özel sektör telekomünikasyon operatörlerini 

düzenlemelere tabi tutmaları 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Bununla birlikte, bir 

çok dünya ülkesinde 20. yüzyılın çoğunda telekomünikasyon şebekeleri devlet 

idareleri tarafından işletilmiştir. Bir çok ülkede telekomünikasyon hizmetleri posta, 

demiryolu ve havayolu ulaşımı gibi alanlarda olduğu gibi devlet tarafından 

işletilmiştir. Bu durum son yıllarda değişmiş ve telekomünikasyon operatörleri 

özelleştirilmiştir.98

 

4.5.2. Yasal ve İdari Düzenleme (Regülasyon) 

 

Devlet tekeli dışında kalan faaliyetlerin tamamen serbestleştirilmesi piyasada 

şirketler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi açısından gerekli yasal altyapının 

hazırlanması ve bu yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasının takibi ve denetimi için bir 

kurumun oluşturulması gereklidir. Sektörün karmaşık ve hızla değişen yapısı 

nedeniyle söz konusu işlevin genel bir rekabet otoritesi veya benzeri bir yapı 

tarafından yerine getirilmesinin sakıncaları, ülkeleri yeni ve uzman bir kuruluş 

oluşturma yoluna itmiştir. 

 

Düzenleyici kurumlardan İngiltere’deki OFTEL gibi erken faaliyete geçenler 

sektörde etkili ve saygın bir konum kazanmışken, Almanya’daki 

Regulierungsbehörde gibi serbestleşme ile eşzamanlı, yani son anda faaliyete 

geçenler, çıkan pek çok ayrıntılı sorunun üstesinden gelmekte zorlanmışlardır. Bu 

                                                           
97 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Rekabet Hukuku ve Politikaları ÖİK Raporu, Ankara 2000, s. 
37. 
98 INTVEN Hank, a.g.e., s. 3. 
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açıdan, söz konusu kurumun, serbest rekabet döneminin çok sayıdaki sorunu ve yeni 

işletmecilerin değişik talepleri ile karşılaşmadan faaliyete geçmesi ve uzmanlığını 

geliştirmesi önemli bir başarı faktörü olarak gözlenmiştir. 

 

Sektörde aktif rekabetin sağlanması için iki işletmenin faaliyet göstermesini 

yeterli görmeyen İngiliz hükümeti, Haberleşme Bakanlığı bünyesinde Office of 

Telecommunications (OFTEL) adında bağımsız bir kurum oluşturmuştur. Bu 

kurumun görevi; iletişim pazarındaki rekabet koşullarını düzenlemek, tüketici ve 

pazara yeni giren firmaların çıkarlarını korumak olarak tespit edilmiştir. OFTEL 

hizmetlerin fiyatlandırılması konusunda da belirleyici kurumdur. Bu yasal ve idari 

düzenlemelerden sonra, yeni bir tekelin oluşmasını önlemek amacıyla sektörde 

meydana gelen gelişmelere zaman zaman müdahalelerde bulunulmuştur. Örneğin, BT 

ile IBM arasında oluşturulan konsorsiyumun 1984’te kendi şebekesini kurmak için 

yaptığı başvuru, OFTEL’in muhtemel bir tekel durumunun doğabileceği şeklindeki 

değerlendirmesi üzerine hükümetçe reddedilmiştir. Yine, uzun mesafe telefon 

hizmetlerinde rekabeti canlandırmak amacıyla mevcut düopolün yanında 8 yeni 

operatöre daha bu alanda lisans vermiştir. Ayrıca, bunların rakip firmaları olan BT ve 

Mercurynin şebekeleri ile bağlantı kurabilmesi imkanı sağlanmıştır. Bütün bu 

düzenlemeler neticesinde, İngiltere’de telekomünikasyon hizmetlerinde etkinlik 

artmış; telefon bağlama süreleri kısalırken, fiyatlarda da düşüş gerçekleşmiştir.99

 

Kurulan yeni bağımsız düzenleyici kurumların amacı, kamu politika 

amaçlarının özel sektör tarafından da devam ettirilmesini sağlamaktır. Bu nedenle 

yeni özelleştirilmiş piyasalarda, rekabetle tanışma safhalarında yeni işletmeciler ile 

üzerine görev yükletilmiş operatörler arasında hakemlik görevini yapmak üzere artan 

sayıda düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

 

Bağımsız düzenleyici kurumların sayılarında yaşanan artışlara baktığımızda; 

dünya üzerinde 1990 yılında 12, 1992 yılında 22, 1994 yılında 30, 1996 yılında 53, 

1999 yılına 84 ve 2000 yılında 96 ayrı kurum olduğu görülmüştür.100

                                                           
99 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Rekabet Hukuku ve Politikaları ÖİK Raporu, Ankara 2000, s. 
37. 
100INTVEN Hank, a.g.e., s. 3’den Kaynak: International Telecommunications Union (ITU) 2000,  
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4.5.3. Serbestleşme (Liberalizasyon) 

 

Öncelikle devlet telekom şirketinin var olan hizmetlerin üstüne inşa edilerek 

(bilgi hizmetleri gibi) müşteri açısından “katma değer” sunan hizmetlerden veya 

(GSM gibi) yeni olması dolayısıyla devlet şirketinin henüz sunmadığı hizmetlerden 

başlayarak özel şirketlere lisans verme yoluyla sektörün kısmi serbestleşmesi 

sağlanmıştır. Bu kontrollü serbestlik döneminin bitiş ve serbest rekabetin başlama 

tarihi, ulusal işletmecilerle mutabakat ve uluslararası anlaşmalar yoluyla önceden 

belirlenmiştir.  

 

Lisans veya ruhsat verme yoluyla rekabete açılan alanlardan (bilgi hizmetleri, 

telsiz haberleşme, uydu hizmetleri gibi) “katma değerli hizmetler”, sınırlı etkinlikleri 

ve sağladıkları sınırlı gelir/kar dolayısıyla geçmişte pek fazla dikkat çekmemişlerdir. 

Ancak özellikle 1990’larda mobil haberleşmenin ve GSM’nin parlaması ile lisans 

konusu dikkatleri üzerine toplamıştır. Yasal ve idari altyapılar tamamlanmamış 

olduğu halde verilen GSM lisansları, serbest rekabete atılan en önemli adımlar 

olmuştur.  

 

Serbest rekabete geçiş için ABD’de 1996, Avrupa Topluluğunda 1998 başı 

olarak belirlenen tarihten beri, sektörde değişim hızı daha da artmıştır. Dünya Ticaret 

Örgütü Uruguay (1997) kararlarında da gündeme gelen bu konuda diğer ülkeler, 

2005’den geç olmamak kaydıyla kendi tarihlerini belirlemişlerdir. Türkiye’nin o 

anlaşmada taahhüt ettiği tarih 2005 sonudur. Bununla beraber 4502 sayılı Kanunun 

2’nci maddesinde Türk Telekomun tekel hakkının 31.12.2003 tarihinde sona ereceği 

düzenlenerek, telekomünikasyon sektöründe serbest rekabete geçiş tarihi ülkemizde 

2003 yılı sonu olarak tespit edilmiştir. 
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4.6. Planlı Dönemde Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü101

 

4.6.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) 

 

Planlı kalkınmanın ilk dönemi olan (1963-1967) yıllarında öngörülen hedefler 

% 58-% 96 arasında gerçekleştirilmiştir. 

 

Telefon santral kapasitesi % 58,16 gerçekleşme ile 295.428 hatta, telefon abone 

sayısı % 68,85 gerçekleşme ile 275.380 adete, şehir içi prensipal şebeke kapasitesi % 

96,50 gerçekleşme ile 648.453 çift hatta, bekleyen sayısı 171.506 adete, ankesörlü 

telefon sayısı 1.631 adete, telefonlu kırsal yerleşim yeri sayısı 430 adete, teleks santral 

kapasitesi 1.420 hatta, toplam kanal sayısı 3.430 adete ve PTT işyeri sayısı ise 1.948 

adete ulaşmıştır. 

 

Plan dönemi içinde 1999 yılı fiyatlarıyla toplam 102 trilyon 547 milyar 245 

milyon 300 bin TL’lik yatırım harcaması yapılmıştır. Dönem sonunda abone 

yoğunluğu % 0,83 olmuştur. 

 

4.6.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972) 

 

Bu plan döneminde öngörülen hedefler % 87-% 94 arasında gerçekleştirilmiştir. 

 

Telefon santral kapasitesi % 87,88 gerçekleşme ile 516.622 hatta, telefon abone 

sayısı % 91,28 gerçekleşme ile 473.462 adete, şehir içi prensipal şebeke kapasitesi % 

93,70 gerçekleşme ile 756.330 çift hatta, bekleyen sayısı 395.971 adete, ankesörlü 

telefon sayısı 2.421 adete, telefonlu kırsal yerleşim yeri sayısı 1.632 adete, teleks 

santral kapasitesi 1.430 hatta, toplam kanal sayısı 4.890 adete ve PTT işyeri sayısı ise 

3.282 adete ulaşmıştır. 
                                                           
101 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Haberleşme ÖİK Raporu, s. 46-59. 
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Plan dönemi içinde 1999 yılı fiyatlarıyla toplam 160 trilyon 923 milyar 838 

milyon 300 bin TL’lik yatırım harcaması yapılmıştır. Dönem sonunda abone 

yoğunluğu % 1,26 olmuştur. 

 

4.6.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) 

 

Bu plan döneminde öngörülen hedefler % 88-% 95 arasında gerçekleştirilmiştir. 

 

Telefon santral kapasitesi % 94,56 gerçekleşme ile 983.397 hatta, telefon abone 

sayısı % 88,68 gerçekleşme ile 851.353 adete, Şehir içi prensipal şebeke kapasitesi % 

88,64 gerçekleşme ile 1.485.646 çift hatta, bekleyen sayısı 1.288.472 adete, ankesörlü 

telefon sayısı 3.956 adete, telefonlu kırsal yerleşim yeri sayısı 5.425 adete, teleks 

santral kapasitesi 4.000 hatta, toplam kanal sayısı 12.400 adete , R/L alıcı-verici sayısı 

861 adete ve PTT işyeri sayısı ise 7.235 adete ulaşmıştır. 

 

Plan dönemi içinde 1999 yılı fiyatlarıyla toplam 505 trilyon 442 milyar 89 

milyon 800 bin TL’lik yatırım harcaması yapılmıştır. Dönem sonunda abone 

yoğunluğu % 2,02 olmuştur. 

 

4.6.4. Geçiş Yılı (1978) 

  

Telefon santral kapasitesi 1.124.227 hatta, telefon abone sayısı 986.844 adete, 

şehir içi prensipal şebeke kapasitesi 1.714.837 çift hatta, bekleyen sayısı 1.489.686 

adete, ankesörlü telefon sayısı 4.340 adete, telefonlu kırsal yerleşim yeri sayısı 5.730 

adete, teleks santral kapasitesi 4.000 hatta, toplam kanal sayısı 14.130 adete, R/L 

alıcı-verici sayısı 765 adete ve PTT işyeri sayısı ise 8.117 adete ulaşmıştır. 

 

Geçiş yılı içinde 1999 yılı fiyatları ile 95 trilyon 410 milyar 628 milyon TL. 

olan program ödeneği yıl içerisinde 110 trilyon 823 milyar 671 milyon TL’ye revize 
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edilerek, bu ödeneğin 109 trilyon 463 milyar 768 milyon TL’si harcanmıştır. Dönem 

sonunda abone yoğunluğu % 2,29 olmuştur. 

 

4.6.5. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) 

 

Bu plan döneminde öngörülen hedefler %100-%132 arasında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Telefon santral kapasitesi % 100,23 gerçekleşme ile 1.904.402 hatta, telefon 

abone sayısı % 102,03 gerçekleşme ile 1.673.227 adete, Şehir içi prensipal şebeke 

kapasitesi % 131,97 gerçekleşme ile 3.035.400 çift hatta, bekleyen sayısı 1.825.291 

adete, ankesörlü telefon sayısı 6.170 adete, telefonlu kırsal yerleşim yeri sayısı 10.272 

adete, teleks santral kapasitesi 8.220 hatta,.toplam kanal sayısı 40.000 adete, R/L 

alıcı-verici sayısı 1.590 adete ve PTT işyeri sayısı ise 13.845 adete ulaşmıştır. 

 

Bu dönemde ilk uydu sistemi olan AKA–1 uydu yer istasyonu servise 

verilmiştir. 

 

Plan döneminde 1999 yılı fiyatlarıyla toplam 652 trilyon 185 milyar 927 milyon 

TL’lik yatırım harcaması yapılmıştır. Dönem sonunda abone yoğunluğu % 3,45 

olmuştur. 

 

4.6.6. Geçiş Yılı (1984) 

 

Telefon santral kapasitesi 2.241.688 hatta, telefon abone sayısı 1.941.088 adete, 

Şehir içi prensipal şebeke kapasitesi 3.508.920 çift hatta, bekleyen sayısı 1.840.951 

adete, ankesörlü telefon sayısı 7.552 adete, telefonlu kırsal yerleşim yeri sayısı 12.166 

adete, teleks santral kapasitesi 10.200 hatta, toplam kanal sayısı 53.000 adete, R/L 

alıcı-verici sayısı 1.786 adete ve PTT işyeri sayısı ise 16.250 adete ulaşmıştır. 
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Geçiş yılı içinde 1999 yılı fiyatları ile 127 trilyon 338 milyar TL. olan program 

ödeneği yıl içerisinde 250 trilyon TL’ye revize edilerek bu ödeneğin 249 trilyon 9 

milyar 800 milyon TL’si harcanmıştır. Dönem sonunda abone yoğunluğu % 3,91 

olmuştur. 

 

4.6.7. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) 

 

Bu plan döneminde öngörülen hedefler %176-%182 arasında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Telefon santral kapasitesi % 176,11 gerçekleşme ile 6.488.044 hatta, telefon 

abone sayısı % 180,35 gerçekleşme ile 5.861.517 adete, NMT abone sayısı 15.000’e, 

Şehir içi prensipal şebeke kapasitesi % 182,12 gerçekleşme ile 10.340.966 çift hatta 

ulaşmış, bekleyen sayısı ise 1.466.116 adete çekilmiştir. Ankesörlü telefon sayısı 

35.736 adete, telefonlu kırsal yerleşim yeri sayısı 37.644 adete, teleks santral 

kapasitesi 28.797 hatta, toplam kanal sayısı 715.200 adete, R/L alıcı-verici sayısı 

4.752 adete ve PTT işyeri sayısı ise 39.814 adete ulaşmıştır. 

 

Bu dönemde ATA-1 , ATA-2 , AKA –2 ve AKA-3 yer istasyonları ile 576 port 

kapasiteli TURPAK veri şebekesi ve NMT Sistemi hizmete verilmiştir. 

 

Plan dönemi içinde 1999 yılı fiyatlarıyla toplam 1 katrilyon 737 trilyon 170 

milyar 484 milyon 300 bin TL’lik yatırım harcaması yapılmıştır. Dönem sonunda 

abone yoğunluğu % 10,51 olmuştur. 

 

4.6.8 Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994) 

 

Bu plan döneminde öngörülen hedefler %141-%138 arasında 

gerçekleştirilmiştir. 
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Telefon santral kapasitesi % 141,78 gerçekleşme ile 13.894.089 hatta, telefon 

abone sayısı % 135,52 gerçekleşme ile 12.212.257 adete, NMT abone sayısı 31.800’e, 

GSM abone sayısı 81.968’e, Şehir içi prensipal şebeke kapasitesi % 138,88 

gerçekleşme ile 20.831.690 çift hatta ulaşmış olup, bekleyen sayısı ise 654.528 adete 

çekilmiştir. Ankesörlü telefon sayısı 55.799 adete, telefonlu kırsal yerleşim yeri sayısı 

45.889 adete, teleks santral kapasitesi 23.756 hatta, toplam kanal sayısı 1.340.000 

adete, R/L alıcı-verici sayısı 6.178 adete ve PTT işyeri sayısı ise 34.692 adete 

ulaşmıştır. 

 

Bu dönemde TÜRKSAT 1B uydusu ve Mobil İletişim için küresel sistem (GSM 

Sistemi) hizmete girmiştir. 

 

Plan dönemi içinde 1999 yılı fiyatlarıyla toplam 1 katrilyon 785 trilyon 578 

milyar 153 milyon 100 bin TL’lik yatırım harcaması yapılmıştır. Dönem sonunda 

abone yoğunluğu % 19,75 olmuştur. 

 

4.6.9. Geçiş Yılı (1995)  

 

Telefon santral kapasitesi % 103,93 gerçekleşme ile 14.549.930 hatta, telefon 

abone sayısı % 100,97 gerçekleşme ile 13.227.704 adete, NMT abone sayısı 

103.800’e, GSM abone sayısı 332.716’ya, Şehir içi prensipal şebeke kapasitesi % 

101,78 gerçekleşme ile 22.392.050 çift hatta, bekleyen 756.233 adete, ankesörlü 

telefon sayısı 58.126 adete, telefonlu kırsal yerleşim yeri sayısı 48.203 adete, teleks 

santral kapasitesi 23.744 hatta, toplam kanal sayısı 1.480.000 adete ve R/L alıcı-verici 

sayısı 6.372 adete ulaşmıştır. 

 

TURNET veri şebekesi hizmete verilmiştir. 

 

Bu geçiş yılı içinde 1999 yılı fiyatları ile 138 trilyon 876 milyar 887 milyon TL. 

olan program ödeneği yıl içerisinde 194 trilyon 35 milyar 687 milyon TL’ye revize 
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edilerek, bu ödeneğin 181 trilyon 894 milyar 631 milyon TL’si harcanmıştır. Dönem 

sonunda abone yoğunluğu % 22,79 olmuştur. 

 

4.6.10. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 

 

Plan döneminde 3.000 adet kırsal yerleşim yerine daha telefon hizmeti 

götürülerek telefonlu kırsal yerleşim yeri sayısının 49.000‘e çıkarılması ve Şehir içi 

telefon dağıtım tesislerinde prensipal şebekeye 19 milyon çift hat ilave ile 41 milyon 

çift hatta çıkarılması,  

 

1995 yıl sonu itibariyle 14.500.000 hat olması tahmin edilen telefon santral hat 

kapasitesinin yılda ortalama % 10,6’lık bir artışla, 2000 yılı sonunda 24 Milyon hatta 

ulaşması ve otomatik santrallarda kapasite kullanım oranının yükseltilmesi hedef 

alınmıştır.  

 

Ancak 1995 yılı sonunda 14.550.000 hat olan telefon santral kapasitesi yılda 

ortalama % 7,4’lük bir artışla, 1999 yılı sonunda 19.707.000 hatta ulaşmıştır. 2000 

yılı sonunda santral hat kapasitesinin 20.697.000 hat olması beklenmiştir.  

 

1995 yılı sonunda 13.228 bin adet olan abone sayısı yılda ortalama % 8’lik bir 

artışla 1999 yılı sonunda 18.054.047 adete, NMT abone sayısı 118.641’e, GSM abone 

sayısı 7.560.000’e ulaşmıştır. 2000 yılı sonunda abone sayısının 19.044.047 adete ve 

santrallarda kapasite kullanım oranın % 93 olması beklenmiştir. Toplam kanal 

sayısının ise 3.790.000 adete ulaşması beklenmiştir. 

 

1998 yılında internet kullanımı için TT net Şebekesi hizmete verilmiştir. 

  

1996 yılında TÜRKSAT–1C uydusu, 2000 yılı içinde TÜRKSAT-2A 

uydusunun uzaya fırlatılması, AKA–2 yer istasyonu üzerinden internet bağlantılarının 
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yapılması için gerekli düzenlemelerin yapılması, THURAYA projesinin faaliyete 

geçirilmesi ve TÜRKSAT sayısal uydu platformunun hazırlanması planlanmıştır. 

 

FLAG (Fiber Loop Around the Globe), SEA-ME-WE-2 ve SEA-ME-WE-3 

(South East Asia-Middle East-Western Europe) gibi neredeyse Dünyayı bir 

okyanustan diğerine çepeçevre saran binlerce kilometre uzunlukta, onlarca ülkenin 

ortak olduğu milyonlarca dolarlık uluslararası denizaltı fiber-optik kablo projeleri 

gerçekleştirilmiştir. Yüksek transmisyon kalitesi ve güvenilirlik, çok yüksek kapasite 

(10 Gigabit/s) ve işletim kolaylığından dolayı uydu haberleşme sistemlerine tercih 

edilen denizaltı fiber-optik kablo sistemleri Ülkemiz uluslararası ve şehirlerarası 

haberleşmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerin yanı sıra, TBL 

(Trans-Balkan Link ) ve TAE (Trans-Asia-Europe) gibi alternatif karasal fiber-optik 

kablo sistemleri de servise verilmiştir.  

 

Ayrıca, plan döneminde 1999 yılı fiyatları ile toplam 1 katrilyon 496 trilyon 865 

milyar 883 milyon 800 bin TL’lik yatırım harcaması yapılması planlanmıştır. 

 

İki adet GSM lisansının satışına ilişkin sözleşmeler 1998 yılında imzalanmış ve 

bu işlemden bütçeye bir milyar dolar gelir aktarılmıştır. 2000 yılı ilk çeyreğinde 

üçüncü GSM lisansının satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satıştan KDV dahil yaklaşık 

üç milyar dolar gelir elde edilmiştir 

 

Mobil telefon pazarında 2000 yılı içerisinde verilen iki yeni lisans ile birlikte 

rekabetin ve dolayısıyla hizmet kalitesinin artması hedeflenmiştir. Katma değerli 

telekomünikasyon hizmetlerinde lisans verme yerine, gelir paylaşımlı yapının tercihi 

nedeniyle beklenen fayda elde edilememiştir. 

 

Telekomünikasyon Kanunu ile sektörde bağımsız düzenleyici kurum kurulmuş, 

rekabetin sağlanmasına yönelik regülasyon faaliyetlerine başlanmıştır. Bu yeni 

yapılanmada, Ulaştırma Bakanlığı genel politikaları belirleyecek ve lisansları verecek, 

Telekomünikasyon Kurumu da verilen lisanslar ve sunulan tüm telekomünikasyon 
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hizmetlerine ait gerekli teknik, idari ve mali işlemlerle denetim görevini yerine 

getirecektir. Kanunla, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye, rekabet koşulları içerisinde 

faaliyet göstermesi ve kuruluşta kamunun sadece hissedar sıfatıyla temsil edilmesi 

amacıyla özerk bir statü sağlanmıştır. 

 

4.6.11. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)102

 

Telekomünikasyon pazarının 2003 yılı sonunda tam olarak rekabete açılacağı 

dikkate alınarak; 

-  Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin pazar koşullarında rekabet edebilmesi 

amacıyla, bu tarihe kadar kamunun sahip olduğu hisselerin azaltılması yönünde 

gerekli düzenlemelerin yapılması, 

 

- Tüketici taleplerinin mobil telekomünikasyon hizmetlerine kayması sonucu, 

bu pazarda yaşanan hızlı gelişimin, teknolojik ilerlemeler ve maliyette yaşanan 

düşmelerin de etkisiyle artarak devam edecek olması nedeniyle, başta internet erişimi 

ve elektronik ticaret uygulamaları olmak üzere birçok telekomünikasyon hizmetinde 

ağırlıklı olarak mobil şebekelerin kullanılması,  

 

- Yüksek hızda veri transferine imkan veren üçüncü nesil sonrası mobil 

sistemler, telekomünikasyonun mobil ağırlıklı yapısının daha da kuvvetlendirilmesi, 

 

- VIII. Plan döneminde faaliyete geçecek olan yeni nesil mobil 

telekomünikasyon hizmetlerine yönelik verilecek lisanslar için etkin rekabet ortamı ve 

kullanıcıların menfaatlerinin gözetilmesi, 

 

- VIII. Plan dönemi sonunda sabit telefon abone sayısının 26 milyona, abone 

yoğunluğunun yüzde 37’ye erişmesi öngörülmektedir. Mobil telefon abone sayısının 

30,5 milyona, abone yoğunluğunun ise yüzde 44’e ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
                                                           
102 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.128-131. 
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İnternet kullanıcı sayısının 15 milyona, kablo TV abone sayısının 4,6 milyona, 

şebekede kullanılan fiber optik kablo uzunluğunun 103 bin km’ye ulaşması 

hedeflenmektedir. 
 
 
Tablo 5: Haberleşme Hizmet Kapasitelerinde Gelişmeler 
 

  
1995 

 
1999 

 
2000 

 
2005 

Yıllık Ortalama 
Yüzde  

   
 

(1) (2) VII. 
Plan 

 

VIII. Plan
 

Telefon Santral Kapasitesi 
(Bin Hat) 

14.550 19.679 21.129 28.220 7,7 6,0

Telefon Abone Sayısı (Bin 
Adet) 

13.227 18.054 19.510 26.000 8,1 5,9

Telefon Abonesi 
Yoğunluğu (Abone/100 
kişi) 

21,8 28,0 29,9 37,0 6,5 4,4

Telefon Trafiği (Milyon 
Kontör) 

64.057 115.318 120.000 205.000 13,4 11,3

Kırsal Telefon İrtibatı 
(Adet) 

46.500 51.381 60.529 76.000 5,4 4,7

Ankesörlü Telefon Sayısı 
(Adet) 

58.125 78.086 101.166 190.863 11,7 13,5

Şehir içi Telefon Dağıtım 
Tesisleri (Bin Çift Hat) 

      

 - Prensipal Şebeke 22.392 30.050 32.173 39.700 7,5 4,3
 - Lokal Şebeke 30.886 42.740 46.054 58.650 8,3 5,0
Şebekede Kullanılan Fiber 
Optik Kablo Uzunluğu 
(Km) 

28.300 58.770 76.656 103.000 22,1 6,1

Mobil Telefon Abonesi   
 - Analog (NMT 450) 103.833 121.517 126.000 149.000 3,9 3,4
 - Sayısal (GSM) 332.000 7.500.000 12.000.000 30.500.000 104,9 20,5
Kablo TV Abonesi (Adet) 403.958 750.290 1.300.000 4.600.000 26,3 28,8
İnternet Kullanıcı Sayısı 
(Adet) 

30.000 900.000 1.650.000 15.000.000 122,9 55,5

Not: (1) Gerçekleşme Tahmini 

         (2) Tahmin 
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4.7. Türkiye’de Mevcut Durum103

 

4502 sayılı Kanundan önce yetkilendirme (katma değerli hizmetler), tarife 

onaylama, koordinasyon görevleri Ulaştırma Bakanlığında, radyokomünikasyonda 

regülasyon, ortak kullanım telsiz sistemlerinin Bakanlığa bağlı katma bütçeli Telsiz 

Genel Müdürlüğünde, işletme ve telekomünikasyon regülasyonunun ise Bakanlığa 

bağlı kamu iktisadi kuruluşu olan Türk Telekomda idi. 4502 sayılı Kanun ve 4673 

sayılı Kanunların yürülüğe girmesinden sonra ise, politika belirleme görevinin 

Ulaştırma Bakanlığında, düzenleme (regülasyon), denetleme, uzlaştırma, 

yetkilendirme görevlerinin Telekomünikasyon Kurumunda ve işletmenin ise Türk 

Telekomda olduğunu görmekteyiz. 

 

4.7.1. Özelleştirme 

 

1992’den başlayarak PTT’nin ve 1995’de bu amaçla yeni oluşturulan Türk 

Telekomun özelleştirilmesi çalışmaları gündeme gelmiştir. 

 

Bu tarihlerde özelleştirilen şirketlerden örneğin Macar telekomu Matav (Kasım 

1993) ve Portekiz telekomu Portugal Telecom (Haziran 1995), piyasa değerlerini ilk 

satış gününden itibaren 1999 yılı ortalarına kadar, 3-4 misli arttırmışlardır. Aynı 

dönemde Türk Telekom’un özelleştirilmesi için sürdürülen çalışmalar ise Nisan 2002 

itibariyle sonuçlandırılamamıştır.  

 

4.7.2. Kısmi Serbestleşme 

 

Aynı dönemde yeni önem kazanan (uydu, telsiz, kablo TV gibi) hizmetlerin 

sunulması, Türk Telekomun yasal tekeli nedeniyle tümüyle özel şirketlere 

devredilememiş, genelde Türk Telekom ile talip şirketler arasında gelirleri paylaşmak 

                                                           
103 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Haberleşme ÖİK Raporu, s. 13-14. 
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üzerine kurulu anlaşmalar yapılmıştır. Nitekim 1993’de ihale edilen GSM hizmetleri 

de uzun süre lisans ile değil, “Gelir Paylaşımı Sözleşmesi” ile yürütülmüştür. 

 

4.7.3. İdari Düzenlemeler 

 

1995 yılı sonunda “Katma Değerli Hizmetler Lisans Yönetmeliği”nin 

oluşturulması ile bazı hizmetlere lisans yolu açılmışsa da, tek uygulama yıllar sonra 

ancak GSM hizmetlerinde gerçekleştirilebilmiştir. 1998 Nisanında verilen lisanslar 

sonrasında işletmeci şirketler, kendilerini gerçek anlamda geliştirme fırsatı bulmuşlar 

ve 8 ay içinde abone sayılarını iki misline çıkarmışlardır. Ancak bu kez de 

beklenmedik aşırı talep nedeniyle hizmet kalitesinin lisans anlaşmasındaki değerlerin 

altına düştüğü öne sürülmüştür. Hizmet kalitesini ve lisans anlaşmalarındaki diğer 

taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini denetleyebilecek bir kurum olmaması 

nedeniyle, bu tartışmalara açıklık getirmek mümkün olamamıştır. 

 

4.7.4. Yasal Düzenlemeler 

 

Hem Türk Telekomun özelleştirilmesi hem de sektörde rekabetin 

düzenlenmesinin önünde önemli bir engel olan yasal altyapının yönetmelikler yoluyla 

düzenlenemeyeceği kısa zamanda anlaşılmıştır. Bu nedenle sektöre ilişkin kanunların 

değiştirilmesi için çalışmalar 1997’de yoğunlaştırılmıştır. Yeni bir kanun ile tüm 

sektörü yeniden yapılandırmak yerine, 406, 3348 ve 2813 sayılı kanunların yeni 

hedeflere uyumlu hale getirilmesi yolu tercih edilmiştir. 1999 sonu itibariyle söz 

konusu Kanun Tasarısı TBMM’ne sevkedilmiştir. Söz konusu kanun 4502 sayılı 

“Telgraf Ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 

Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım 

Sandığı Hakkında Kanun İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olarak 27 Ocak 

2000 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 
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Kanun tasarısının gerekçesinde de belirtildiği gibi, öngörülen değişiklikler 

içinde en önemlisi, sektörde “politika belirleme, idari regülasyon yapma ile 

işletmecilik işlevlerinin birbirinden ayrılması” ve “sektörün yeniden 

yapılandırılması”dır.  

 

4.7.5. Serbestleşme 

 

4502 sayılı Kanunda Türkiye için tüm hizmetlerde serbest rekabete geçiş tarihi 

31 Aralık 2003 olarak öngörülmüştür. Bu tarihe kadar özellikle ses iletimine ilişkin 

hizmetlerin ve altyapının Türk Telekom tarafından tekel olarak sağlanması 

öngörülmüştür. 

 

Bu noktada vurgulamak gerekir ki, bu tarihten önce de ses hizmetleri dışındaki 

alanlarda veya Türk Telekomun gerekli altyapıyı sağlayamaması durumunda özel 

girişimciler de ilgili kuruluşlardan imtiyaz veya ruhsat alarak hizmet sunabilir veya 

altyapı kurabilirler. Bu nedenle, Türk Telekomun veya herhangi başka bir kuruluşun, 

sektörün ve hizmetlerin gelişmesine engel olması mümkün değildir. Önemli olan 

uygulama aşamasında imtiyaz, ruhsat veya genel izin verilecek alanların hassasiyetle 

tespiti ve bu alanlarda yeni şirketlere eşit rekabet ortamının yaratılması, Türk 

Telekomun üstün pazar gücünü ve tekel konumu rekabeti engelleyici şekilde 

kullanmasının önlenmesidir. Aynı zamanda, yeni işletmecilerin sadece gelir düzeyi ve 

talebin yüksek olduğu kesimlere yönelerek piyasanın kaymağını yeme yoluna 

gitmeleri de düzenlenmeli ve bilgi toplumunun altyapısının tüm ülke coğrafyasında 

yaygınlaştırılması ilkesi benimsenmelidir. Bunlar da kanunun değil, bu doğrultuda 

hazırlanacak yönetmeliklerin ve Telekomunikasyon Kurumunun çözmesi gerekli 

sorunlardır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ 

KURUM 

 

5. GENEL OLARAK BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ KURUMLAR  

 

Toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olan ve özellikle doğal tekel niteliğini 

haiz sektörlerin yer aldığı piyasalarda serbest rekabet yukarıda gerekçeleri açıklanan 

nedenlerden dolayı kendiliğinden oluşmamaktadır. Bu tür piyasalarda faaliyet 

gösteren teşebbüsler serbestçe rekabet içinde bulunmak yerine, tekel haline gelme 

çabası içinde olabilmektedir. Bu nedenle, toplumun günlük yaşamında önemli bir yere 

sahip olan ve teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı, mal ve hizmetlerin 

üretildiği piyasaların, devletin herhangi bir müdahalesi olmaksızın pazar koşullarına 

terk edilmemesi gerekir. 

 

Bu tür yaklaşımların sonucu olarak, etkinliğin artırılması için, özelleştirme ve 

serbestleştirme yapılan tekelci piyasalarda, devletçi politikalar yerini düzenlenmiş 

piyasalara bırakmaktadır. Devletin müteşebbis olarak faaliyette bulunduğu 

sektörlerden özelleştirme ve serbestleştirme sonucu çekilmesiyle, bu alanlar bağımsız 

düzenleyici kurumlar tarafından doldurulmaktadır. Bu kurumlar gelecekte kamu 

yönetiminin önemli bir unsuru olabilecek niteliktedir. Bu tür kurumlara bağımsız 

düzenleyici kurumlar, özerk kurumlar, regülatör kurumlar, bağımsız idari otoriteler, 

bağımsız idari kurumlar, üst kurullar, regülasyon otoriteleri gibi çeşitli adlar 

verilmektedir. 

 

Bağımsız düzenleyici kurumların kamu yönetimi sistemi içinde en yaygın 

biçimde yer aldığı ülke ABD’dir. Bu ülkede 100 civarında bağımsız düzenleyici 

kurum (ya da oradaki ifadesiyle bağımsız federal düzenleyici kurumlar) olmasına 

karşın, bunların yedi tanesi (yedi büyük-big seven olarak nitelendirilmektedir) iş 

yaşamının düzenlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bunlar halen düzenledikleri 

alanlar itibariyle ve sırasıyla: The Interstate Commerce Commission (1887-
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Demiryolu, kamyon ve su yolu taşıma), The Federal Trade Commission (1914-

Rekabet), The Federal Power Commission (1935-Toptan elektrik satışı ile doğal gaz), 

The Federal Communications Commission (1934-Telefon ve televizyon), The 

Securities and Exchange Commission (1934-Menkul kıymetler ve borsalar), The 

National Labor Relations Board (1935-İşçiler), The Civil Aoronautics Board (1938-

Havayolları)’dır.104

 

Bağımsız düzenleyici kurum (bağımsız idari otorite) (regulatory body) kavramı 

bu kuruluşların yer aldığı ülkelere göre değişmekte ve dolayısıyla ayrı bir içerik ve 

anlam ifade etmektedir. Kısacası bağımsız düzenleyici kurum kavramının yer aldığı 

alan için tek bir model söz konusu olmamaktadır. Hatta farklı ülkelerde yasa 

koyucular toplumun gelişimi ve ihtiyaçları ile dengeli bir uyumu sağlayabilmek için, 

tek bir model oluşturmayı istememektedir. Hürriyetleri güvence altına alma aracı veya 

sosyal düzenin esaslı aktörü olma görevini yüklenen bağımsız düzenleyici kurumlar, 

devletin siyasal, ekonomik ve sosyal yapısının genel şartları içinde, işlevleri 

bakımından aynı noktaya indirgenmektedir. 

 

Yürütmenin Parlamento önünde idarenin işlevinden sorumlu olduğu demokratik 

bir siyasal rejimde, bağımsız düzenleyici kurum fikri yabancı ve hatta tehlikeli bir 

olgu olarak da algılanılabilmektedir. Zaten, bu kavram federal bir devlet yapısına 

sahip ve başkanlık rejimi çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Bu anlamdaki kurumsal ilk 

örnek 1889 yılında kurulmuş olan Interstate Commerce Commissiondur. Daha 

sonraları bağımsız düzenleyici kurumlar büyük bir zorlukla karşılaşmaksızın 

İngiltere’de ve diğer ülkeler tarafından taklit edilmeden önce tutunmuş; nihayet 

özellikle Fransa ve Japonya gibi parlamenter rejimin uygulandığı diğer ülkelerde de 

yerleşmiştir. 105

 

Bu tür kurumlar daha çok Anglo-Sakson sisteminde ortaya çıkıp gelişmiş ve 

daha sonra Kara Avrupa’sında da hızla yayılmıştır. 

                                                           
104 KARACAN Ali İhsan, Özerk Kurumların Özerkliği, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, 
Ankara 25 Nisan 2002, s.15. 
105 ATAY Ender Ethem, Fransız İdare Hukukunda Bağımsız İdari Otoriteler (BİO’lar): Rekabet 
Konseyi, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, s. 1-2. 
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Bağımsız düzenleyici kurumların en önemli iki özelliği; idarî açıdan bağımsız 

olmaları ve regülasyon işlevi görmeleridir.  

 

İdarî bağımsızlıkları, hem organları, hem de işlemleri üzerinde tipik idarî 

denetim yetkilerinin bulunmaması anlamına gelir.  

 

Regülâsyon işlevi ise, belli bir faaliyete ilişkin olarak oyunun kurallarının 

belirlenmesi, yani düzenleme fonksiyonu ve bu kurallara riayetin sağlanması, yani 

denetim fonksiyonunu içermektedir.106

 

5.1. Bağımsız Düzenleyici Kurumların Kuruluş Nedenleri  

 

Bağımsız düzenleyici kurumların ortaya çıkış nedenleri üç başlık altında 

toplanabilir:  

 

İlk olarak tüketicinin korunmasının gerekliliği söylenebilir. Bağımsız 

düzenleyici kurumların kurulduğu sektörler genellikle doğal tekel piyasalardır. Doğal 

tekeller üretimlerinde suni kıtlık yaratıp, talep eğrisine de bağlı olarak, fiyat 

belirleyebilirler. Suni kıtlık neticesinde, bir taraftan sunulan hizmetin sürekliliğinde 

aksaklık meydana gelir; diğer taraftan da artan fiyatlara bağlı olarak tüketiciden 

üreticiye rant aktarımı söz konusu olur. Tüketiciler hem hizmetin aksamasından hem 

de yüksek fiyattan zarar göreceği için, doğal tekelin üretim sürecinin, uzman bir 

düzenleme kurumu tarafından denetlenmesi gerekmektedir. 

 

Suni kıtlığın ikinci bir zararı, ülke kaynaklarının kullanımındaki etkinliğin 

bozulmasıdır (deadweight loss). Üretimin kısılması neticesinde fiyatın artması, bu 

fazla fiyat kadar kısmın piyasadan çekilmesine ve başka değerlerin yaratılmasına 

                                                           
106 ULUSOY Ali, Türk İdare Sistemi İçerisinde Rekabet Kurumunun Yeri, Rekabet Kurumu Perşembe 
Konferansları, s. 4. 
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katkıda bulunmak yerine, tekelciye rant olarak aktarılmasına neden olur. Kaynak 

dağılımında verimliliğin bu şekilde bozulması, toplumun görmüş olduğu zarardır; 

genel üretim ve gelir seviyesi düşecektir. 

 

Bağımsız düzenleyici kurum oluşturup, sektörün objektif, şeffaf ve 

öngörülebilir kurallar ile (rules based) çalışması, aynı zamanda pazarda faaliyet 

gösteren teşebbüslerin de yararınadır. Özellikle başlangıç yatırım maliyeti yüksek 

olan altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar uzunca bir süre sonra kara geçiş 

noktasına gelebilmektedir. Bu nedenle, bu firmaların işletme döneminde 

yönetilecekleri kuralları önceden bilmeleri projenin fizibilitesinin daha gerçekçi 

verilerle yapılmasını sağlayacaktır. Böylece firmalar pazara girip girmeme konusunda 

daha sağlıklı karar verebilecektir.107

 

ABD’de bağımsız düzenleyici kurumların kurulma ve yaygınlaşmasının 

gerisinde birkaç temel neden yatar: 

 

Birinci neden ABD’nin federal yapısı nedeniyle tüm ülkeyi ilgilendiren 

özellikle ekonomik konularda federal bir örgüt yaratma çabasıdır. 

 

İkincisi, Başkan ile Kongre arasındaki güç ve yetki çekişmesi nedeniyle, 

Parlamentonun Başkanın görev ve yetkilerini, özellikle ekonomik alanlardakileri 

bağımsız düzenleyici kurumlar yaratarak budamak ve sınırlamak istemidir. 

 

Üçüncü ve özellikle önemli bir neden 1929 bunalımına Avrupa devletleştirme 

yoluyla tepki verirken, ABD bağımsız düzenleyici kurumlar yoluyla sistemi 

düzenleme yöntemini seçmiştir. Nitekim Avrupa’da bağımsız düzenleyici kurumlar 

özelleştirmenin yaygınlaştığı 1980’li yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır.108

  

                                                           
107 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Rekabet Hukuku ve Politikaları ÖİK Raporu, s. 43 
108 KARACAN Ali İhsan, a.g.t., s. 6 
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ABD’de bağımsız düzenleyici kurullar (ındependent regulatory agencies)’ın 

yürütmeden bağımsız olarak oluşturulması, genel olarak Kongrenin bir idareyi politik 

olarak “nötralize etme” ve yürütmenin hiyerarşisinden kurtulan hizmetleri kendi 

organlarının denetimi alında tutma isteği ile açıklanmaktadır.109

 

ULUSOY, regülasyon işlevinin, tüm idari organların son tahlilde siyasi kimliği 

olan bir organa (hükümet veya devlet başkanı) bağlı olması fikrine dayalı klasik idari 

sisteme dahil organlarca sağlıklı bir biçimde yerine getirilemeyeceği fikri neticesinde 

ön plana çıktığını, bu bağlamda, bu işlevin, siyasetin ve siyasetçilerin doğrudan etkisi 

dışına çıkarılmış, yani idari açıdan bağımsız ve üyeleri kamuoyunda saygınlığı olan 

akil adamlardan (bilgelerden) oluşan kurullara bırakılmasının düşünüldüğünü 

belirterek, bu tür kurulların günümüzde birçok alanda bir kurtarıcı gibi görülmesi ve 

gündeme sokulmasının nedeninin de aslında toplumun her kesiminde siyasetçilere 

duyulan derin güvensizlik olduğunu ifade etmektedir.110 

 

DURAN, Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler konulu makalesinde bu konuyu 

inceleyen müelliflerin, bağımsız düzenleyici kurumların doğuşunu farklı etmenlere 

bağlamış olsalar bile, bunların misyon ve amacının, yeni teknolojilerin, mali 

enstrüman ve manipulasyonların bazı temel hak ve özgürlükleri ve ekonomik düzeni 

tehdit ve ihlallerine karşı koruma ve kollama olduğunda anlaşmakta olduğunu, böyle 

bir işlevin gerçekleştirilebilmesi için kamusal ve özel güçlerden gelebilecek söz 

konusu tehlike ve zararları önleme ve yaptırımlara bağlama yetkisine sahip organların 

oluşturulması ve görevlendirilmesi gereğinin açık ve kesin olduğunu, siyasi iktidar ve 

ekonomik güç odakları karşısında ancak bağımsız ve güvenceli otoritelerin, temel hak 

ve özgürlükler ile piyasa mekanizmalarının düzgün işleyişini, bunların müdahale, 

baskı ve etkileri olmadan sağlayabileceğini ve güvence altına alınabileceğini ifade 

etmektedir.111  

 

                                                           
109 AKINCI Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayınları, 1999, s. 101 
110 ULUSOY Ali, Rekabet Kurumu ile Diğer Bağımsız İdari Kurumlar Arasında Çıkabilecek 
Uyuşmazlıklar ve Çözüm Perspektifleri, s. 4 
111 DURAN Lütfi, Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, Mart 
1997, s. 4 
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Uzmanlığı olan bir kurum yaratmanın nedeni hızla değişen ve teknik olarak 

karmaşıklaşan alanlarda, piyasalarda ve işlerde kamunun tepkisel duyarlılığını ve 

etkinliğini artırmaktır. Bu kurumlar başlı başına bir amaç değildir. Belirli kamusal 

görevlerin ve işlevlerin daha iyi yapılabilmesi, yetkilerin daha iyi kullanılabilmesi için 

bir araçtır. Bu kurumlar ile politik kurumlar/politikacı ve piyasanın çıkarlarını çatışan 

çıkarlar gibi görmek yanlıştır. Bu kurumları politikanın ve politikacının alternatifi 

olarak da görmemek gerekir. Bu kurumlar siyaset üstü değil, tam tersine siyasete tabi 

kurumlardır ve politikanın etki/yetki alanının dışında değillerdir.112

 

Kısacası bu tür kurum ve kurulların kurulmasının temel nedeni; genellikle kamu 

hizmeti olarak kabul edilen bazı görevlerin yerine getirilmesinin kamu yararının da 

gözetilerek, doğrudan siyasi müdahale dışında tutulması, böylece taahhüt sorunu 

olarak da nitelendirilen, bu sektörlerde yapılacak düzenleme ve denetimlerin 

gelecekte de ne şekilde olacağının önceden bilinebilmesi, devletin düzenleme ve 

denetim görevinin siyasi otoriteden bir yönüyle bağımsız, teknik uzmanlık sahibi 

kişilerle sektörde ortaya çıkabilecek sorunların daha çabuk ve hızlı çözülmesi 

isteğidir.  

 

Bununla beraber bu kurumların Kalkınma Planı, Yıllık Program, Hükümet 

Programları ve politikaları ile uygulanan makro ekonomik politikalardan tamamen 

bağımsız olduğu söylenemez. Mutlak bir bağımsızlık değil, nispi bir bağımsızlık söz 

konusudur. Bu kurumlar mahkemelere benzetilebilir. Mahkemeler gibi yasama organı 

tarafından çıkarılan yasalar çerçevesinde faaliyette bulunurlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
112 KARACAN Ali İhsan, a.g.t., s.15 
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5.2. Bağımsız Düzenleyici Kurumların Ortak Özellikleri 

 

Bağımsız düzenleyici kurumların ortak özelliklerine baktığımızda şu özellikleri 

görmekteyiz: 

 

1. Genel yönetim dizgisi içinde yer alırlar   

2. Kurumsal oluşum ve işleyişi bir yasayla belirlenmiştir: 

3. Özerk ve bağımsız statülü yapılardır. 

4. Hukuk düzeni içindeki varlıkları belirgindir. 

5. Merkezi yönetimin hiyerarşik ve vesayet denetimine tabi değillerdir. 

6. Denetim ve düzenleme esasına dayalı güçlü kamusal yetkileri vardır.113 

 

5.3. Bağımsız Düzenleyici Kurumların Yetki ve İşlevleri 

 

Bağımsız düzenleyici kurumlara, hedeflerini gerçekleştirebilmesi için verilen 

yetkiler şunlardır: 114

 

1. Düzenleme Yetkisi: Bağımsız düzenleyici kurumlara, görev alanlarına ilişkin 

geniş düzenleme yetkisi tanınmaktadır. Bu düzenleme yetkisi kullanılarak, dikey 

bütünleşmiş veya dikey ayrışmış olarak kurulan ve kısmen ya da tamamen 

serbestleştirilen/özelleştirilen piyasaların işleyiş kuralları belirlenir. Bu yetki 

kullanılarak yapılacak düzenlemelerin başında, sektöre giriş için izin verilmesi 

(ruhsat, izin belgesi vb. isimler altında), fiyat regülasyonu ve mal veya hizmetin kalite 

standartlarının belirlenmesi gelmektedir.  

 

Bağımsız düzenleyici kurumlar, özerk yapılı kurumlar olarak kurumsal 

yapılarını kendileri tamamlamakta, giderlerini kendileri yapmaktadır. Ayrıca karar 

                                                           
113 AKINCI Müslüm, a.g.e., s. 118 
114 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Rekabet Hukuku ve Politikaları ÖİK Raporu, s. 43 
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alma yetkisinde ve aldığı kararları uygulayacak personel seçiminde de serbesttirler. 

Ancak bunlar da hukukun kendilerine tanıdığı sınırlar içinde kalmak zorundadırlar. 

Bu kurumların uyacakları normatif ilkeler konusunda tartışmalar mevcuttur. Fransa 

kamu hukuku öğretisinde baskın gelen görüş, bağımsız düzenleyici kurumların özerk 

düzenleme yetkisine sahip oldukları veya en azından bu düzenleme yetkisinin sadece 

yasalarla bağlı olduğu, dolayısıyla ulusal düzeydeki yönetmeliklerle bağlı olmayacağı 

yönündedir. Ancak Anayasa Konseyinin 18 Eylül 1986 ve 17 Ocak 1989 tarihli 

kararları bunun aksi yönündedir. Söz konusu kararda, bu otoritelerin bir düzenleme 

yetkisi kullansalar dahi, bunu ancak yasalar ve yönetmeliklerce belirlenen çerçevede 

ve alanda yapabilecekleri belirtilmiştir. 

 

Yönetim hukukunun uygulamalarını da dikkate aldığımızda olması gereken, 

özerk yapılı bir kurumun örgütlenmesini tamamladıktan sonra, yasanın öngördüğü 

konularda yönetmeliklerini kendisinin yapması ve etkinliklerini bu çerçevede 

sürdürmesidir.115

 

2. Gözetim ve Denetim Yetkileri: Bağımsız düzenleyici kurumlar, yasalar ve 

kendi düzenlemeleri ile getirilen kurallara uyulup uyulmadığını gözetmek ve 

denetlemek durumundadır. Bu amaçla, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri ilgililerden 

istemek, onların bilgilerine başvurmak ve gerektiğinde yerinde incelemeler yapmak 

bu kurumların yetki alanındadır. Sektöre giriş için izin almak isteyen teşebbüslerin 

bunun için gerekli koşulları taşıyıp taşımadığı, fiyatlandırmaya ilişkin kuralların 

uygulanıp uygulanmadığı, mal veya hizmetin belirlenen kalitede üretilip üretilmediği 

de yine bu yetkisi kapsamındadır. 

 

3. Yaptırım Uygulama Yetkileri: Bağımsız düzenleyici kurumların 

uygulayabilecekleri idari yaptırımlar, para cezalarından izin–lisans iptaline kadar 

geniş bir yelpaze içinde yer alır.  

 

                                                           
115 AKINCI Müslüm, a.g.e., s. 112 
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Fransa’da bağımsız düzenleyici kurumların kanunları çıkartılırken yaptırım 

yetkileri nedeniyle Anayasaya aykırılığı söz konusu olmuş ve Anayasa Konseyine 

gidilmiştir. Anayasa Konseyi bu kurumlara görev alanlarıyla ilgili bu tür yaptırımlar 

tanımanın, Anayasaya aykırı bir yönü bulunmadığını belirtmiştir. Ancak bu yetkinin 

kullanılmasının yasa ile sınırlandırılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu sınırlama iki 

açıdan kendisini göstermektedir. İlk olarak, kurumların yaptırım yetkisi bakımından 

kendisini gösterir. Her şeyden önce yaptırım yetkisi bu kurumların görevlerini yerine 

getirmeleriyle sınırlı olmalı ve onun gerektirdiği ölçüde bu yetki verilmelidir. İkinci 

olarak, kişilerin anayasal güvence altındaki hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik 

bu yetkinin kullanılmasının bazı kayıtlamalara tabii tutulması gerekmektedir.116

 

4. Danışma İşlevleri: Bağımsız düzenleyici kurumlar kendi görev alanları ile 

ilgili konularda, ilgili bakanlıklara ve benzer statüdeki diğer kuruluşlara görüş 

belirtmek suretiyle, danışma işlevi de yerine getirmektedir. 

 

5. Uyuşmazlık Çözme İşlevleri: Bu kurumlara kendi alanlarındaki bazı 

uyuşmazlıkların çözülmesi için yetki verilebilir. Böylece ilgili sektördeki 

anlaşmazlıklar daha kısa bir sürede çözülebilir. 

 

Bağımsız düzenleyici kurumların işlevlerine ve yasadaki düzenlemelerine 

baktığımız zaman, bu kurumların belirli bir kamu hizmetini görmek üzere kurulmuş 

kurumlar olmadığını görmekteyiz. Bu kurumların kullandığı yetkiler ve yaptığı işler 

daha çok, bizim idare hukukunda genellikle hukukî rejim bakımından yaptığımız 

ayrım sonucu “kolluk yetkisi” olarak nitelendirdiğimiz yetkiyi kullanmaktadırlar. 

İdari kolluk ve onun içerisinde de özellikle özel kolluk yetkilerini kullanan kurumlar 

olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Dolayısıyla bu açıdan bunları herhangi bir klasik 

kamu kurumuyla eş tutmak zor görünmektedir.117  

                                                           
116 Tan Turgut, Bağımsız İdari Otoriteler, Rekabet kurumu Perşembe Konferansları, s. 12 
117 TAN Turgut, a.g.t., s.14 
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5.4. Bağımsız Düzenleyici Kurumların Fayda ve Sakıncaları 

 

Bağımsız düzenleyici kurumların başlıca olumlu yönleri, teknik bir uzmanlaşma 

gerektiren ve son yıllarda toplum hayatı için son derece önemli hâle gelen hassas 

sektörlerde, siyasî beklenti ve kazançlardan soyutlanmış olarak tarafsız ve objektif 

şekilde faaliyet göstermeleri ve bu alanlardaki teknik kapasiteleri sayesinde 

düzenledikleri sektörlerde ortaya çıkabilecek sorunlara daha çabuk ve daha etkin 

müdahalede bulunabilmeleridir. 

 

ULUSOY, bu kurumlara ilişkin en önemli sakıncanın, idare cihazının içinde 

siyasî iktidar tarafından denetlenemeyen bir kategorinin varlığından kaynaklanan 

meşruluk sorunu olduğunu ifade etmektedir.118

 

6. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEKİ BAĞIMSIZ 

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR 

 

Günümüzde telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici kurumların yapıları 

oldukça çeşitlidir. Uluslararası alanda, telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici 

kurumların yapılarına ilişkin tek referans düzenleyici kurumun telekomünikasyon 

operatörlerinden bağımsız olmasının gerekliliğidir. Bunun sonucu olarak farklı 

ülkelerde farklı düzenleyici kurum yapıları oluşmuştur. Bununla birlikte düzenleyici 

kurumların yapılarına ilişkin üç temel eğilim vardır: İlk olarak, bir çok ülke sektörde 

politika oluşturma görevi de olan, ilgili bakanlıktan ayrı, sektöre özel bağımsız 

düzenleyici kurumlar oluşturmuştur. İkinci olarak, rekabetin geliştiği oranda rekabet 

otoritelerine telekomünikasyon sektöründe artan oranda görevler verilmiştir. Son 

olarak da diğer iki eğilim kadar görülmese de, bazı ülkeler telekomünikasyon ve 

radyo-televizyon yayıncılığı alanlarında iki iletişim hizmetini birleştiren bağımsız 

düzenleyici kurumlar oluşturmuştur. 

                                                           
118 ULUSOY Ali, Rekabet Kurumu ile Diğer Bağımsız İdari Kurumlar Arasında Çıkabilecek 
Uyuşmazlıklar ve Çözüm Perspektifleri, s. 4. 
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1980’li yılların ortalarına kadar ABD, İngiltere ve Kanada hariç, OECD 

ülkelerinin çoğunda telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesinden bir bakanlık 

sorumluydu. Bazı ülkelerde bakanlık, aynı zamanda hem telekomünikasyon hizmeti 

sağlamış hem de kural olarak sektörde düzenlenme yapmıştır. Bu tür ülkelerde 

düzenleme reformunun ilk adımı operasyonel telekomünikasyon hizmetlerinin 

politika görevlerinden ayrılması ve telekomünikasyon alanında faaliyette bulunan ve 

bakanlıktan ayrı bağımsız bir girişimin oluşturulmasıdır.  

 

Bağımsız düzenleyici kurumun ilgili alanlardan ayrılması konusunda iki yöntem 

bulunmaktadır. Birincisi görev olarak yüklenilen hizmetlerin tamamen 

özelleştirilmesi, ikinci yöntem ise sadece ilgili pazardan ayrılan değil, aynı zamanda 

bakanlık ve hükümet kurumlarına belli mesafede duran telekomünikasyon sektöründe 

bağımsız düzenleyici kurumlarının oluşturulmasıdır. İkinci yöntem OECD ülkeleri 

tarafından daha çok tercih edilen bir yöntem olmuştur. Bağımsız düzenleyici 

kurumların oluşturulması yönündeki eğilim, Dünya Ticaret Örgütünün temel 

telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin olarak 15 Şubat 1997 tarihinde imzaladığı ve 5 

Şubat 1998 tarihinde yürürlüğe giren anlaşması ve Avrupa Birliğinin ONP 

Framework Direktifi ile daha da hızlanmıştır. 

 

Dünya Ticaret Örgütünün temel telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin olarak 

yayımladığı anlaşmada, bağımsız düzenleyici kurumun temel telekomünikasyon 

hizmeti sağlayıcılarından sorumlu olmaması ve ayrı olması benimsenmektedir. 

 

Yine Avrupa Birliğinin, ONP (Open Network Provision) Direktifinde Birlik 

üyesi ülkelerin görevlendirilmiş Ulusal Düzenleyici Kurumlarını (National 

Regulatory Authority-NRA) 13 Aralık 1996 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna 

bildirmesi istenilmektedir. Direktif Ulusal Düzenleyici Kurumu: “Üye ülkelerde ayrı 

yasayla düzenlenmiş ve fonksiyonları telekomünikasyon örgütlenmelerinden bağımsız, 
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üye ülkelerin sorumluluğuna verilmiş, Direktifte belirtilen fonksiyonlara sahip kurum 

veya kurumlar” olarak tanımlamaktadır.119

 

6.1. OECD Üyesi Ülkelerde Telekomünikasyon Sektöründeki Bağımsız 

Düzenleyici Kurumlar 
 

1993 yılında OECD üyesi sadece 7 ülkede telekomünikasyon sektöründe 

bağımsız düzenleyici kurum mevcut iken, 1 Temmuz 1999’da bu rakam 29 üye ülke 

arasında 22’ye çıkmıştır. Meksika ve Çek Cumhuriyeti’nde ise bakanlığın içinde fakat 

fonksiyonel olarak ayrı düzenleyici kurum oluşturulmuştur. Japonya, Kore, Polonya 

ve Türkiye’de ise 1999 yılında Bakanlık hala telekomünikasyon sektöründe 

düzenlemeleri yapmaktaydı. Yeni Zelanda da ise rekabet otoritesi telekomünikasyon 

düzenlemelerinden sorumludur.120 Türkiye’de 27 Ocak 2000 tarih ve 4502 sayılı 

Kanunla sektörde bağımsız düzenleyici kurum kurulmuştur. 

                                                           
119 Telecommunications Regulations: Institutional Structures and Responsibilities, The OECD 
Document 2000, s. 6-8. 
120 Telecommunications Regulations: Institutional Structures and Responsibilities, The OECD 
Document 2000, s.11. 
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Tablo 6: OECD Üyesi Ülkelerde Telekomünikasyon Sektöründeki Düzenleyici Kurumlar 
Ülke Düzenleyici Politika Üretici 
Avustralya Australian Communications Authority (ACA), 

Australian Competition and Consumer Commission 
(ACCC) 

Department of Communications and the Arts 

Avusturya Telecom Control (TKC) Federal Ministry for Science and Transport 
Belçika Belgian Institute for Postal Service and 

Telecommunications (BIPT) 
Ministry of Telecommunications 

Kanada Canadian Radio-Television and Telecommunications 
Commission (CRTC) 

Industry Canada 
 

Çek 
Cumhuriyeti 

Czech Telecommunications Office (CTO) : as a part 
of the Ministry of Transport and Communications 

Ministry of Transport and Communications 

Danimarka National Telecom Agency (NTA) Ministry of Research and Information 
Technology 

Finlandiya Telecommunications Administration Centre (TAC) Ministry of Transport and Communications 
Fransa L’Autorité de Régulation des Télécommunications 

(ART) 
Ministère de l’Economie, des finances et de 
l’Industrie 

Almanya Regulatory Authority for Telecommunications and 
Posts (Reg TP) 

Federal Ministry of Economics and 
Technology 

Yunanistan National Post and Telecommunications Commission 
(EETT) 

Ministry of Transport and Communications 

Macaristan Communication Authority Ministry of Transport, Communications and W
Management 

İzlanda Post and Telecommunication Administration (PTA) Ministry of Communications 
İrlanda Director of Telecommunications Regulation (ODTR) Ministry of Public Enterprise 
İtalya Autorità Garante nelle Comunicazioni (AGC) Ministry of Communications 
Japonya Ministry of Posts and Telecom (MPT)  MPT 
Kore Ministry of Information and Communication (MIC), 

Korea Communications Commission (KCC) as a semi-
independent body within the MIC 

MIC 
 

Luksemburg Institut Luxembourgeois des Télécommunications (ILT) Ministry of Communications 
 

Meksika Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) 
within SCT 

Secretariat of Communications and 
Trasportation (SCT) 

Hollanda Independent Posts and Telecommunications Authority 
(OPTA) 

Ministry of Transport and Public Works and 
Water Management 

Yeni 
Zelanda 

Commerce Commission : competition authority Ministry of Commerce 
 

Norveç Norwegian Post and Telecommunications Authority 
(NPT) 

Ministry of Transport and Communications 

Polonya Ministry of Post and Telecommunications Ministry of Post and Telecommunications 
Portekiz Instituto das Comunicaçôes de Portugal (ICP) Ministry of Equipment, Planning and 

Territorial Administration 
İspanya Comisión del Mercado de Telecomunicaaciones 

(CMT) 
Ministry for Development (Secretaria 
General de Comunicaciones) 

İsviçre National Post and Telecom Agency (NPTA) Ministry of Transport and Communications 
İsveç Communications Commission (ComCom), Federal 

Office for Communications (OFCOM) 
 

Federal Council (Confederation’s executive), 
Department of Environment, Transport, 
Energy and Communication 

Türkiye Ministry of Transport and Communications Ministry of Transport and Communications 
İngiltere Office of Telecommunications (OFTEL) Department of Trade and Industry 
ABD Federal Communications Commission (FCC) FCC and National Telecommunications and 

Information Administration (NTIA) of the 
Department of Commerce 

Not  Bakanlığın hem düzenleme hem de politika üretme görevi olan ülkeler. (Türkiye’de 
27.1.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun ile düzenleme yapma yetkisi Ulaştırma Bakanlığından 
alınarak, Telekomünikasyon Kurumuna verilmiştir. ABD’de telekomünikasyon sektöründe 
düzenleme federal seviyede yapılmaktadır.) Kaynak: OECD, Kasım 1999. 
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Telekomünikasyon sektöründe bağımsız düzenleyici kurumlara sahip OECD 

ülkelerinde, bağımsız düzenleyicilerin görev ve büyüklükleri geniş çapta değişiklik 

göstermektedir. İki geleneksel düzenleyici kurum olan, ABD’deki FCC ve 

İngiltere’deki OFTEL’e baktığımızda bunu açıkça görmekteyiz. FCC’nin hem 

düzenleme ve hem de politika üretme görevleri vardır ve yaklaşık 2000 kişi 

çalışmaktadır. OFTEL’in ise sadece 160 çalışanı bulunmakta ve görevi 

telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesi ile sınırlı olmaktadır.121

 

6.2. Telekomünikasyon Sektöründeki Kurumsal Yapı122

 

Telekomünikasyon sektöründe özelleştirme ve piyasanın liberalizasyonu sonucu 

devlet kurumları yeniden organize edilmiştir. Dünya çapında gelişmiş piyasa 

ekonomilerinin çoğunda uygulanan kurumsal yapı aşağıdaki gibidir: 

 

Tablo 7: Gelişmiş Piyasalardaki Standart Kurumsal Yapı 

Fonksiyon Sorumlu Organizasyon 

Politika Geliştirme Bakanlık veya İdari Birim 

Düzenleme Ayrı Kurum 

Ağ İşletme / Servis Sağlama Özel veya Ticari İşletme 

 

Bu yapı aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

 

- Hükümet birimleri, telekomünikasyon operatörlerinin işvereni, 

yöneticisi ve işçileri gibi rollere bürünmeden, ulusal çıkarlara göre 

politika oluştururlar. 

- Ayrı bağımsız düzenleyici kurumlar, hükümet politikasını tarafsız ve 

adil bir tarzda uygulayabilir. Devlet tarafından işletilen 

                                                           
121 Telecommunications Regulations: Institutional Structures and Responsibilities, The OECD 
Document 2000, s.14. 
122 INTVEN Hank, a.g.e., s. 5-6. 
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telekomünikasyon operatöründen ayrı bir bağımsız düzenleyici 

kurumun olması, örneğin rekabet politikası ve ara bağlantıları da içeren 

problemler karşısında tüm piyasa iştirakçilerine karşı, düzenleyici 

kurumun kabiliyet ve gücünü artırır. 

- Bağımsız düzenleyici kurumun hükümet operatörleri karşısındaki 

bağımsızlık derecesi, bağımsız düzenleyici kurumun tarafsız ve adil 

kararları, genellikle piyasadaki güveni artırmaktadır. 

- Özel sektör tarafından işletilen operatörler, telekomünikasyon 

servislerinin sağlanması konusundaki ekonomik kararlarını, hükümet 

işletmelerinde ortaya çıkan kaygılardan uzakta verirler. 

- Bazı kamu işletmeleri politik veya ekonomik olmayan nedenlerle, 

örneğin geleneksel aşırı çalışan istihdam etme ve iş üretme yapılarını 

devam ettirmektedir. Bu durum verimsizliğe neden olmakta ve 

tüketicilere maliyet olarak yansımaktadır. Bir çok durumda, 

telekomünikasyon operatörlerinin özelleştirilmesi, telekomünikasyon 

servislerinin tedariğini artırarak, fiyatları azaltmıştır. Hükümet 

işletmelerinin ticarileştirilmesi, geleneksel kamu işletmelerine oranla, 

hükümet müdahalelerini azaltabilir. 

 

Bir çok değişik ülkede telekomünikasyon sektöründeki en iyi kurumsal yapı 

konusunda farklı görüşler ortaya koyulabilirse de, yukarıda tanımlanan model, 

genellikle standart bir model olarak benimsenmektedir. Diğer modeller, genellikle 

geçiş sürecinde görülmekte ve en sonunda standart model kabul edilmektedir. 

 

Bazı ülkelerde diğer hükümet bakanlıkları veya kurumları telekomünikasyon 

sektöründe anahtar rol oynayabilmektedir. Örneğin rekabet kurumları kurumsal 

yapının önemli bir parçası olabilmektedir. Diğer kurumlar, ekonomiden ve 

planlamadan sorumlu bakanlıklar, aynı zamanda özelleştirmeden ve vergilerden 

sorumlu kurumlar, telekomünikasyon sektörünün bütün ekonomik çevresinin 

belirlenmesinde ve özelleştirme zamanında önemli roller üstlenebilirler. Bununla 

beraber özelleştirme tamamlandığında bu kurumlar, genellikle standart modelde 

tanımlanan üç kuruma göre daha ikinci dereceden roller üstlenmektedir. 
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6.3. Ulusal Düzenleyici Kurum123

 

Artan sayıda hükümetler, ayrı bir ulusal düzenleyici kurumu içeren kurumsal 

yapıyı oluşturmaktadır. Düzenleyici kurumların çalışması ve oluşturulması için çok 

çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Aşağıda genellikle düzenleyici kurumların 

oluşturulmasında ortaya çıkan beş temel meseleye temas edilmektedir: 

 

- Düzenleyicinin Bağımsızlığı 

- Düzenleme Sürecinin Finansmanı 

- Tek Düzenleyici veya Kurul Yapılanması 

- Birden Fazla Sektörün Düzenlenmesi 

- Düzenleyicinin Çalışanlarının Organizasyonu 

 

6.3.1. Düzenleyicinin Bağımsızlığı 

 

Bugün dünya üzerinde kabul gören standart kurumsal yapı, telekomünikasyon 

sektörü için ayrı bir bağımsız düzenleyici kurumun oluşturulmasıdır. Burada göz 

önünde bulundurulması gereken en önemli husus düzenleyicinin telekomünikasyon 

operatörlerinden ayrılmasıdır. Bu ayırım piyasalara güven vermekte ve uluslararası 

ticari kurallara uyumu sağlamaktadır. Bir çok deneyimli telekomünikasyon uzmanının 

görüşüne göre, düzenleyici kurumların hükümetlerden bağımsız olması istenilen 

amaçlara ulaşılabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Uygulamada bu bağımsızlığın 

derecesi ülkeden ülkeye büyük değişiklikler arz edebilmektedir. Bağımsızlık her bir 

ülkenin yasal, politik ve kurumsal yapısına göre değişebilmektedir. Düzenleyicilerin 

yapılanmasına baktığımızda çok az sayıda ve hatta hemen hemen yok denilecek kadar 

az sayıda düzenleyici hükümetlerden tamamen bağımsızdır. En azından, bir çok 

düzenleyicide üyelerinin atanması ve maaşlarının ödenmesi hükümetler tarafından 

                                                           
123 Bu bölümde büyük ölçüde INTVEN Hank, a.g.e., s. 6-11’den yararlanılmıştır. 
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yapılmakta ve bütçeleri hükümetler tarafından oluşturulmakta veya kontrol 

edilmektedir. 

 

Düzenleyici kurumların hükümetlerden bağımsızlık derecelerinin artırılmasında 

bazı önemli nedenler vardır. Böyle bir bağımsızlık tarafsızlık algılamasını artırmakta 

ve politik veya işletme baskısından düzenleyici kurumu korumaktadır. Bağımsızlığın 

bu şekilde algılanması özellikle devletin ticari işletmenin sahibi olduğu durumlarda 

daha fazla önem kazanmaktadır. 

 

Telekomünikasyon operatörleri, genellikle bağımsız düzenleyici kurumların 

piyasayı daha saydam ve tarafsız düzenleyeceklerine inanmaktadır. Bu durum 

sektörde yatırımların artmasına ve ilişkili ekonomik sektörlerde daha fazla kazançlara 

neden olabilmektedir. Böyle bir güven bağımsız düzenleyici kurumun güvenilirliğine 

ve inandırıcılığına bağlıdır. Bağımsız düzenleyici kurum, sektörü tarafsız ve 

profesyonel bir biçimde düzenlediğini göstermelidir. 

 

Sonuç olarak, açıkça anlaşılması gerekir ki, düzenleyici kurumun bağımsızlığı, 

onun ülkede geçerli olan hukuktan ve politikalardan bağımsız olması anlamına 

gelmez. Bağımsız düzenleyici kurumun yetkili ve sorumlu olduğu alanlar açıkça 

ulusal yasalarda belirlenmelidir. Bağımsız düzenleyici kurumlar yasama organına 

veya hükümete karşı sorumlu olmalıdır. Böyle bir sorumluluk ve hesap verilebilirlik, 

bağımsız düzenleyici kurumun kanun ile kendisine verilen görev ve yetkiyi, gereği 

gibi yerine getirdiğini açık ve net bir biçimde göstereceği yıllık raporların 

yayımlanması ve yasal oturumları içermelidir. 

 

6.3.2. Düzenleme Sürecinin Finansmanı 

 

Düzenleme sürecine yeterli finansmanın sağlanması önem arz etmektedir. 

Düzenleme amacını gerçekleştirebilecek kaliteli memur ve uzmanların istihdamı için 

finansman önemlidir. Yeterli finansman olmadan, düzenleme sürecinin etkili olması 
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söz konusu olmayabilir ve piyasanın rekabete açılması yönündeki düzenleme amacına 

ulaşılamayabilir. 

 

Lisanslardan ücret alınması ve telekomünikasyon gelirleri oranında bütün 

lisanslı telekomünikasyon operatörlerinin genel düzenleme fonksiyonunun maliyetine 

katlanması, uygulanan geleneksel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, elde ettikleri gelir 

oranında bütün operatörler düzenleme maliyetlerine katlanmaktadır.   

 

Düzenleyicinin finansmanının hükümet tahsisi yerine lisan ve spectrum 

ücretlerinden karşılanması yöntemi de benimsenebilir. Bunun bazı avantajları da 

vardır. Lisans ücretleri, hükümet hizmetlerini kullananın ödemesi esasına 

dayanmaktadır. Telekomünikasyon sektörü lisans ücretleri düzenleme 

fonksiyonlarının amaçlarına ulaşılabilmesi için önemli bir gelir kaynağı teşkil 

edebilir. Böylece toplumun ve ekonominin diğer bölümlerine düzenleme maliyetleri 

yükletilmemiş olur. Düzenleme fonksiyonunun yerine getirilmesi için ayrılan 

bütçelerin iyi harcanması veya harcanamaması, daha fazla şeffaflık ve daha fazla 

hesap verilebilirliği ve mesuliyeti ortaya koyar. 

 

6.3.3. Tek Düzenleyici veya Kurul Yapılanması 

 

Telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kurumlar ilk olarak 

19’uncu yüzyılın sonlarına doğru ABD ve Kanada’da ortaya çıkmış ve yargılama 

heyetlerine benzer bir tarzda veya kurul şeklinde yapılanmıştır. Bu bağımsız 

düzenleyici kurumlar, bir başkanın liderliğinde oluşturulmuş ve kararlar genellikle 

oybirliği ile veya karşı görüş olması halinde çoğunluk kararı ile alınmıştır. Bağımsız 

düzenleyici kurumların, karmaşık yapısının artması sonucu, bu düzenleyiciler artan 

sayıda profesyonel, teknik ve destek personeli çalıştırmaya başlamıştır. 

 

1990’lı yıllarda oluşturulan telekomünikasyon kurumları genel bir yönetici veya 

bir memur tarafından yönetilmiştir. 1984’te özelleştirilen British Telekom sırasında 

oluşturulan OFTEL böyle yapılandırılmıştır. Kurul modelinde olduğu gibi tek 
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yönetici, çeşitli teknik, profesyonel, destek personeli ve dışarıdan uzmanlar tarafından 

desteklenmiştir. 1990’lı yılların sonlarına doğru komisyon yaklaşımı tekrar popüler 

olmuştur. 1999 ITU (International Telecommunications Union) Eğilimler Raporuna 

göre, Temmuz 1998 ve Ağustos 1999 yılları arasında oluşturulan dokuz 

düzenleyiciden altısı beş ila onbir üyeden oluşan kurul şeklinde yapılanmıştır. 

Arnavutluk, Bulgaristan, Mısır, Yunanistan, Kenya ve Malezya’da oluşturulan yeni 

kurumların hepsi kurul şeklinde yapılanmıştır. 

 

6.3.4. Birden Fazla Sektörün Düzenlenmesi 

 

Telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kurumların genellikle 

sektör spesifik fonksiyonları vardır. Bir çok durumda bağımsız düzenleyici 

kurumların sadece telekomünikasyon sektörünü düzenleme sorumlulukları söz 

konusudur. Bazı durumlarda telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici 

kurumun telekomünikasyon sektörüne çok yakın piyasaları da düzenleme görevi 

olabilmektedir Örneğin ABD ve Kanada’daki telekomünikasyon sektöründeki 

bağımsız düzenleyici kurum, televizyon ve radyo yayıncılığını, Singapur ve 

Malezya’daki telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kurum, 

haberleşme hizmetlerini de düzenlemektedir. Yine Güney Afrika telekomünikasyon 

ve radyo-televizyon alanında tek bir bağımsız düzenleyici kurumu (ICASA) 1 

Temmuz 2000 tarihinde oluşturmuştur. 

 

Birden fazla sektörün düzenlenmesi, genellikle kamu hizmeti komisyonu ile 

ilgilendirilmekte ve bu durum Kanada’da ve ABD eyaletlerinde uygulanmaktadır. 

Bolivya, El Salvador, Jamaika ve Panama gibi gelişmekte olan ülkelerde de birbiri ile 

yakın ilişkisi olan birden fazla sektör, tek bir bağımsız düzenleyici kurum tarafından 

düzenlenmektedir. Birbiri ile yakın ilişkisi olan birden fazla sektörün tek bir bağımsız 

düzenleyici kurum tarafından düzenlenmesi yaklaşımı son zamanlara kadar 

İngiltere’de de ciddi olarak göz önüne alınırken, son zamanlarda bu yaklaşım kabul 

görmemiştir. Aşağıdaki tabloda birden fazla sektörün tek bir bağımsız düzenleyici 

kurum tarafından düzenlenmesinin avantaj ve dezavantajları gösterilmeye 

çalışılmıştır.  
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Temel Avantajlar 

- Endüstri tuzağı riskinin azaltılması. Bir 

sektör yerine birden fazla sektörde düzenleme 

yapılması, endüstrideki spesifik gruplar tarafından 

düzenlemeye ilişkin kuralların oluşturulmasında 

bağımsız düzenleyici kuruma baskı kurulması 

riskini azaltabilir. 

- Politik baskı riskini de azaltabilir. Bir 

sektör yerine birden fazla sektörü düzenlemekten 

sorumlu olan bağımsız düzenleyici kurum, ilgili 

hizmet bakanlığından, birden fazla sektörü 

düzenlediği için daha bağımsız olabilir. 

- Birden fazla sektörü düzenleyen bağımsız 

düzenleyici kurumun bir sektöre ilişkin olarak 

vereceği kararlar, diğer sektörlerdeki yatırımcılar 

için daha az belirsizlik ortamı oluşturur. Çünkü 

bağımsız düzenleyici kurumun bir sektöre ilişkin 

olarak vereceği kararlar, diğer düzenlediği 

sektörlerde yatırım yapacak potansiyel 

yatırımcılar için emsal teşkil edecek ve 

belirsizlikleri azaltacaktır. 

- Ölçek ekonomilerinde yüksek kalitede 

profesyonellerin kullanılmasını sağlar. 

Düzenlemeye ilişkin tecrübelerde eksiklik olduğu 

zaman, bu tür ekonomiler ve bu ekonomilerde 

görevlendirilecek tecrübeli profesyoneller 

özellikle liberalizasyon ve özelleştirmenin ilk 

aşamalarında oldukça önemlidir. 

 

 

 

 

 

Temel Dezavantajlar 

- Sektörde hakim durumdaki oyuncu 

endüstri tuzağı riskini sadece tek bir piyasada 

değil, bütün düzenlenen sektörlerde artırabilir. 

- Politik tuzak riski hakim durumdaki 

bakanlık tarafından sadece bir sektörde değil, 

bütün düzenlenen sektörlerde uygulanabilir. 

- Sektöre özgü teknik uzmanların azalması. 

Örneğin bir sektördeki tarife uzmanının 

becerisinin benzer başka bir sektördeki tarife 

meselelerine transfer edilemediği durumlar söz 

konusu olabilir. 
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Diğer Avantajlar 

- İdari ve destek hizmetlerinde ölçek 

ekonomileri, özellikle düzenleme maliyetlerinin 

temel hizmetleri satın alma gücü üzerinde ciddi 

etkilerinin olduğu durumlarda önemlidir. 

- İş yükünün aşırı yoğun olduğu 

dönemlerde, örneğin yoğun düzenleme 

uzmanlığına ihtiyaç duyulan periyodik fiyat 

gözden geçirmelerinde, birden fazla sektörün 

düzenlenmesi yaklaşımı kabul edildiğinde, iş 

yükünün sektörlerin içine yayılması esneklik 

sağlayabilir. 

- Düzenleyici kurumun uygulama ve 

geliştirmedeki ölçek ekonomisi. Örneğin lisans 

verilmesinde veya anlaşmazlıkların çözüm 

prosedürlerindeki çözüm, birden fazla sektöre 

yayılarak, her bir sektör için tekerleğin tekrar 

keşfedilmesine gerek kalmaz. 

- Düzenleme yapabilme bilgisinin, 

düzenleyici kurumun sorumlu olduğu farklı 

sektörler arasında transfer edilebilmesi; özellikle 

bu durum ülkenin sınırlı düzenleme tecrübesinin 

olduğu durumlarda önem kazanır. 

- İşlerin bir noktadan birleştiği sektörlerde 

sağlanan etkinlik (örneğin telekomünikasyon ve 

radyo-televizyon yayıncılığı konusunda hangi 

hizmetin telekomünikasyon, hangi hizmetin 

radyo-televizyon yayıncılığı olduğunun tespiti 

konusunda artan miktarda yaşanan zorluk).  

- Yoğun servislerin sağlanması konusunda 

işteki etkinlik (örneğin telekomünikasyon ve 

elektrik hizmetlerinin aynı firma tarafından 

sağlanması) ve sektörler arasındaki koordinasyon 

ihtiyacı. 

- Rekabet eden sektörlere piyasanın 

yapısını değiştirecek farklı kuralların 

uygulanmasının önlenmesi. 

Diğer Dezavantajlar 

- Düzenleyici kurum düzenlemeleri diğer 

sektörlere taşımada başarısız olabilir. 

- İlgili hizmet bakanlığı ile birden fazla 

sektörün düzenlenmesinde genel düşüncenin 

uyuşması konusunda zorluk olabilir. 

- İlgili hizmet bakanlığı ile birden fazla 

sektöre uygulanacak düzenleme tarzı konusunda 

sonradan uzlaşma zorluğu ortaya çıkabilir. 

- İlgili hizmet bakanlığı ile düzenleyici 

kurum arasında birden çok sektörün düzenlenmesi 

konusunda bağımsızlık seviyesi ve fonksiyon 

tahsisinin yasal çatısını oluşturma konusunda 

sıkıntı yaşanabilir. 

- Yukarıda belirtilen dezavantajlar 

nedeniyle reform sürecinde potansiyel ertelemeler 

söz konusu olabilir. 

- Mevcut acentaların birleşmesi konusunda 

problemler yaşanabilir. 
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Sonuç olarak, birden çok sektörün düzenlenmesi konusunda çok farklı 

alternatifler söz konusu olabilir. Kanada’daki CRTC (Canadian Radio-Television and 

Telecommunications Commission) iki benzer ve bir noktada birleşen 

telekomünikasyon ve radyo-televizyon yayıncılığı sektörlerini düzenlemekte, fakat 

diğerlerini düzenlememektedir. CRTC’den önce var olan Kanada Ulaştırma 

Komisyonu telekomünikasyonu da içeren, hava ve demiryolu taşımacılığını (radyo-

televizyon yayıncılığı hariç) düzenlemiştir. Fakat aynı zamanda boru hatları, elektrik 

ve diğer altyapı sektörleri farkı düzenleyici kurumlar tarafından düzenlenmiştir. 

 

6.3.5. Düzenleyicinin Personel Örgütlenmesi 

 

Bağımsız düzenleyici kurumun karar vericileri, yöneticileri, memurları ve diğer 

danışmanları çok farklı şekilde yapılandırılabilir. Bu konuda ideal bir yaklaşım 

bulunmamaktadır. Bu durum ülkenin kurumsal yapısı ve çalışma hayatı kültürüne 

göre değişebilmektedir. Aynı zamanda bağımsız düzenleyici kurumun yapısı da, 

personelin örgütlenmesinde rol oynar. Birden fazla sektörü düzenleyen bağımsız 

düzenleyici kurum, bir sektörü düzenleyen bağımsız düzenleyici kurumdan farklı bir 

yapısı olacaktır. Çünkü ekonomistler, hukukçular, muhasebeciler bir gün 

telekomünikasyon meseleleri ile, diğer bir gün ise elektrik sektörünün meseleleri ile 

karşı karşıya geleceklerdir. 

 

Farklı bağımsız düzenleyici kurumların fonksiyon ve amaçları arasındaki 

farklılıklar organizasyon yapılarını belirleyen temel nedenlerdir. Bazı 

telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kurumlar spectrum yönetimi, 

yeni operatörlere lisans verilmesi ve radyo-televizyon yayıncılığı ve diğer ilgili 

hizmetleri düzenler. Bazıları ise aktif olarak sadece fiyatları düzenler. Farklı 

fonksiyon ve amaçlar farklı tarz ve seviyede profesyonel desteği gerektirir. 

 

Tüm bu nedenlerden dolayı, bağımsız düzenleyici kurumun örgütlenmesine 

ilişkin ideal bir model oluşturmak yararlı olmamakla beraber, genel gözlemler 

yapılabilir. Bu gözlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:  
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- Düzenleme kararların alınması farklı disiplinlerden bilgi birikimini 

gerektirmektedir. Spesifik düzenleme kararları yeterli ekonomi, hukuk, 

mühendislik, muhasebe bilgisi ve finansal analizi gerektirir.  

- Telekomünikasyon sektörünün çevresi hızla değişmektedir. Bu nedenle 

bağımsız düzenleyici kurumun katı bir hiyerarşisi olmamalıdır. Esnek 

ve kolayca uyum sağlayan bir yapısı olmalıdır. Bir çok etkili bağımsız 

düzenleyici kurum, önemli düzenleme kararlarının alınmasında 

tavsiyelerde bulunması için çalışma grupları şeklinde personel 

çalıştırmaktadır. Bu çalışma grupları genellikle bağımsız düzenleyici 

kurumun farklı bölümlerinden seçilmekte ve tek bir spesifik proje için 

sık sık bir araya gelmektedir. 

- Büyük ve sürekli personel kadrosu yerine, spesifik düzenleme 

fonksiyonları için personel istihdamında bulunulmalıdır. Bu yaklaşım 

bir çok gelişmekte olan ülkeye akademisyenler tarafından tavsiye 

edilmektedir. Firmanın yıllık hesap denetim raporları ile işletme lisans 

koşullarına uyup uymadığı kontrol edilebilir. 

 

6.4. Doğru Karar Vermede Bağımsız Düzenleyici Kurumun Uyması 

Gereken Prensipler 
 

Doğru karar vermede bağımsız düzenleyici kurumun uyması gereken prensipler 

şunlardır: 

 

1. Kararlar bağımsız düzenleyici kurumun yasal yetkisi içinde olmalıdır. 

2. Bağımsız düzenleyici kurum, konu ile ilgili bütün sorunları göz önünde 

bulundurmalı ve konu ile ilgili olmayanları da ihmal etmelidir. 

3. Kararlar sağlam bir güvenle ve amaca uygun verilmelidir. 

4. Kararları destekleyen olaylar kanıtlara dayanmalıdır. 

5. Kararlar akla uygun olmalıdır. 
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6. Kararlardan etkilenen kişilere uygulanacak süreç adil olmalıdır.(örneğin bu 

kişiler kendi avantajları için kabul edilemeyecek kanıt ve argümanlar ortaya 

koysalar bile savunma imkanın onlara tanınmalıdır). 

7. Hükümet politikası gereği gibi uygulanmalıdır. 

8. Bağımsız düzenleyici kurum, diğer kişilerin telkin ve baskılarından 

etkilenmemelidir.124 

 

Bağımsız düzenleyici kurumlar, işletme ile ilgili verimliliği artırmak için bir çok 

farklı yaklaşımlar kabul etmiştir. ABD’deki FCC’nin (Federal Communications 

Commission) iç süreci hızlandırmak için kullandığı ve en önemlilerini içeren 

yaklaşım örneği aşağıdaki tabloda verilmektedir: 

                                                           
124 INTVEN Hank, a.g.e., s. 20. 
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Tablo 8: Düzenleme Stratejisi Kontrol Listesi: Birincil (*) ve İkincil (√) Yarar 
 
Önlem 

Kurum 
Kararlarının 
Azaltılmasına 
İhtiyaç 

 
Güvenilirliğinin 
Artırılması 

 
Kaynakların  
Etkin Kullanılması 

Rekabeti Hızlandırmak * √ √ 
Satıştan Önce 
Düzenleme Kurallarının 
Oluşturulması 

* √ √ 

Ara Bağlantı İçin 
Kuralların Tesis 
Edilmesi 

* √ √ 

Operatörlerin 
Yükümlülüklerinin  
Makul Olması 

*  √ 

Temel Operatörlerin 
Lisanslanmasına 
Odaklanma 

*  √ 

Fiyatlardaki 
Ayarlamanın Önceden 
Yapılması 

*  √ 

Rekabet Arttıkça 
Düzenlemelerin 
Azaltılması 

*   

Saydam Süreçlerin 
Kabulü 

 *  

Kamu Desteğinden 
Yararlanmak 

 *  

Uluslararası Taahhüt 
Prensiplerine 
Kilitlenmek 

 *  

Dışarıdan Alınan 
Düzenleme 
Fonksiyonları 

  * 

Alternatif Uyuşmazlık 
Çözüm Yollarının 
Kabulü 

√ √ * 

Operatörlerin 
Çalışmasını Sağlama 

 √ * 

Diğer Sektörel 
Düzenleyicileri Göz 
Önünde Bulundurma 

  * 

Bölgesel Kapasite 
Oluşturulması 

  * 

Kaynak: INTVEN Hank, Telecommunications Regulation Handbook, World 

Bank 2000, s. 25. 
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7. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU 

 

Telekomünikasyon Kurumu 27.1.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunla 

kurulmuştur. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır. 

Telekomünikasyon Kurumunun idari yapısına baktığımızda Kurumun; kurul ve 

başkanlıktan oluştuğunu görmekteyiz. Kurul; bir başkan ve dört üyeden oluşmakta ve 

kurul üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından beş yıllık süre için atanmaktadır. Kurul 

kurumun üst karar organı olup, Kurum, kamu tüzel kişiliğini, idari ve mali özerkliği 

haiz, özel bütçeli bir kurumdur. Başkanlık ise; başkan, kurum başkan yardımcıları, 

daire başkanlıkları, bölge müdürlüklerinden oluşmaktadır. Kurumda dört başkan 

yardımcısı, onüç daire başkanı ve on bölge müdürlüğü bulunmaktadır.  
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Telekomünikasyon Kurumunun Organizasyon Şeması 
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7.1. Telekomünikasyon Kurumunun Görevleri 

 

Telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici kurum olan Telekomünikasyon 

Kurumunun görevleri 2813 sayılı Telsiz Kanununun 7’nci maddesinde aşağıdaki gibi 

sayılmıştır: 

 

“a) Bu Kanun ile 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda 

belirtilen genel esaslar çerçevesinde, telsiz haberleşmesi ve telekomünikasyon 

alanında gerekli planları hazırlamak ve Ulaştırma Bakanlığına sunmak ve ilgili diğer 

kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin bu konudaki 

faaliyetlerine nezaret etmek,  

 

b) Telsiz haberleşmesi ve endüstrisi alanlarındaki araştırmacı ve imalatçı 

kuruluşlarla da işbirliği yaparak elektronik ve elektromanyetik teknolojideki 

gelişmeleri takip etmek, 

 

c) Bu Kanun uyarınca yapılan uygulamaları takip ve kontrol etmek, incelemek, 

değerlendirmek ve Ulaştırma Bakanlığınca lüzum görülen konularda Haberleşme 

Yüksek Kuruluna bilgi sunmak, 

 

d) Radyo ve televizyon verici istasyonları dahil olmak üzere her nevi frekans, 

planlama, tahsis ve tescil işlemlerini takat ve yayın sürelerini de göz önünde tutarak 

uluslararası kuruluşlarla işbirliği de yapmak suretiyle yürütmek, 

 

e) Usulsüz yayınları ve enterferansları izleyen ve tespit eden birimlerle karşılıklı 

işbirliği yaparak gerekli işlemleri yürütmek, 

 

f) Bu Kanunda yer alan görevleri yürütmek, her türlü kayıtları tutmak ve mevcut 

hükümlere uymayanlar hakkında gerekli teknik ve idari işlemleri yapmak,  
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g) Türkiye’de kurulu sermaye şirketleri tarafından yürütülecek 

telekomünikasyon hizmetleri ve/veya altyapısı ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı 

tarafından imzalanacak imtiyaz sözleşmelerine ve verilecek telekomünikasyon 

ruhsatlarına ilişkin görüş bildirmek, genel izin hazırlanmasına ilişkin Bakanlığa öneri 

götürmek, anılan imtiyaz sözleşmesi ve telekomünikasyon ruhsatlarının hüküm ve 

şartlarının uygulanmasını ve genel izinlere uygunluğu denetlemek, bu hususta gerekli 

tedbirleri almak, 

 

h) Telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyapısından yararlanacak 

kullanıcılara ve telekomünikasyon şebekeleri arasındaki ara bağlantılar bakımından 

diğer işletmecilere uygulanacak ücret tarifelerine ve sözleşme hükümlerine ve teknik 

hususlara ilişkin genel kriterleri ve görev alanına giren diğer konularda uygulama usul 

ve esaslarını belirlemek, tarifeleri incelemek, değerlendirmek, gerekenleri onaylamak 

ve bunların uygulanmasını izlemek,  

 

ı) Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı ile ilgili olarak işletmecilerin ve bu 

alanda kanuna uygun olarak ticari faaliyet içinde bulunanların, hizmetlerin 

yürütülmesi, altyapının işletilmesi ve çeşitli telekomünikasyon teçhizat ve cihazları 

üreten veya satanların bu hizmet ve faaliyetlerini Türkiye dahilinde tam bir rekabet 

ortamı içinde gerçekleştirmelerini sağlamak, teşvik edici tedbirleri almak,  

 

i) Telsiz haberleşme ve telekomünikasyon alanında kullanılacak her çeşit sistem 

ve cihazlar için yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak ve en 

son gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, imalat ve kullanıma esas teşkil eden 

performans standartlarını tespit etmek, bunları uygulamak,  

 

j) Telsiz haberleşmesi ve telekomünikasyon hizmetleri ve altyapının işletimi ile 

ilgili olarak görev alanına giren konularda yönetmelik çıkartmak veya diğer idari 

işlemleri yapmak, işletmeciler, aboneler, kullanıcılar ve Türk telekomünikasyon 

sektörünü etkileyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilgili mevzuata uymasını 
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denetlemek, bu hususta ilgili makamları harekete geçirmek ve gereken hallerde 

kanunlarda öngörülen yaptırımları uygulamak,  

 

k) Radyo ve televizyon dahil her türlü yayınların belirlenmiş emisyon 

noktalarından yapılabilmesini teminen, ortak anten sistem ve tesisleri kurulması ile 

ilgili usul ve esasları tespit etmek,  

 

l) 27. maddede belirtilen ücretleri, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen 

yeniden değerleme oranını aşmamak üzere belirlemek, değiştirmek, tahsil etmek veya 

terkin etmek ve bunlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek, Kurumun yıllık bütçesini, 

gelir gider kesin hesabını, yıllık çalışma programını onamak, gerekirse bütçede 

hesaplar arasında aktarma yapmak veya gelir fazlasını talep halinde genel bütçeye 

devretmeye karar vermek,  

 

m) Kanunlarda verilen diğer görevleri yerine getirmek.  

 

Kurum telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve altyapısının işletilmesi 

ile ilgili hususları ve ayrıca hem bu hizmetlerde hem de genel olarak 

telekomünikasyon sektöründe rekabete aykırı davranış, plan ve uygulamaları resen 

veya şikâyet üzerine incelemeye ve görev alanına giren konularda bilgi ve 

dokümanların sağlanmasını talep etmeye yetkilidir. Kurum, telekomünikasyon 

hizmetleri ve altyapısı ile ilgili yönetmeliklerin ve diğer genel idari işlemlerin 

yayınlanmasından önce ilgili tarafların kamuya açıklanacak olan ve üzerinde ilgili 

tarafların yorum yapabileceği görüşlerini bildirmesine imkân verebilmek için gerekli 

tedbirleri alabilir. Kurum tüketici menfaatlerinin korunması için de gerekli tedbirleri 

alır.  

 

Rekabet Kurulu, telekomünikasyon sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme 

ve tetkiklerde ve birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dahil 

olmak üzere telekomünikasyon sektörüne ilişkin olarak vereceği tüm kararlarda, 
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öncelikle Kurumun görüşünü ve Kurumun yapmış olduğu genel düzenleyici işlemleri 

dikkate alır.” 

 

Telekomünikasyon Kurumuna 23.05.2001 tarih ve 24410 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 4673 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Posta, Telgraf ve Telefon 

İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 

de yeni bazı yetki ve görevler verilmiştir. 

 

Kanunun 2’nci maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2’nci 

maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

 

“f) Kurum; Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve 

verdiği genel izin ve telekomünikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının 

sağlanması için gereken tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuat ile görev imtiyaz 

sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına uygun yürütülmesini 

izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki cirosunun % 3’üne kadar idari para cezası uygulamaya, milli güvenlik, kamu 

düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri 

almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur 

halinde imtiyaz sözleşmesini, telekomünikasyon ruhsatını ya da genel izni iptal 

etmeye yetkilidir.” 

 

Aynı Kanunun 7’nci maddesi ile 406 sayılı Kanuna eklenen Ek 27’nci 

maddesinde “Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma Bakanlığına, görev 

sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel 

izin verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü 

göreve yönelik yapılan atıflar Kuruma yapılmış sayılır. 

 

İmtiyaz sözleşmesi akdedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri 

veya alt yapısına yönelik yetkilendirmeye ilişkin plânlar Kurum tarafından hazırlanır. 

Kurum tarafından hazırlanan bu plânlar Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır ve Kurum tarafından yürütülür. 
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Görev ve imtiyaz sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin 

asgari değerleri, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.” 

hükmü, 

 

Geçici 2’nci maddesinde “Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya 

imtiyaz sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon 

ruhsatı veya genel izin alarak halihazırda hizmet veren işletmecilerle Kurum, bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, karşılıklı mutabakat 

sağlayarak, bu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde 

sözleşmelerde değişikliklere gidebileceklerdir. Ancak, görev sözleşmesinde millî 

güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili olarak yer alan hükümler geçerliliğini korur. 

Kurum, taraflar arasında mutabakat sağlanarak sözleşmelerin yenilenmesi sürecinde, 

Hazine payı ile ilgili maddelerin düzenlenmesinde Hazine Müsteşarlığının görüşünü 

almak zorundadır. 

 

Bu süre içinde mutabakat sağlanamaması halinde, Ulaştırma Bakanlığı ile 

görev, GSM görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma 

Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak halihazırda hizmet 

veren işletmeciler anılan süre sonundan itibaren bir ay içinde bu Kanuna ve Kurum 

düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde ve mevcut sözleşmelerinde yer alan hak ve 

yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, görev veya imtiyaz sözleşmelerini Kurum ile 

yenilemek zorundadır. Bu süre zarfında imtiyaz sözleşmelerinin yenilenmemesi 

halinde Kurum, 406 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (f) fıkrasındaki yetkilerini 

kullanır. 

 

Yenilenen sözleşmelere 406 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (b) bendinde yer 

alan hükümler uygulanır.” hükmü yer almıştır. 

 

Yine 21.05.2002 tarih ve 24761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4756 sayılı 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile 13.04.1994 tarih ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda değişiklik yapılmış, yapılan değişiklikle 

Telekomünikasyon Kurumuna yeni bazı görevler verilmiştir. Bu görevler aşağıda 

belirtilmiştir: 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/erolm/dogal.pdf   113



Erol                                                             Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekomünikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 

Telekomünikasyon Kurumunun Yükümlülüğü başlıklı 24’üncü maddesi “Türkiye’de 

ulusal, bölgesel ve yerel çapta TV kanal ve radyo ve frekans planları ile radyo ve 

televizyon yayınlarına esas olan frekans bantları ile ilgili çalışmalar yapma yetkisi, 

2813 sayılı Telsiz Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumuna aittir. 

 

Telekomünikasyon Kurumu, 2813 sayılı Telsiz Kanununa uygun olarak Radyo 

ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Türk 

Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile işbirliği yaparak hazırlayacağı ulusal, bölgesel ve yerel çaptaki planları 

Haberleşme Yüksek Kurulunun onayına sunar. 

……………. 

Telekomünikasyon Kurumu, Üst Kurulun bildireceği ve bu Kanun hükümlerine 

uygun olarak TV kanal ve radyo frekansı tahsis edilip, kablosuz radyo ve televizyon 

yayın izni ve lisansı verilen kuruluşlara TV kanal ve radyo frekans tahsislerini 

uygular, ulusal ve uluslararası alanda tescil ettirir.” şeklinde değiştirilmiş, 

 

Geçici 3’üncü maddesindeki “3984 sayılı Kanuna göre Üst Kurul tarafından 

yaptırılan ulusal radyo ve televizyon frekans planları, bir hafta içinde 

Telekomünikasyon Kurumuna devredilir. Telekomünikasyon Kurumu, ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile işbirliği yaparak planları inceler, gerekirse değiştirir ve dört ay içinde 

Haberleşme Yüksek Kuruluna sunar. Haberleşme Yüksek Kurulu işi en geç altı ay 

içinde sonuca bağlar ve evrakı RTÜK’e ulaştırır.” hükmü yer almıştır. 

  

Telekomünikasyon Kurumunun yukarıda belirtilen görevlerine baktığımızda 

Kurumun, telsiz haberleşmesi ve telekomünikasyon alanında gerekli planları 

hazırlayarak Ulaştırma Bakanlığına sunmak, sektördeki teknolojik gelişmeleri takip 

etmek, Kanunlarla kendisine verilen görevler uyarınca yapılan uygulamaları takip 

etmek, usulsüz yayınlara ilişkin gerekli işlemleri yapmak, Kanunda yer alan görevleri 

yürütmek, telekomünikasyon faaliyetlerinin Türkiye dahilinde tam bir rekabet ortamı 

içerisinde gelişmesini sağlamak, imtiyaz sözleşmesi akdedilerek yetkilendirileceklere 

ilişkin planları yapmak ve onaylanan planları yürütmek gibi telekomünikasyon 

sektörünü ilgilendiren bir çok konuda görevli ve yetkili olduğu görülmektedir. Bu 

görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, ülkemiz açısından büyük bir öneme 
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sahip olan telekomünikasyon sektörünün küresel düzeyde gelişmesini ve ekonomik ve 

sosyal refahın artırılmasını sağlayacak, devletin sektördeki düzenleyici, denetleyici ve 

rekabet ortamını artırıcı rolünü geliştirecektir. 

 

7.2. Telekomünikasyon Kurulu ve Kurumunun Anayasal Konumları 

 

Bağımsız düzenleyici kurumların tanım ve nitelikleri, görev ve yetkileri ve 

konum ve örgütlenmeleri itibariyle, daha önce var olan ve bilinen idari teşkilat 

kategorilerinden ayrıksı ve kendine özgü birimler oluşturduğu görülmektedir. O 

nedenle bu kurumların Anayasada bir yere oturtulması gerekmektedir.125  

 

Fakat bağımsız düzenleyici kurumları Türkiye idaresinin genel yapısı içinde bir 

yere oturtmak pek mümkün görünmemektedir. Anayasanın 167’nci maddesindeki 

“Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli 

işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fili veya anlaşma sonucu 

doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.” hükmünün bağımsız düzenleyici 

kurumların kurulmasına dayanak olduğu söylenebilir. 

 

Anayasanın bu özel hükümleriyle ve ayrıca “Sosyal ve Ekonomik Haklar” 

bölümünde koşullu olarak devlete verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde 

Parlamentonun alabileceği tedbir ve kararlar arasında teşkilatlanmaya ilişkin genel 

ilkelerden ayrılan kimi bağımsız düzenleyici kurumların kurulmasını uygun ve gerekli 

görmek mümkündür.126

 

Bu kuruluşlar üzerinde, kural olarak, ne hiyerarşik yetki ne de idari vesayet 

denetimi vardır. Bunların karar ve fiillerinin doğrudan doğruya “icrai” niteliğe ve 

kuvvete sahip olup, sadece yargısal denetime tabidir. Bazı konulardaki kararlar 

“çekişmeli” prosedür uyarınca verilse ve kimi yaptırımlar içerse de, yargısal işlem 

niteliğinde sayılmaz. Söz konusu organların yetkilileri güvenceye sahip olmakla 

beraber, yargıç statüsünde bulunmadıklarından, bunların yargı mercilerinden 
                                                           
125 DURAN Lütfi, a.g.m., s. 8. 
126 DURAN Lütfi, a.g.m., s. 10.  
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sayılması mümkün değildir. Böyle olunca da, bu kurumların bir devlette hükümetin 

ve bakanların siyasi sorumluluğu ile idarenin bütünlüğü ilkeleri karşısında anayasal 

sistemle uyumu ya da bağdaşabilirliği sorunu ortaya çıkar.127

 

ATAY, Anayasanın 123’üncü maddesinde ifadesini bulan merkezden yönetim 

ve yerinden yönetim esasları dışında ortaya çıkacak olan bir örgütlenme modelinin 

Anayasada belirtilmiş olan, Türkiye’nin idari teşkilatlanmasına ilişkin temel 

prensiplere aykırı düşeceğini belirtmektedir. Bağımsız düzenleyici kurumlar denilen 

kuruluşların Türk idare hukukundaki yeri ne olacaktır? sorusunun cevabını tam 

manasıyla bulamadığını belirterek, belki, atipik bir örgütlenme modeli 

diyebileceğimizi, bu anlamda Anayasada eğer bağımsız düzenleyici kurumlar olarak, 

bu kuruluşların gelişmesi düşünülüyorsa, yasa koyucunun bir değişiklik yapması 

gerektiğine inandığını ifade etmektedir.128

 

 ULUSOY, Anayasanın 123’üncü maddesinin birinci fıkrasında, yer alan ve 

idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu öngören idarenin bütünlüğünün 

sağlanması için, yürütme organının en tepesinden başlayarak diğer tüm idarî birimler 

üzerinde idarî bir denetim mekanizmasının bulunmasının gerektiğini, bağımsız 

düzenleyici kurumlar açısından sorunun, bunlar üzerinde tipik idarî denetim yetkilerin 

bulunmamasının idarenin bütünlüğü ilkesinin çiğnendiği anlamına gelip gelmeyeceği 

olduğunu belirterek, bu sorunun pratik açıdan önemli sonucunun, eğer idarenin 

bütünlüğü ilkesiyle çelişme sonucuna varılırsa, bu kurumları düzenleyen yasalardaki 

organlar ve işlevlerin bağımsızlığına ilişkin hükümlerin Anayasaya aykırı olacağının 

düşünülebileceğini ifade etmektedir.129

 

Kanımızca Anayasanın 123’üncü maddesinde yer alan “Kamu tüzelkişiliği, 

ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur” hükmü, 

Anayasada belirtilen kurumlar dışında kalan kamu kurumları açısından genel bir 

dayanak noktası oluşturmaktadır. Anayasada doğrudan doğruya düzenleme konusu 

yapılmamış kamu kurumları için bu maddeye dayanarak yasa koyucu yeni kamu 

                                                           
127 DURAN Lütfi, a.g.m., s. 10. 
128 ATAY Ender Ethem., a.g.t., s. 45. 
129 ULUSOY Ali, Türk İdare Sistemi İçerisinde Rekabet Kurumun Yeri, s. 9. 
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kurumları meydana getirebilir. Bu tür kurumların var olabilmesi için mutlaka 

Anayasada düzenlenmeleri gerekmez.  

 

Ayrıca, Anayasanın 167’nci maddesindeki “Devlet para, kredi, sermaye, mal ve 

hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri 

alır; piyasalarda fili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.” 

hükmünün bağımsız düzenleyici kurumların kurulmasına ayrı bir dayanak teşkil ettiği 

söylenebilir. 

 

Bununla beraber, Anayasada idarenin katı düzenleniş biçimi, üstelik idarenin 

bütün olduğu ilkesinin Anayasada yer alması, bu tür kuruluşların bir yere 

oturtulmasında sıkıntıya neden olmaktadır. Bu nedenle bu tür kuruluşlar için 

Anayasada genel bir hükmün yer almasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 

 

7.3. Telekomünikasyon Kurumunun İdari Yapılanma İçindeki Yeri 

 

İdari teşkilatlanmamızın temelleri Anayasada belirlenmiştir. 1982 

Anayasası’nın 123’üncü maddesinde “İdarenin esasları” kenar başlığı altında “İdare, 

kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve 

görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzel 

kişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça yetkiye dayanılarak kurulur.” hükmü yer 

almaktadır. Yerinden yönetim kuruluşları da yerel yönetimler ve hizmet yerinden 

yönetim kuruluşları olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

Bağımsız düzenleyici kurumlarla bakanlıklar arasında şimdiye kadar idari 

yapıda varlığı bilinen bakanlık “bağlı” veya “ilgili” kuruluş kavramlarından farklı bir 

münasebet kurularak, kanunlarında genellikle “ilişkili bakanlık” şeklinde bir ifade yer 

almaktadır. 27.1.2000 tarih ve 4502 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf 

ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardim Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro 

ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 14’üncü maddesi ile değiştirilen 2813 sayılı Telsiz 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/erolm/dogal.pdf   117



Erol                                                             Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekomünikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum 

Kanunun 5’inci maddesinde de Telekomünikasyon Kurumunun ilişkili olduğu 

bakanlığın Ulaştırma Bakanlığı olduğu ifade edilmektedir. İlişkili bakanlık ifadesi 

diğer bağımsız düzenleyici kurumların kanunlarında da yer almaktadır.  
 

3046 sayılı bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen Kanunun 

10’uncu maddesinde “Bağlı kuruluşlar; bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana 

hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe 

içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.” hükmü, yine 

aynı Kanunun 11’inci maddesinde “İlgili kuruluşlar; özel kanun veya statü ile 

kurulan, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların 

müessese, ortaklık ve iştirakleri veya özel hukuki, mali ve idari statüye tabi, hizmet 

bakımından yerinden yönetim kuruluşları şeklinde düzenlenir. Bu kuruluşların ilgili 

olduğu bakanlık bu Kanunun koyduğu usule göre belirlenir.” hükmü yer almaktadır. 

Bununla beraber, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen bu Kanunda 

ilişkili kurumlara ilişkin her hangi bir düzenleme yer almamakta, diğer kanunlarda da 

ilişkili bakanlık ifadesinin ne anlama geldiğine ilişkin herhangi bir hükme 

rastlanamamaktadır.  

 

İlişkilendirmek hukuki bir deyim de değildir. İlişki deyimini veya ilişkilendirme 

deyimini, ilgili ve bağlı kuruluşta olduğu gibi belli bir hukuki içeriği olan, kapsamı 

olan bir kavram olarak kabul etmek mümkün değildir.130

 

Parlamenter sistemde yasama organı yürütmeyi denetlemektedir. Bizdeki 

mevcut parlamenter sistemde yasama organı önünde hesap veren bakanlardır. Acaba 

kanunlarla bakanlık ile ilişkili olduğu belirlenen bu kurumlar açısından ilişkili 

bakanın yasama önünde hesap vermesi söz konusu olabilir mi? sorusu konusunda 

henüz hukuki bir düzenleme bulunmamaktadır. 

 

ULUSOY, bakanlığın bağımsız düzenleyici kurumun hukuka aykırı bulduğu bir 

kararını yargıya götürebilmesi gerektiğini, yargıya götürdüğünde de yargının, bunu 

                                                           
130 TAN Turgut, a.g.t., s. 20. 
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menfaati doğrultusunda reddetmemesini, ilişkinin böyle bir anlamı olduğunu, böylece 

idarenin bütünlüğü ilkesinin de sağlanabileceğini düşünmektedir.131

 

Bağımsız düzenleyici kurumların kanunlarında yer alan ilişkili bakanlık 

ifadesinin ne anlama geldiği konusunda sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu 

konuda ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla, 3046 sayılı bakanlıkların 

kuruluş ve görevlerini düzenleyen Kanunda değişiklik yapılarak ilişkili bakanlık 

ifadesinin hukuk düzenimiz içindeki yeri tanımlanmalıdır. 

 

7.4. Telekomünikasyon Kurumunun Kamu Tüzel Kişiliği, Bağımsızlığı, 

İdari ve Mali Özerkliği 

  

7.4.1. Kamu Tüzel Kişiliği 

 

Kamu yönetiminde yönetsel örgütlenme açısından kamu hizmetini yerine 

getiren her birimin mutlaka tüzelkişiliğe sahip olması gerekmez. Yönetsel örgütler ya 

başlı başına bir tüzelkişi olarak faaliyette bulunur ya da belli bir kamu tüzelkişiliğinin 

öğesi olarak varlığını sürdürür. Bu durum denetim olgusu açısından önem taşır. Belli 

bir yönetsel örgüt tüzelkişiliğe sahip olmaksızın bir başka kamu tüzelkişisinin öğesi 

olarak faaliyette bulunursa, bunun eylem ve işlemleri üst birim (bağlı olduğu örgüt) 

tarafından denetlenir. 

 

Buna karşın ayrı bir tüzelkişi olarak varlık kazanmış örgüt, hiçbir örgüte bağlı 

olmaksızın faaliyet sürdürüyorsa, devletin birliği ve kamu hizmetinde bütünlüğü 

sağlamak üzere vesayet denetimine konu olabilmektedir. 

 

Tüzelkişilik sorunu sonuçta, kurumun genel idare yapısı ile ilişkisini ve merkezi 

idarenin denetim yetkisini ilgilendiren bir durumdur.132

 

                                                           
131 TAN Turgut, a.g.t., s. 30. 
132 AKINCI Müslüm, a.g.e., s. 130. 
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Bütün bu kurumlar, Fransa’daki uygulama hariç, kamu tüzel kişiliğine sahiptir. 

Bu tür kurumlar bizde de öğretide bazı yazarların ileri sürdüğü gibi ve hatta 

Danıştayın bazı kararlarında görüldüğü gibi, diğer kamu kurumlarıyla eşdeğer 

sayılmaktadır. Yani, bunların kamu kurumu olduğu şeklinde ifadeler yer almaktadır. 

Böyle bir niteleme yapılmasının arkasında yatan temel neden de; bu kurumların kamu 

tüzel kişisi olmalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü bizim idari sistemimizde kamu 

kurumlarının temel özelliği, ayrı kamu tüzel kişiliği olmasıdır. Baktığımız zaman bu 

kurumların kamu tüzel kişiliği niteliğini, kuruluş yasalarında açıkça görmekteyiz.133  

 

Kamu tüzel kişiliğine sahip olmanın, bizim hukukumuzda birtakım kamusal 

sonuçları vardır. Örneğin Anayasanın 124’üncü maddesine göre “Başbakanlık, 

bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve 

tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, 

yönetmelikler çıkarabilirler.” Bu hükmün bir gereği olarak bu tür kurumlar kamu 

tüzel kişilikleri olmalarından dolayı yönetmelik çıkarabilirler. Ayrıca Anayasanın 

46’ncı maddesine göre “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği 

hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan 

taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, 

kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.” hükmü 

uyarınca, bu kurumlar kamulaştırma da yapabilirler. 

 

Kanımızca Telekomünikasyon Kurumuna ve diğer bağımsız düzenleyici 

kurumların tüzelkişiliklerinin olması onlara hak ve yetkiler tanımakta, eylem 

yeteneğine yasa ile sahip olmaları, mahkemelerde davalı ve davacı olmaları, mali 

özerkliklerini daha da sağlamlaştırmaktadır. Bu nedenlerle bu tür kurumların 

tüzelkişiliklerinin olması, bu kurumların kuruluş amaçları düşünüldüğünde, bu 

amaçların gerçekleştirilebilmesi için doğru bir yaklaşımdır. 

 

                                                           
133 TAN Turgut, a.g.t., s. 5. 
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7.4.2. Özerklik 

 

5.4.1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5’inci maddesinde, 

Telekomünikasyon Kurumunun idari ve mali özerkliği haiz özel bütçeli bir kuruluş 

olduğunu görmekteyiz. 

 

KARACAN, bu tür kurumların özerkliği denildiğinde bunun beş ana kategoride 

yer alan kişi ve kurumlarla olan ilişkiler açısından ele almak gerektiğini, bunların da; 

 

1. Politik kurumlar ve politikacılardan bağımsızlık; bu bağımsızlık esas 

itibariyle üç alanla ilgilidir: a) Personel konularında bağımsızlık, b) Bütçe ve 

finansal konularda bağımsızlık c) Politikalarda bağımsızlık, 

2. Piyasalardan bağımsızlık, 

3. Diğer bürokratik kurumlardan bağımsızlık, 

4. Medyadan bağımsızlık, 

5. Küreselleşme ile uluslararası kurum ve örgütlerden bağımsızlık, 

 

olduğunu ifade etmektedir.134

 

Özerklik, idarenin bütünlüğünü yadsıyan mutlak bir bağımsızlık anlamı 

taşımamaktadır. Özerkliğin amacı hizmetlerin çabuk, basit, ucuz ve daha iyi 

görülmesini sağlamaktır. Özerklik aracılığıyla yönetimden beklenen hizmetsel 

verimliliğin artırılması ve yönetimin daha da etkinleştirilmesidir. Özerklik bir 

hizmetin görülmesindeki kamu yararını, hem siyasi iktidar, hem de özel çıkarlar ve 

bunların ekonomik gücü karşısında koruyan bir araçtır. Özerklik ilke yada kurallara 

bağlı olmaksızın, her konuda dilediği gibi davranma yetkisi de vermez. 

  

Bir yönetsel yapının özerk sayılabilmesi için, öncelikle kurumsal yapılanmada 

ve karar vermede bağımsız hareket edebilme yeteneğinin olması gerekir. Yasama 
                                                           
134 KARACAN Ali İhsan, a.g.t., s. 13. 
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organının bir yasama işlemiyle kurulmuş bulunan bir yönetsel örgütün, iç 

örgütlenmesini öz gücüne dayanarak yapabilmesi gerekir.135

 

Bağımsız düzenleyici kurumlar, etkinliklerini işlevsel ve teknik özerklik içinde 

ve karar verme bağımsızlığı içinde yerine getirirler. Yasama ve/veya yürütme erkinin 

kurucu işlemi dışında, örgütsel iç yapılanmaya, personel alımına, bütçe yapımı ve 

harcamaya ilişkin konularda kendileri karar verirler. Yönetsel bütünlük içerisinde, 

yürütmeye doğrudan bağımlı olmaksızın hareket edebilme yeteneği “örgütlenme 

özerkliği” ile olanaklı iken, kamusal yönetimin duyarlı alanlarını düzenlemek ve 

denetleme görevini yürütmek için de “işlevsel özerklik” gerekmektedir. 

 

Bağımsız düzenleyici kurumlarda yapıları gereği özerklik, zorunlu bir 

karakterdir. Zira bu kurumlar etkili bir “kamu gücü” kullanmaktadırlar. Özellikle 

yaptırım uygulama yetkileri, onları siyasi otoritenin egemenlik alanı dışında, 

doğrudan ilişkili olmayan bir yerde konuşlanmalarını gerektirmektedir.136  

 

7.4.2.1. Bağımsızlık ve İdari Özerklik 

  

Bağımsız düzenleyici kurumlar açısından bağımsızlık, yargılama, karar verme, 

danışma, önerme, bilgi verme, soruşturma gibi etkinliklerin yerine getirilmesinde 

başkalarının açık yönlendirme ve etkilemelerine karşı bağımlı olmamayı dile getirir. 

Politik yönlendirmeler karşısında etkinliklerinin bağımlı olmayışı, onlara göreceli bir 

bağımsızlık sağlar. Buna karşılık yasama organı karşısında tam olarak bağımsızlıktan 

söz etmek olanaklı değildir. Yasama organı onları dilediği gibi düzenleyebilir, 

yetkilerini artırabilir, azaltabilir. Keza bağımsız düzenleyici kurumların araştırma ve 

soruşturmaları sonucu gerçekleştirdikleri denetime ilişkin kararlarının yargısal 

denetime açık olması da onların yargı erki karşısında göreceli bir bağımsızlığa sahip 

olduklarını göstermektedir. 

 

                                                           
135 AKINCI Müslüm, a.g.e., s. 109. 
136 AKINCI Müslüm, a.g.e., s. 111. 
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Bu tür kurullara baktığımızda hepsinde bağımsızlık deyimi kullanılmamaktadır. 

Bu kavram da ülkeden ülkeye değişmektedir. Mesela; Fransa, İtalya, Yunanistan bu 

tür kurumlar için bağımsızlık deyimini kullanmakla beraber, bazı ülkelerde tarafsızlık, 

yansızlık deyimiyle bu ifade edilmektedir.137

 

5.4.1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5’inci maddesinde, 

Telekomünikasyon Kurumunun görevlerini yerine getirirken bağımsız olduğu hükme 

bağlanmaktadır. 

 

Bağımsız düzenleyici kurumların idari yapıları, diğer idari kurum ve 

kuruluşlardan farklı olarak, ikili bir görünüm arz etmektedir. Bu kurumlarda bir kurul 

bir de kurum oluşturulmaktadır. Bu kurumlara bağımsızlık özelliğini kazandıran, 

kurumların karar organları olan kurullardır. 

 

Sektöre özel bağımsız düzenleyici kurumlar oluşturulurken, ülkeler bağımsız 

düzenleyici kurumlara ne kadar özerklik ve bağımsızlık vereceklerine de karar 

verirler. Bağımsızlık hükümet politikasından mutlak bağımsızlık anlamına gelmez. 

Bağımsızlık daha çok bakanlık veya diğer görevli hükümet birimlerinin ve bağımsız 

düzenleyici kurumu etkileyebilecek baskı gruplarının, düzenlemelerin 

uygulanmasında ve politikalarda bağımsız düzenleyici kuruma karışamaması 

anlamına gelir.  

  

 Bağımsız düzenleyici kurumlar, Kalkınma Planı, Yıllık Program, Hükümet 

Programları ve politikalarındaki genel ilkeleri ve uygulanan makro ekonomik 

politikaları gözetmek zorundadır. Aksine bir tutum özellikle ekonomik alanda ülke 

yönetiminde çatışma ve uyumsuzluklara neden olur. Uyum içinde olmak hükümete 

bağımlı olmayı gerektirmediği gibi, bağımsız düzenleyici kurum sektörüne ilişkin 

teknik detayları belirlemede bağımsızlığını da korumalıdır. 

 

 Mevcut sistem çerçevesinde ülke yönetimi konusunda halktan yetki almış 

politikacıların, bağımsız düzenleyici kurumlar yoluyla devre dışı bırakılması, özellikle 
                                                           
137 TAN Turgut, a.g.t., s. 5. 
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parlamenter sistemde düşünülemez. Politikacılar bağımsız düzenleyici kurumun 

yetkilerini kullanmasını politik kontrole tabi tutmalıdır. 

 

Bağımsızlık, politik gelenek ve bağımsız düzenleyici kurulun üyelerinin 

kişilikleri gibi faktörlere bağlı olsa da, bağımsızlıkta en önemli faktör bağımsız 

düzenleyici kurumun kurumsal yapısıdır. 

 

Düzenleyici kurumun bağımsızlığını ölçen bazı göstergeler vardır. Bu 

göstergeleri şu soruların cevaplarını bularak ölçebiliriz: 

 

- Düzenleyici kurum yapısal olarak bakanlıktan ayrı mıdır ? 

- Düzenleyici kurumun başkanını kim atamaktadır ? Kurul üyelerinin 

görev süreleri garanti edilmiş midir ? Düzenleyicide karar alma 

mekanizması nasıl işlemektedir ? 

- Düzenleyici kurum kime rapor vermektedir ? 

- Düzenleyici kurum nasıl finanse edilmektedir ? 

- Düzenleyici kurumun kararlarını mahkemelerden başka bir hükümet 

kurumu geri çevirebilmekte midir ? 

- Düzenleyici kurum çalışanlarını nasıl işe almaktadır? Bakan 

düzenleyici kurumda ve bakanlıkta çalışanlar arasında değişiklik 

yapabilmekte midir ? 

 

Teoride; 

 

- Düzenleyici kurum bakanlıktan ayrı ise, 

- Düzenleyici kurumun başkanı devlet başkanı tarafından 

(cumhurbaşkanı, devlet başkanı veya başbakan) ve yasama organının 

onayı ile atanıyorsa, 

- Düzenleyici kurumun karar organı sadece tek bir kişiden (örneğin genel 

müdür) değil de, görev süreleri garanti altına alınmış bir kuruldan 

oluşuyorsa, 

- Düzenleyici kurum, sektörde politika üretmeyen bir makama rapor 

veriyorsa, 
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- Düzenleyici kurumun kararlarını sadece mahkemeler geriye 

çevirebiliyorsa, 

- Düzenleyici kurum çalışanlarını seçme ve personel değiştirmede 

özerkliği haiz ise, 

 

bağımsızlığı sağlamlaştırılmıştır.138

 

Bağımsız düzenleyici kurumların “bağımsızlık” statüleri, gerek yapısal, gerekse 

hukuksal açıdan oldukça önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bağımsızlık yapısal açıdan 

idari teşkilat içerisinde hiyerarşik vesayet denetime konu olmamak gibi bir ayrıcalık 

sağlarken; hukuksal açıdan da araştırma, inceleme ve soruşturmalarını kamusal 

yetkilere dayalı olarak yapmalarına, geleneksel yapıların ulaşamadığı derinliğe 

ulaşmalarına imkan vermektedir. Bu nedenle yürütmeye ve çıkar kümelerine karşı 

bireylere “çifte siperli” bir güvence sağlayan bağımsız düzenleyici kurumların gerçek 

varlıklarını ortaya koyabilmeleri için onlara organik ve işlevsel bir bağımsızlığın 

verilmesi gereklidir.139

 

Nihai hedef kural olarak bağımsız bir düzenleyici kurum oluşturmak değildir. 

Nihai hedef, tüketicilerin yararını sağlayarak, teknolojik gelişmeyi teşvik eden ve 

etkinliği sağlayarak piyasayı rekabetçi bir yapıya sokacak etkili düzenleme yapısının 

oluşturulmasıdır. Hükümetin politik kararlarına daha çok yanıt veren düzenlemelerin 

yapılabilmesi için, bağımsız düzenleyici kurum ve politika üretici arasında sıkı bir 

işbirliğinin olması gerekir. Bunun yanında, bağımsız düzenleyici kurumun, fiil ve 

hareketlerinde dolayı sorumlu olduğu ve hesap vermesi gereken devletin idari bir 

organı olduğu unutulmamalıdır. 

 

 Bu nedenle bağımsız düzenleyici kuruma ne kadar özerklik ve bağımsızlık 

verileceği, her ülkenin ekonomik ve politik durumuna göre değişiklik arz 

edebilecektir. Bununla beraber, bağımsız düzenleyici kuruma, düzenlemelere ilişkin 

her hangi bir müdahale olmadan düzenlemeleri uygulayabilecek, gerekli bağımsız 

yapı oluşturulmalıdır 

                                                           
138 Telecommunications Regulations: Institutional Structures and Responsibilities, The OECD 
Document 2000, s.14. 
139 AKINCI Müslüm, a.g.e., s. 102-103. 
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Yapısal olarak bağımsızlığın bir diğer yüzü, özellikle bu kurumların karar 

organlarını oluşturan kurulların üyelerinin statüsü açısından kendisini göstermektedir. 

Kurumun bağımsızlığı, kurumun karar organını oluşturan kurul üyelerinin 

bağımsızlığını sağlamakta önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

Bu kurumların üyelerinin atanmasında bağımsızlığı garanti edecek sihirli bir 

formülü bugüne kadar hiçbir ülke bulamamıştır. Seçim ve atama yetkisinin 

hükümetlere, yani Bakanlar Kuruluna tanındığı durumlarda bu yetkinin 

kullanılmasından önce, siyasî olmayan organ veya makamların gösterecekleri adaylar 

arasında seçim yapma esası getirilmeye çalışılmaktadır.140  

 

Tabii seçim yanında genellikle bağımsızlığı sağlamanın bir başka yolu; üyelerin 

mümkün olduğunca uzun bir süre göreve getirilmeleri ve batıda savunulan bir başka 

nokta da; mademki uzun bir süre için göreve getiriliyor, bir daha yeniden göreve 

getirilme imkânının olmamasıdır. Bunun da üyelerin kendilerini göreve getirenlere 

karşı bağımsızlıklarını daha da kolay sağlayacak bir düşünce şekli olduğu ileri 

sürülmektedir.141  

 

Ülkemizde telekomünikasyon sektöründe düzenleme ve denetleme yapmak 

üzere kurulan, Telekomünikasyon Kurumuna baktığımızda, Kurul başkanı ve üyeler, 

Bakanlar Kurulu tarafından beş yıllık süre için atanmaktadır. Kanun ile getirilen bu 

süre Kurulun dolayısıyla Kurumun bağımsızlığını sağlamaya yönelik önemli bir 

adımdır. Fakat 4502 sayılı Kanunun Geçici 6’ncı maddesiyle ilk atanan Kurul üyeleri 

için bu durum farklılaştırılmış ve kurayla belirlenecek iki üyenin görev süresinin 

atanma tarihinden itibaren iki yıl, diğer iki üyenin ise, atanma tarihinden itibaren dört 

yıl olduğu hükme bağlanmıştır. 

 

Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevden uzaklaştırılamamaları, 

bağımsızlığın bir başka güvencesini oluşturmaktadır. Telekomünikasyon Kurulunda 
                                                           
140 TAN Turgut, a.g.t., s. 7. 
141 TAN Turgut, a.g.t., s. 8. 
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kurul başkanı ve üyeler ancak ciddi bir hastalık veya rahatsızlık nedeni ile iş 

görememe, görevi kötüye kullanma veya yüz kızartıcı bir suç ile mahkum olma 

halinde Bakanlar Kurulu tarafından süresi dolmadan görevden alınabilmektedir. Bu da 

bağımsızlığı sağlayan bir diğer güvencedir. 

 

Kurul üyelerinin, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel başka hiçbir 

görev alamamaları, ticaretle uğraşamamaları, serbest meslek faaliyetinde 

bulunamamaları ve özellikle de herhangi bir telekomünikasyon şirketinde hissedar 

veya yönetici olamamaları ve kurul üyelerinin görev süreleri sona erdikten sonra da 

bir takım yasaklara tabi olmaları ile kurulun bağımsızlığı bu şekilde de güvence altına 

alınmaya çalışılmıştır. Telekomünikasyon Kurulunda telekomünikasyon sektörünü 

temsil eden üyenin, kendisini aday gösteren işletmeci şirket ile görev süresi boyunca 

her türlü ilişkisini keseceği ve görevinden ayrılmasından itibaren de en az iki yıl 

boyunca anılan işletmeci şirket ile çalışma, danışmanlık veya hissedarlık şeklinde bir 

ilişki kuramayacağı 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8’inci maddesinde hükme 

bağlanmıştır. Bu bakımdan da kurulun bağımsızlığı güvenceye bağlanmaya 

çalışılmıştır. 

 

Kurul üyelerinin bizzat kendisi veya 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun 245’inci maddesinin (3) numaralı bendinde yazılı derecelerde akrabalığı 

bulunan kişiler ile veya bu kişilerin hissedarı, yöneticisi veya üst düzey çalışanı 

olduğu herhangi bir telekomünikasyon şirketi ile ilgili konularda yapılan oylamalarda 

ilgili Kurul üyesinin oylamaya katılamayacakları şeklindeki 2813 sayılı Telsiz 

Kanununun 8’inci maddesinde yer alan hüküm bağımsızlığı güçlendiren ayrı bir 

unsurdur.  

 

7.5.2.2. Mali Özerklik 

 

Bağımsız düzenleyici kurumun bütçesinin finanse edilmesinde genel olarak iki 

farklı yöntem karşımıza çıkmaktadır. Birincisi, bağımsız düzenleyici kurumun 

endüstriden ücretler ve katkılar yoluyla para toplamasıdır. Mayıs 2000 itibariyle 

OECD üyesi 15 ülkede ücretler bağımsız düzenleyici kurumun esas bütçe gelirini 

oluşturmaktadır. Genellikle bağımsız düzenleyici kurum, lisans ücretleri, spectrum 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/erolm/dogal.pdf   127



Erol                                                             Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekomünikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum 

ücreti ve numaraların satılmasından gelir elde etmektedir. Dört ülkede -İrlanda, 

İspanya, Lüksembourg ve İsveç- piyasada faaliyette bulunan operatörlerin ciroları 

üzerinden para tahsil edilerek, bağımsız düzenleyici kurumun finansmanını 

sağlanmaktadır. Örneğin İspanya’da her hangi bir şekilde bireysel sunuculara verilen 

hizmetten alınan ücretin yıllık % 0.15’i bağımsız düzenleyici kuruma gelir 

kaydedilmektedir. Avusturya hem ücreti hem de telekomünikasyon operatörlerinin 

katkılarını telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici kurumun bütçesine kaynak 

olarak aktaran tek ülkedir.  

 

Hem ücretler hem de hükümet tahsisatı ile bütçelerin oluşturulduğu ülkelerde, 

hükümet tahsisatı sadece ücretlerden yeterli gelir elde edilemediği zamanlarda 

yapılmaktadır. Bu nedenle bu ülkelerde gelirlerinin çoğunu ücretler oluşturmaktadır. 

Örneğin Danimarka’da bağımsız düzenleyici kurumun bütçesinin % 95’i 

telekomünikasyon sektörü tarafından finanse edilmektedir. ABD’de 1 Kasım 1998 ve 

30 Eylül 1999 tarihlerini kapsayan bütçe döneminde FCC’nin toplam bütçesi 192 

milyon dolardır. Bunun 172.5 milyon doları düzenlemeye tabi şirketlerden elde edilen 

ücretlerden, 19.5 milyon doları da Hazine tahsisinden olmuştur. 

 

Sadece Avustralya’daki ACC ve Fransa’daki ART genel bütçeden finanse 

edilmiştir. Avustralya’da işletme masrafları ulusal bütçeden karşılanmış ve ACA’nın 

gelirleri de ulusal bütçeye aktarılmıştır.142

  
 Aşağıdaki tabloda, OECD üyesi ülkelerde telekomünikasyon sektöründeki 

düzenleyici kurumların finansal kaynakları verilmiştir: 

                                                           
142 Telecommunications Regulations: Institutional Structures and Responsibilities, The OECD 
Document 2000, s.14 
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Tablo 9: OECD Üyesi Ülkelerde Düzenleyici Kurumların Finansal Kaynakları 
Ülke Ulusal Düzenleyici Kurum Finans Kaynağı 
Avustralya ACA Tahsisat 
Avusturya TKC Ücretler ve tahsisat 
Belçika BIPT Ücretler 
Kanada CRTC Ücretler 
Çek 
Cumhuriyeti 

Ministry of Transport and 
Communications ( CTO ) 

Tahsisat 

Danimarka NTA Ücretler ve tahsisat 
Finlandiya TAC Ücretler 
Fransa ART Tahsisat 
Almanya Reg TP Ücretler ve tahsisat 
Yunanistan EETT Ücretler 
Macaristan Competition Authority Ücretler 
İzlanda PTA Ücretler 
İrlanda ODTR Lisanslı operatörlerin katkısı 
İtalya AGC Tahsisat (ücretlere geçilmesi 

planlanıyor) 
Japonya MPT Tahsisat 
Kore MIC Tahsisat 
Lüksembourg ILT Lisanslı operatörlerin katkısı 
Meksika COFFETEL Tahsisat 
Hollanda OPTA Ücretler 
Yeni Zelanda Commerce Commission Tahsisat 
Norveç NPT Ücretler 
Polonya Ministry of Post and 

Telecommunication 
Tahsisat 

Portekiz ICP Ücretler 
İspanya CMT Cirolarına göre operatörlerin katkısı 
İsviçre NPTA Cirolarına göre operatörlerin katkısı 
İsveç ComCom and OFCOM Ücretler 
Türkiye PTT Tahsisat 
İngiltere OFTEL Ücretler 
ABD FCC Ücretler ve tahsisat 
Not:  Bakanlığın hem düzenleme hem de politika üretme görevi olan ülkeler. 
(Türkiye’de 27.1.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun ile düzenleme yapma yetkisi 
Ulaştırma Bakanlığından alınarak, Telekomünikasyon Kurumuna verilmiştir. ABD’de 
telekomünikasyon sektöründe düzenleme federal seviyede yapılmaktadır.) Kaynak: 
OECD, Kasım 1999.143

  

Bütçeleme ve finansal konularda yeterli ve gerekli özerkliğe sahip olmayan bir 

kuruluşun diğer konularda özerk olabilmesi pek mümkün olmayabilir. Bütçeler 

politikacılar tarafından müdahale amacıyla kullanılabilir. ABD’de bağımsız 

düzenleyici kurumların bütçeleri esas itibariyle genel bütçenin içindedir. Aynı şekilde 
                                                           
143 Telecommunications Regulations: Institutional Structures and Responsibilities, The OECD 
Document 2000, s.17-18 
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Fransa’da da bağımsız düzenleyici kurumların ayrı tüzel kişilikleri bulunmadığından, 

bunların bütçeleri genel bütçe içine konulan ödenekten karşılanmaktadır. Bununla 

beraber, dünyadaki genel eğilim bağımsız düzenleyici kurumların kendi bütçelerini 

kendileri hazırlamaları yönünde bir yaklaşımdır.144

 

Bağımsız düzenleyici kurum olmanın bir gereği de mali bakımdan kural olarak 

hiçbir etki altında kalmayacak ortamın, bağımsız düzenleyici kuruma sağlanmasıdır. 

Bu amaçla bağımsız düzenleyici kurumlara kuruluş kanunlarında kendi kaynakları 

tahsis edilmeye çalışılmaktadır. 

 

Ülkemizdeki uygulamaya baktığımızda, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5’inci 

maddesi ile Telekomünikasyon Kurumuna bazı gelirler tahsis edilerek, Kurumun mali 

özerkliği sağlanmaya çalışılmıştır. Bu gelirler şunlardır: 

 

a) 27. maddeye göre alınacak ücretler, 

b) 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu çerçevesinde 

imtiyaz sözleşmesi imzalayan ya da telekomünikasyon ruhsatı alan işletmecilerden 

aynı Kanunun Ek 19. maddesi çerçevesinde alınacak ücretlerin % 00 5’i (onbinde 

beşi) ve ilgili imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon ruhsatında gösterilmiş 

olması kaydıyla işletmecilerden Kurum masraflarına katkı amacıyla alınacak diğer 

ücretler, 

c) Kurumun, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi vermek üzere 

açacağı sınavlara katılanlardan alınacak sınav ücretleri, 

d) Her türlü basılı evrak, form ve yayınlardan elde edilecek gelirler, 

e) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler, 

f) Kurs, toplantı, seminer ve eğitim faaliyetlerinden sağlanacak gelirler, 

g) Genel Bütçeden gerektiğinde yapılacak yardımlar, 

h) Kurum lehine takdir edilen ve dağıtıma tâbi tutulan bölüm dışında kalan 

vekalet ücretleri, 

ı) Kurum tarafından uygulanacak idari para cezaları, 

j) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler. 

 

                                                           
144 KARACAN Ali İhsan, a.g.t., s. 26 
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Kanımızca özerk yapılı bağımsız düzenleyici kurumlara giderleri ile orantılı 

gelirlerin de sağlanması, bu kurumların özerkliklerini sağlamlaştırmaktadır. Bu 

kurumlara sağlanan mali destek, genellikle yasalarla güvenceye bağlanarak, siyasi 

iktidarların olabilecek keyfi tutumlarının da önüne geçilmiş olmaktadır. Bununla 

beraber, bu kurumlara aşırı ölçüde gelir sağlayacak kaynaklar yaratmak da 

sakıncalıdır. Sağlanan mali özerkliğin yasal sınırı kanunla çok iyi çizilmelidir. 

Yapacakları harcamaların hiçbir denetime tabi olmaması, o kurumları gereksiz ve lüks 

sayılabilecek harcamalara itebilecektir. Bu kurumların kamu hizmeti olarak 

nitelendirilen alanlarda faaliyette bulundukları ve kamu maliyesinin elde etmesi 

gereken gelirlerden harcama yaptığı unutulmamalıdır. 

 

7.6. Telekomünikasyon Kurulunun Üyeleri 

 

Telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kurulun bağımsızlık 

derecesi, kısmen kurul başkanının nasıl ve hangi şartlarda atandığına bağlıdır. Eğer 

karar organı hükümet tarafından atanan ve farklı branşlardan (örneğin, kurul 

üyelerinin bazıları yürütmenin başı tarafından ve bazıları da yasama organı tarafından 

atanması) oluşan bir kuruldan oluşuyorsa, farklı üyelerden oluşması düzenleyici 

kurumu daha bağımsız hale getirmektedir. Kurul üyelerinin görev süresinin istisnai 

haller dışında garanti altına alınması, bağımsız düzenleyici kurumun bağımsızlığını 

sağlayan bir başka unsurdur. Kurul üyelerinin görev sürelerinin garanti edilmiş 

olması, düzenlemeye ilişkin kararlarını verirken onların politik kaygı taşımadan karar 

vermelerini destekler. Bunun tersine eğer bağımsız düzenleyici kurumun karar organı 

olan kurulun üyeleri, bakan tarafından her an görevden alınabilecek bir konumda 

iseler, bu durumda bağımsız düzenleyici kurumun bağımsızlığı azaltılmış olur. 

 

 OECD’de bir çok üye ülkede bağımsız düzenleyici kurumun başı olan kurul 

üyeleri bakan veya cumhurbaşkanı tarafından bakanın veya kabinenin tavsiyesi ile 

atanmaktadır. Örneğin Almanya’da bağımsız düzenleyici kurumun başkan ve iki 

başkan yardımcıları federal hükümet tarafından meclisin önerisi ile aday 

gösterilmekte ve federal cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Bağımsız 

düzenleyici kurumun başkanının sorumlulukları Federal Ekonomi ve Teknoloji 
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Bakanlığı ile yapılan sözleşme ile belirlenmektedir. Bu sözleşme federal hükümetin 

onamasına bağlıdır. 

 

ABD’de FCC’nin komisyon üyeleri başkan tarafından gösterilen aday, Senato 

tarafından beş yıllık bir süre için atanmaktadır. Üyelerden en fazla üç tanesi aynı 

partiden olabilmektedir. Fransa’da bağımsız düzenleyici kurulun başkan da dahil üç 

üyesi cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Diğer iki üye senato başkanı ve meclis 

başkanı tarafından atanmaktadır. İtalya’da bağımsız düzenleyici kurumun sekiz 

üyesinin atamasını parlamento yaparken, başkanını başbakan atamaktadır. İspanya’da 

bağımsız düzenleyici kurumun başkanı parlamentonun onayı ile hükümet tarafından 

atanırken, diğer üyeler beş yıllık bir süre için Kalkınma Bakanlığı tarafından 

atanmaktadır. Atanan bu üyeler sadece istisnai ve geçerli nedenlerle görevlerinden 

alınabilmektedir. 
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Tablo 10: OECD Üyesi Ülkelerde Telekomünikasyon Kurulu Üyelerinin 

Atanması 

Ülke Atamayı Yapan Görev Süresi 
Avustralya Genel Vali 5 yıldan uzun olmamak üzere 
Avusturya Hükümet 5 yıl 
Belçika Bakan 6 yıl 
Kanada Konsey Valisi 5 yıl 
Çek Cumhuriyeti Bakan Sınırsız 
Danimarka Bakan Sınırsız 
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sınırsız 
Fransa Cumhurbaşkanı, Meclis ve 

Senato 
6 yıl 

Almanya Cumhurbaşkanı 5 yıl 
Yunanistan Bakan 5 yıl 
Macaristan Bakan Sınırsız 
İzlanda   
İrlanda Bakan Sınırsız (Parlamento tarafından 

görevden uzaklaştırılabilir) 
İtalya Başbakan (Komisyon 

üyelerini Parlamento 
seçer) 

7 yıl 

Japonya - - 
Kore - - 
Luksemburg Cumhurbaşkanı 3 yıl 
Meksika Cumhurbaşkanı Sınırsız  
Hollanda Bakan 4 yıl 
Yeni Zelanda Bakan  
Norveç Hükümet Sınırsız  
Polonya - - 
Portekiz Bakanlar Kurulu 3 yıl 
İspanya Hükümet (Parlamentodan 

onay almalı) 
5 yıl 

İsveç Hükümet 6 yıl 
İsviçre ComCom: Federal Konsey 

OFCOM: Bakan 
4 yıl 
Sınırsız  

Türkiye - - 
İngiltere Bakan 5 yıl 
ABD Devlet Başkanı (Kongre 

onaylamalı) 
5 yıl 

Not  Bakanlığın hem düzenleme hem de politika üretme görevi olan ülkeler. 
(Türkiye’de 27.1.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun ile düzenleme yapma yetkisi 
Ulaştırma Bakanlığından alınarak, Telekomünikasyon Kurumuna verilmiştir. ABD’de 
telekomünikasyon sektöründe düzenleme federal seviyede yapılmaktadır.) Kaynak: 
OECD, Kasım 1999.145

                                                           
145 Telecommunications Regulations: Institutional Structures and Responsibilities, The OECD 
Document 2000, s.18. 
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Bağımsız düzenleyici kurumların görev konuları, klasik kamu hizmetlerine oranla, 

geniş anlamlarıyla daha teknik ve bilimsel nitelikte olduğundan, buralarda 

görevlendirilecek kişilerin bir takım uzmanlık dallarından seçilmelerinde yarar ve hatta 

gereklilik vardır. Ayrıca bu otoritelerin çözümlemek durumunda kalacağı sorunlar, 

genellikle çıkar ilişkilerinden kaynaklanmış olacağı için ilgili toplum kesimlerinin veya 

grupların temsil eden kişilerin karar süreçlerine katılmaları sağlanmalıdır. Söz konusu 

organizmaların işlevinin bu nitelik ve koşulları, tarafsız ve objektif davranmalarını 

engellemese bile, zorlaştıracağı sanılırsa da, bunun en iyi ve etkili bir şekilde çağdaş 

demokratik katılımcı idare yöntemiyle sağlanabildiği kabul edilmektedir. 

 

Fransız Devlet Şurası, kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan, kanunda öngörülen 

haller dışında görevden alınamayacağını içtihad etmiş ve hatta Consell d’Etat, yaş sınırına 

gelmiş olması nedeniyle asli memuriyetinden ayrılmak durumunda bulunan bir kurul 

başkanının bu görevini süre sonuna kadar sürdürülebileceğine karar vermiştir (7 Temmuz 

1989 tarihli Ordonneau karar). 

 

Böylece bu kurumlarda görevli kimseler güvence altına alınırken, çalıştıkları 

kuruluşlar da, dolaylı olarak, gerek kamu makamlarının gerek temsil ettikleri özel 

örgütlerin baskı, yönlendirme ve etkilerinden korunmuş olmaktadır. Ancak, bu konum 

görevlilerin, yetkilerini yanlış veya kötüye kullanarak, keyfi işlem ve eylem yapmalarına 

imkan vermez. Çünkü bu otoriteler, idari denetimlere değilse bile, yargısal denetime 

tabidir.146

 

2813 sayılı Telsiz Kanununun 5’inci maddesinde yer alan; “Kurumun karar 

organı bir kurul başkanı ve dört üyeden oluşan Telekomünikasyon Kuruludur. Kurul 

Başkanı Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve temsilinden 

sorumludur. Kurul, başkanın teklifi üzerine üyelerden birini ikinci başkan olarak 

seçer, ikinci başkan izin, hastalık, yurt içi-yurt dışı görevlendirme, görevden alınma 

ve görevde bulunmadığı diğer hallerde Başkana vekâlet eder.” hükmü ve 8’inci 

maddede yer alan; “Kurul başkanı ve üyeler, Bakanlar Kurulu tarafından beş yıllık 

süre için atanır. Görevi biten Kurul başkanı ve üyelerin yeniden aynı göreve 

atanmaları mümkündür. Kurul başkanı ve üyeler ancak ciddi bir hastalık veya 

                                                           
146 DURAN Lutfi, a.g.m., s. 5. 
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rahatsızlık nedeni ile iş görememe, görevi kötüye kullanma veya yüz kızartıcı bir suç 

ile mahkûm olma halinde Bakanlar Kurulu tarafından süresi dolmadan görevden 

alınabilir. 

 

Kurul üyeliklerine atanacakların hukuk, iktisat, finans, mühendislik, 

telekomünikasyon, işletme veya maliye dallarında yurt içinde veya dışında en az dört 

yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, hem mesleki açıdan hem de 

telekomünikasyon alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ve kamu veya 

özel sektörde en az on yıl çalışmış olmaları, Devlet memuru atanabilme genel 

şartlarını taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim, denetim veya başka bir 

üst kurulunda görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları şartları aranır. 

Kurul Başkanı, telsiz hizmetlerini temsil eden üye ve telekomünikasyon hizmetlerini 

temsil eden üye, Ulaştırma Bakanının göstereceği ikişer aday arasından atanır. 

 

Telekomünikasyon sektörünü temsil eden üye, bu Kanun uyarınca Türkiye’de 

telekomünikasyon cihaz ve sistem imalatı, telekomünikasyon hizmeti yürütmekte ya 

da altyapı işletmekte olan ve ilgili telekomünikasyon hizmeti piyasasında Türkiye 

çapında en az % 10’luk pazar payına sahip olan işletmecilerin göstereceği birer aday 

arasından atanır. Bu maddenin uygulaması açısından hizmet piyasalarına ve 

işletmecilerin pazar paylarına ilişkin tespitler Kurum tarafından ve nihai olarak 

yapılır. Her bir işletmeci pazar payı ne olursa olsun en fazla bir aday gösterebilir. 

Tüketicileri temsil eden üye ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğinin göstereceği ikişer aday arasından atanır. 

 

Kurul üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, boşalan 

yerlere yukarıda belirtilen esaslar dahilinde üç ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu 

şekilde atananlar yerine atandıkları kişinin görev süresini tamamlarlar. Toplantılara 

katılmayan üyeler nedeni ile Kurulun karar almasının engellenmesi halinde, toplantıya 

katılmayan Kurul üyesi yerine Kurul başkanı vekalet eder. Kurul başkanının 

toplantıya katılamaması halinde yerine ikinci başkan vekalet eder. Kurul üyelerinin 

mazeretsiz bir şekilde dört toplantı arka arkaya Kurul çalışmalarına katılmaması 

halinde ilgili Kurul üyesi, üyelikten istifa etmiş sayılır ve hemen yeni üyenin atama 

işlemleri başlatılır.” hükümleri Telekomünikasyon Kurulunun üyelerinin atanma ve 

görevlerini belirleyen maddelerdir. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/erolm/dogal.pdf   135



Erol                                                             Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekomünikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum 

Kurul üyelerinin meslekî ve teknik deneyime sahip kişiler arasından seçilmesi 

önemlidir. Bu amacın gerçekleşmesi için, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8’nci 

maddesinde “Kurul üyeliklerine atanacakların hukuk, iktisat, finans, mühendislik, 

telekomünikasyon, işletme veya maliye dallarında yurt içinde veya dışında en az dört 

yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, hem mesleki açıdan hem de 

telekomünikasyon alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ve kamu veya 

özel sektörde en az on yıl çalışmış olmaları,” hükme getirilmiştir. 

 

Kurul üyelerinin seçim yetkisi genelde Bakanlar Kuruluna tanınmaktadır. Fakat, 

bu yetkinin kullanımı veya kullanım biçimi konusunda sadece Türkiye’de değil başka 

ülkelerde de ciddi eleştiriler ve tartışmalar vardır. Meselâ İtalya’da, telekomünikasyon 

kurumunun üyelerinin atanabilmesi için, siyasi partiler arasında 8 ay süren görüşmeler 

olduğu ve bu 8 aylık görüşmelerin, tartışmaların sonunda ancak telekomünikasyon 

kurumu üyelerinin atanabildiği söylenmektedir.147  

 

2813 sayılı Kanuna göre tüketicileri temsil eden üyenin Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin göstereceği ikişer aday arasından 

atanacağı şeklindeki hüküm ve o sektörde çalışan özel işletmelerin, kendilerini 

denetleyecek kurula üye vermelerinde söz sahibi olmaları, bir çeşit “self regulation” 

modelini yaratmaya çalışan bir uygulama olarak kendisini göstermektedir.148

 

Kanımızca Kurulun başkan ve üyelerinin atamasının Bakanlar Kurulu 

tarafından yapılması doğru bir yaklaşımdır. Ancak atanacak kişilerin kanunda sayılan 

özelliklere sahip olması, sektörün özelliklerini ve sorunlarını bilen kişiler olması, 

Kurulun kuruluş amaçlarının gerçekleştirmesinde, çok büyük bir öneme arz 

etmektedir. 

 

Ayrıca Kurulun beş yerine yedi üyeden oluşması, toplantı yeter sayısının beş ve 

karar yeter sayısının dört olarak değiştirilmesinin daha uygun olacağı 

düşünülmektedir. Kurula katılacak diğer üyelerden birinin ülkenin doğal, beşeri ve 

                                                           
147 TAN Turgut, a.g.t., s. 7. 
148 TAN Turgut, a.g.t., s. 8. 
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iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek, takip edilecek iktisadi, sosyal ve 

kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapan Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, diğer üyenin ise 

Rekabet Kurumunda olduğu gibi, Telekomünikasyon Kurulu tarafından 

Telekomünikasyon Kurumunun uzmanlık sıfatını kazanmış meslek personeli 

arasından göstereceği ikişer aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilmesinin, Kurul 

kararlarının daha sağlıklı ve doğru alınmasını sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Yine Kurul başkanının, Kurulun karar almasının engellenmesi halinde 

toplantıya katılmayan Kurul üyesi yerine vekalet etmesi şeklinde Kanunda yer alan 

yaklaşımın doğru bir yaklaşım olmadığı düşünülmektedir. Zira Kurul Başkanı ve 

Kurulda görev yapan üyeler birbirinden bağımsızdır. Kurul Başkanı görev yapan 

diğer kurul üyelerinin idari amiri veya onların üstü değildir. Kurul Başkanının kurul 

üyesinin yerine geçerek oy kullanması, kurul üyelerinin özerkliklerini ve 

bağımsızlıklarını zedeleyebilecek niteliktedir. Bu nedenle kurul üyelerinin mazeretsiz 

toplantıya katılmamaları sağlanmalıdır. Üye sayısının beşten yediye çıkarılması ve 

toplantı yeter sayısının beş, karar yeter sayısının da dört olarak değiştirilmesi bu 

konuda ortaya çıkabilecek sorunları daha da azaltacaktır. Ayrıca Kurul Başkanına 

hangi durumların Kurulun karar almasını engelleyici durumlar olduğunu tespit gibi bir 

yetki de verilmektedir. Karar alınmasını engelleyici durumlar gibi sübjektif olabilecek 

bir ifadenin Kanunda yer alması doğru bir yaklaşım değildir. Bu nedenle Kurul 

Başkanının, Kurulun karar almasının engellenmesi halinde toplantıya katılmayan 

kurul üyesinin yerine vekalet etmesi hükmünün Kanundan çıkarılması yerinde 

olacaktır. 

 

İşletmeci şirket tarafından gösterilen adaylar arasından atanan kurul üyelerinin 

görevinden ayrılmasından itibaren iki yıl boyunca anılan işletmeci şirket ile çalışma, 

danışmanlık veya hissedarlık şeklinde bir ilişki kuramayacağı hususu 2813 sayılı 

Kanunun 8’inci maddesinde düzenlenmektedir. Belirli bir sektörde önemli bir bilgi 

birikimine sahip olduğu için, ülkenin önemli bir sektöründe düzenlemeler yapma 

konusunda kendisine sorumluluk verilen bir kişinin, görevinden ayrıldıktan sonra en 

az iki yıl bu birikimini doğrudan uzman olduğu sektörde kendisini aday gösteren 
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şirketle çalışma, danışmanlık ve hissedarlık şeklinde bir ilişki içerisinde 

kullanamamasının doğru bir yaklaşım olmayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu 

hükmün kaldırılması yerinde olacaktır. Yine bu kapsamda, 2.11.1981 tarih ve 2531 

sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun da 

yürürlükten kaldırılması yerinde olacaktır. Görevinden ayrılan kişi, görevinden 

ayrıldıktan sonra veya görevi sırasında, görevini belirli kurumlar veya kişiler lehine 

kötüye kullanmışsa, bunu önlemenin veya bu durumu cezalandırmanın hukuk 

düzenimiz içerisinde başka yolları vardır. 

 

7.7. Personelin Yapısı ve Özlük Hakları 

 
 
 Bağımsız düzenleyici kurumların özerkliklerini sağlayan unsurlardan birisi de 

personel seçimlerinde de özerk olmalarıdır. Bu nedenle bağımsız düzenleyici 

kurumlar, özerkliklerine uygun olarak düzenledikleri sektördeki uzman personeli 

çalıştırabilmelidir. Bu hususun Telekomünikasyon Kurumunda tam manasıyla 

gerçekleştirildiğini söylemek oldukça zordur.  

 

4502 sayılı Kanunun Geçici 1’inci maddesi ile Telsiz Kanununda yapılan yeni 

düzenlemeler ve verilen yetki doğrultusunda, Bakanlar Kurulunca yapılacak 

düzenlemeler ile kadro ve görev unvanları değişmeyenlerin aynı unvanlı yeni 

kadrolara atanmış sayılacakları hükme bağlanmaktadır. Özerk yapıda kurulan 

Telekomünikasyon Kurumuna, kanunla bağımsız düzenleyici kurumda bu nitelikte 

personel ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın, Telsiz Genel Müdürlüğü 

personelinin Telekomünikasyon Kurumuna devredilmesi, bu tür kurumların kuruluş 

amaçları ve bağımsız yapıları ile ters düşmektedir. Bu tür bağımsız düzenleyici 

kurumların bağımsızlıklarını sağlayan hususlardan birisi de personel alımlarında da 

özerk olmalarıdır. Telekomünikasyon Kurumu kurulurken bağımsız düzenleyici 

kurumların yapılarına ters olan böyle bir hükmün getirilmiş olması, Kurumun verimli 

ve istenilen amaçlara uygun çalışmasını engeller niteliktedir.  

 

Ayrıca Telekomünikasyon Kurumunda, 27 Ocak 2000 tarihinde kurulmuş 

olmasına rağmen, Mayıs 2002 tarihi itibariyle 314’ü merkezde, 112’si taşrada olmak 

üzere toplam 426 personel istihdam edilmektedir. Her hangi bir norm kadro çalışması 
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tarafımızdan yapılmamış olmakla beraber, bu sayının oldukça fazla olduğu 

düşünülmektedir. İngiltere’de, telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici 

kurumda (OFTEL), 160 civarında personel istihdam edilmektedir. 

 

2813 sayılı Telsiz Kanununun 5’inci maddesinde “Kurul başkan ve üyelerinin 

aylık ücretleri, en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil aylık net 

ücretinin iki katını geçmemek üzere ilgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca 

belirlenir. 

 

Kurum personelinden kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin 

unvan, sayısı, nitelikleri, ücretleri, diğer mali ve sosyal hakları, sözleşme esasları ile 

bu Kanuna ekli kadro unvan ve derecelerinde değişiklik yapılması Kurulun teklifi ve 

Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Kurum kadrolarında çalışan memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 

belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), 

 

a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara % 20’sini, 

b) 10 ila 7'nci derecelerden aylık alanlara % 25’ini,  

c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30’unu,  

d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35’ini, 

 

geçmemek üzere Kurulca tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla 

birlikte gelir vergisine tabi olmaksızın fazla çalışma ücreti ödenir. 

 

Kurul başkan ve üyeleri ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak 

sözleşmeli personele çalıştıkları günlerle orantılı olarak mart, haziran, eylül ve aralık 

aylarında birer aylık ücretleri tutarında ikramiye ödenebilir. Ayrıca, iş verimliliği ve 

benzeri hususlar dikkate alınarak iki ikramiye daha ödenebilir.” hükmü yer 

almaktadır. 

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının kamu hizmetlerinde etkinliğin 

artırılması başlıklı dokuzuncu bölümünün kamu yönetiminin iyileştirilmesi ve 

yeniden yapılandırılması başlığı altında yer alan amaçlar, ilke ve politikalar arasında, 

mevcut çok sayıda ödeme kalemini içeren karmaşık ücret sisteminden vazgeçilerek, 
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ortak ve eşit işe eşit ücret ilkesine dayalı bir sisteme geçilmesinin esas alınacağı ve 

kamu personel rejimi reformunun gerçekleştirilebilmesi için çeşitli kanunlarda yer 

alan mali ve sosyal hak ve yardımların ayıklanarak, tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarının ücret rejiminin ve istihdamla ilgili diğer hususların tek ve ortak bir 

kanunda yer almasının sağlanacağı şeklinde hukuki ve kurumsal düzenleme 

bulunmaktadır. Bu hükümlerin gerçekleştirilmesi, kamu yönetiminde eşit işe eşit ücret 

ilkesinin uygulanması, kamuda çalışan personel arasında ücret adaletinin sağlanması, 

kamu yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Bağımsız düzenleyici 

kurumların kanunlarında yer alan Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretlerinin, en 

yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil aylık net ücretinin iki katını 

geçmemek üzere ilgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği 

şeklindeki hüküm, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının yukarıda belirtilen amaç, 

ilke ve politikalarına aykırılık teşkil eder bir nitelik arz etmekteydi.  

 

10.4.2001 tarih ve 4639 sayılı Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulu 

tarafından 4.7.2001 tarihinde kabul edilen, 631 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesi ile, 

631 sayılı KHK’da belirtilen kapsama dahil kuruluşlarda çalışanlara ödenecek 

ortalama ücretin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet 

memuruna her ne ad altıda olursa olsun fiilen yapılan mali ve sosyal hak niteliğindeki 

her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamın altı aylık net ortalamasını geçemeyeceği 

hükme bağlanarak, bu konuda olumlu bir adım atılmış ve kurul, üst kurul vb. adlar 

altında yapılanmış kurumların maaşlarına sınırlamalar getirilmiştir. 

 

7.8. Telekomünikasyon Kurumunun Denetimi 

 

Bağımsızlık zorunlu olarak bütün denetimlerin bulunmaması anlamına 

gelmemektedir. Bir yetkiyle donatılmış, idari yaptırımlar uygulayan ve devletin 

gelirlerinin kullanan bütün kuruluşlar değişken nitelikli üçlü bir denetimin konusunu 

oluşturabilmektedir. Bunlar, siyasi, mali ve yargısal denetimlerdir. Buna karşılık 

bağımsız düzenleyici kurumlar bu anlamda özgünlüklerinin ifadesi olarak, hiyerarşik 

nitelikli ve niteliği ne olursa olsun bir vesayet denetiminin dışındadır.149

                                                           
149 ATAY Ender Ethem, a.g.t., s. 24 
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OECD üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğunda bağımsız düzenleyici kurulların 

verdiği kararlar, mahkemeler dışında her hangi bir merci tarafından geri 

gönderilememektedir. Bunun yanında mahkemeler bağımsız düzenleyici kurulun 

verdiği kararı bozabilse bile, o kararın yerine geçebilecek yeni bir karar 

alamamaktadır. Bununla birlikte, Kanada, Meksika ve Macaristan’da bakan veya 

bakanlar kurulu bağımsız düzenleyici kurulun kararlarında kendi çekincelerine veya 

bakış açılarına göre değişiklikler yapabilmektedir. 
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Tablo 11: OECD Üyesi Ülkelerdeki Düzenleyici Kurumların Kararlarını Geri 
Gönderebilme Yetkisi 

Ülke Mahkeme Dışında Düzenleyicinin Kararını 
Geri Gönderebilecek Kurum 

Not 

Avustralya Yok  
Avusturya Yok  
Belçika Yok  
Kanada Konseydeki Vali Konseydeki vali, kararın tamamını 

veya bir kısmını değiştirmek veya 
kaldırmak amacıyla geri gönderebilir. 

Çek Cumhuriyeti -  
Danimarka Telekomünikasyon Şikayet Heyeti ve 

Telekomünikasyon Tüketici Heyeti 
 

Finlandiya Yok  
Fransa Yok  
Almanya Yok  
Yunanistan Yok  
Macaristan Bakan (radyo-televizyon yayıncılığı hariç) Bakan düzenleyicinin kararını sadece 

başvuru olduğunda geri gönderebilir ve 
bakanın kararı mahkemeye 
götürülebilir. 

İzlanda   
İrlanda Yok  
İtalya Yok  
Japonya -  
Kore -  
Luksemburg   
Meksika Bakan  
Hollanda Yok Bakan düzenleyiciye spesifik bireysel 

kararları kapsamamak şartıyla genel 
direktifler verebilir. 

Yeni Zelanda -  
Norveç Norveç Telekomünikasyon Başvuru ve 

Tavsiye Heyeti, İşçi ve İdari İşler Bakanlığı 
(rekabetle ilgili meseleler) 

 

Polonya -  
Portekiz Yok  
İspanya Yok  
İsveç Yok  
İsviçre Yok  
Türkiye -  
İngiltere Tekeller ve Birleşmeler Komisyonu Komisyon OFTEL’in kararını sadece 

bir telekomünikasyon operatörünün 
lisansında değişiklik yapılmasına 
katılmadığı zaman geri gönderebilir. 

ABD Yok  
Not  Bakanlığın hem düzenleme hem de politika üretme görevi olan ülkeler. 
(Türkiye’de 27.1.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun ile düzenleme yapma yetkisi 
Ulaştırma Bakanlığından alınarak, Telekomünikasyon Kurumuna verilmiştir. ABD’de 
telekomünikasyon sektöründe düzenleme federal seviyede yapılmaktadır.) Kaynak: 
OECD, Kasım 1999.150

 
 
                                                           
150 Telecommunications Regulations: Institutional Structures and Responsibilities, The OECD 
Document 2000, s. 21. 
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Behn (2001) hesap verebilirliği veya verilebilirliği dört kategoriye ayırıyor: 

 

1) Mali Hesap Verilebilirlik (Accountability for Finances), 

 

2) Adil ve Dürüst Olma Konusunda Hesap Verilebilirlik (Accountability for 

Fairness), 

 

3) Gücün Kullanımı (ya da Kötüye Kullanımı) Konusunda Hesap 

Verilebilirlik (Accountability for the Use / or Abuse of Power), 

 

4) Performans Konusunda Hesap Verilebilirlik (Accountability for 

Performance).151 

 

7.8.1. Telekomünikasyon Kurumunun İdari Denetimi 

 

Anayasanın idarenin bütünlüğü ilkesini gerçekleştirecek, idarî denetimin 

hiyerarşi denetimi, vesayet denetimi ve diğer idarî denetim yolları olarak üç türlü 

düzenlediği söylenebilir. Örneğin, hiyerarşi denetimi, merkezî yönetim organları 

içindeki bir denetim, vesayet denetimi yerel yönetimler için Anayasada öngörülmüş 

bir denetim, diğer idarî denetim yolları da, bu ikisine girmeyen, fakat Anayasada 

belirtilen, örneğin yüksek öğretim kurumları, kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşları açısından öngörülen denetim türleridir.  

 

Bu üçüncü idarî denetim yönteminin, yani diğer idarî denetim yolları olarak 

isimlendirebileceğimiz bu yöntemin içeriği Anayasada tam olarak belirlenmemekle 

birlikte, tipik hiyerarşik ve vesayet yetkilerine girmeyen, fakat kanunla yürütme 

organına verilen ve herhangi bir idarî birimin denetimi sonucunu doğuracak yetkilerin 

bu kapsama gireceği düşünülebilir.152

 

                                                           
151 KARACAN Ali İhsan, a.g.t., s. 47. 
152 ULUSOY Ali, Türk İdare Sistemi İçerisinde Rekabet Kurumunun Yeri, s.11. 
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OECD üyesi ülkelerde bağımsız düzenleyici kurumun bazı mercilere rapor 

vermesi şeklinde bir uygulama söz konusudur. OECD üyesi ülkelerde bağımsız 

düzenleyici kurum üç farklı şekilde rapor verir. En çok kullanılan, telekomünikasyon 

politikalarının oluşturulmasından sorumlu bakanlığa rapor vermesidir. Bazı ülkelerde, 

örneğin Avusturya, Almanya ve ABD’de, telekomünikasyon sektöründeki bağımsız 

düzenleyici kurum yasama organına rapor vermekle yükümlüdür. Yıllık rapor 

yayınlama zorunluluğu dışında her hangi bir rapor verme zorunluluğu getiren çok az 

sayıda ülke bulunmaktadır. 

 

 Genellikle, rapor verme zorunluluğu çok açık olmamaktadır. Bu nedenle bir 

çok ülkede rapor verme, bağımsız düzenleyici kurumun faaliyetlerini kapsayan yıllık 

raporun yayınlanması şeklinde olmaktadır. Fakat bazı ülkeler telekomünikasyon 

düzenleyicisine çok açık rapor verme zorunlulukları getirmektedir. Örneğin 

Avustralya’da ACA her yıl bakana, taşıyıcı ve servis sağlayıcıların performansları ile 

ilgili rapor vermektedir. 
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Tablo 12 : OECD Üyesi Ülkelerde Telekomünikasyon Sektöründeki Düzenleyici 
Kurumun Rapor Verme Yükümlülüğü 

Ülke Düzenleyici Rapor Verdiği Yer 
Avustralya ACA Bakanlık 
Avusturya TKC Yasama Meclisi (ve Bakanlık) 
Belçika BIPT Yıllık rapor yayımlama dışında sorumluluğu yok 
Kanada CRTC Bakanlık (Yasama Meclisi) 
Çek 
Cumhuriyeti 

CTO Bakanlık 

Danimarka NTA Bakanlık  
Finlandiya TAC Bakanlık 
Fransa ART Hükümet ve Parlamentoya yıllık rapor 
Almanya Reg TP Yasama Meclisine her iki yılda bir 
Yunanistan EETT Bakanlık 
Macaristan Communication Authority  Bakanlık 
İzlanda PTA - 
İrlanda ODTR  Bakanlık 
İtalya AGC Başbakana ve Yasama Meclisine yıllık rapor 
Japonya MPT - 
Kore MIC - 
Luksemburg ILT - 
Meksika Cofetel Yıllık rapor yayımlama dışında her hangi bir 

sorumluluğu yok. 
Hollanda OPTA Bakanlığa yıllık rapor 
Yeni Zelanda Commerce Commission Sonuçlar hükümet tarafından denetlenir. 
Norveç NPT Bakanlık 
Polonya Ministry of Post and 

Telecommunication 
- 

Portekiz ICP  Bakanlık 
İspanya CMT Bakanlık 
İsviçre NPTA Bakanlığa yıllık rapor 
İsveç ComCom and OFCOM  ComCom: Federal Konseye yıllık rapor  

OFCOM sektördeki yönetimi hakkında Bakanlığa 
bilgi sağlar 

Türkiye Ministry of Transport and 
Communications 

- 

İngiltere OFTEL  
ABD FCC Yasama Meclisi 

Not  Bakanlığın hem düzenleme hem de politika üretme görevi olan ülkeler. 
(Türkiye’de 27.1.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun ile düzenleme yapma yetkisi 
Ulaştırma Bakanlığından alınarak, Telekomünikasyon Kurumuna verilmiştir. ABD’de 
telekomünikasyon sektöründe düzenleme federal seviyede yapılmaktadır.) Kaynak: 
OECD, Kasım 1999, ITU General Trends in Telecommunication Reform 1998.153

 

 Ülkemizde de 30.01.2002 tarih ve 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların 

yeniden yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrası ile, madde kapsamındaki kurul, üst kurul ve 

bunlara bağlı kurumların faaliyetleri hakkındaki yıllık raporun her yıl Mayıs ayı 

sonuna kadar Bakanlar kuruluna sunulması hükme bağlanarak, hükümetin bağımsız 
                                                           
153 Telecommunications Regulations: Institutional Structures and Responsibilities, The OECD 
Document 2000, s.16 
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düzenleyici kurumların faaliyetlerini daha yakından izlemesi ve bağımsız düzenleyici 

kurumlar üzerindeki politik kontrolün daha iyi yapabilmesi imkanı sağlanmaya 

çalışılmıştır. 

  

7.8.2. Telekomünikasyon Kurumunun Yasama Denetimi 

 

Parlamentonun telekomünikasyon kurumu üzerindeki denetim yetkisine 

baktığımızda, 4743 sayılı Kanun ile Kanunda belirtilen kurul ve kuruluşların 

faaliyetlerine ilişkin olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 

Komisyonunu bilgilendirme esası getirilmiştir. Yapılacak bilgilendirme sonucu 

Parlamentonun ne yapacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye 4743 sayılı Kanunda 

yer verilmemiştir. Bunun dışında Parlamento, bağımsız düzenleyici kurumların 

işlevlerine ve kurul üyelerinin görevlerine çıkaracağı bir kanun ile son verebilir. Fakat 

böyle bir uygulama bağımsız düzenleyici kurumların özerkliğini zedeleyecek ve bu 

kurumların kurulma amaçları arasında yer alan, taahhüt sorununun bağımsız 

düzenleyici kurumlarla da giderilememesine neden olabilecektir. 

 

7.8.3. Telekomünikasyon Kurumunun Mali Denetimi 

 

2813 sayılı Kanunun 5’inci maddesi uyarınca Telekomünikasyon Kurumu, 

8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu ile vize ve tescil açısından, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu 

hükümlerine tâbi değildir. Kurum, Sayıştay tarafından denetlenir. Kurumun gelirleri 

her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

 

Bir kamu kurumu olarak bağımsız düzenleyici kurumların akçalı işlemlerinin 

mutlaka denetlenmesi ve bu denetimin de her yıl periyodik olarak yapılması gerekir. 

Kamu parası harcayan bir kurumun bağımsız olsa bile parasal işlerinin denetim dışı 

bırakılması dünyanın hiç bir yerinde hatta bağımsız düzenleyici kurumların en geniş 

anlamda özerk olduğu ABD’de bile düşünülmemektedir. Burada temel ilke kamu 

parasını kullanan kim olursa olsun bir başka görevli kurumca denetlenmelidir. Bu 
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denetleyici kurumun kim olacağı ve denetimin nasıl yapılacağı ise bir siyasal 

tercih/karar konusudur.154

 

31.01.2002 tarihinde kabul edilen 4743 sayılı Mali Sektöre ilişkin Borçların 

Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun 7’nci maddesi ile “Özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğini ve idari 

ve mali özerkliği haiz kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların yıllık hesapları 

Başbakanlık tarafından belirlenen Başbakanlık müfettişi, Başbakanlık Yüksek 

Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından 

denetlenir.” hükmü getirilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde Telekomünikasyon Kurumu 

da diğer bağımsız düzenleyici kurumlar gibi, Başbakanlık tarafından belirlenecek üçlü 

komisyon tarafından denetlenecektir. Kanunda belirtilen hükmü kanaatimizce 

komisyon üyelerinin beraberce denetim yapacakları şeklinde yorumlamak daha doğru 

olur. Bununla beraber, 4743 sayılı Kanunda belirlenen komisyon üyelerinin hangi 

usul ve esaslar çerçevesinde denetim yapacaklarının da Kanunda belirtilmesi, daha 

uygun olurdu. 

 

Bu kurumlar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendilerine verilen yetki 

ve görev çerçevesinde faaliyette bulunmaktadırlar. Bu nedenle Anayasanın 160’ıncı 

maddesine göre, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini 

kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama 

işlerini yapmakla görevli bulunan Sayıştayın bu kurumları denetlemesinin daha uygun 

bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir. 

 

7.8.4. Telekomünikasyon Kurumunun Yargısal Denetimi 

 

Bu kuruluşlar, konularıyla ilgili etkinlikler ve kişiler hakkında çeşitli işlemler ve 

eylemler yaptıkları için, hukuka bağlı idare ilkesi uyarınca, en azından kanunilik 

                                                           
154 KARACAN Ali İhsan, a.g.t., s. 49. 
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yönünden yargısal denetime tabidir. Bu kurumların icrai karar niteliği taşıyan 

işlemleri iptal edilebilir.155

 

Bir kamu kurumunun kamusal birtakım yetkiler kullanarak yaptığı işlemler idari 

işlemdir, idari işlemleri denetleyecek olan yer de idari yargıdır. Bağımsız düzenleyici 

kurumların yapmış olduğu işlemlere karşı idari yargıda dava açılabilir. Anayasanın 

125’inci maddesinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık 

olduğu hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla Telekomünikasyon Kurumunun her türlü 

işlemi de yargı denetimine tabidir.  

 

2813 sayılı Kanunda, Telekomünikasyon Kurumunun kararlarına karşı hangi 

mahkemede dava açılacağına ilişkin özel bir düzenleme getirilmemiştir. Bu nedenle 

Telekomünikasyon Kurulunun kararlarına karşı genel yetkili mahkemelere 

başvurulmaktadır. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 55’inci 

maddesinde Rekabet Kurulunun kararlarına karşı Danıştaya başvurulabileceği, yine 

4628 sayılı Enerji Piyasası Kanununda Enerji Kurulunun kararlarına karşı açılacak 

davaların ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görüleceği hükme bağlanmıştır. 

Bağımsız düzenleyici kurumların aldıkları kararların incelenmesi belirli bir ihtisas 

gerektiren kararlardır. Bu nedenle bu kurumların kararlarına karşı itiraz mercii olarak 

Danıştayın tespit edilmiş olması doğru bir yaklaşımdır. Telekomünikasyon 

Kurumunun kanununda da bu yönde bir değişiklik yapılarak, Telekomünikasyon 

Kurumunun kararlarına karşı da itiraz mercii olarak Danıştayın tespit edilmesi yerinde 

bir değişiklik olacaktır.  

 

7.9. Rekabet Kurumu ile Telekomünikasyon Kurumu Arasındaki İlişki 

 

7.9.1. Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Kurumunun Rolü 

 

Bir çok OECD üyesi ülke, ABD, Kanada, İngiltere hariç, rekabet otoritesine 

düzenleme görevi vermek yerine, sektöre özel telekomünikasyon kurumu 

                                                           
155 DURAN Lütfi, a.g.m., s. 7 
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kurmuşlardır. Bunun iki temel nedeni vardır. İlk olarak, rekabet otoritesinin temel 

sorumluluğu, aşırı veya ayrımcı fiyat, birleşme ve kartel gibi rekabetçi olmayan 

piyasa davranışlarına reaksiyon göstermektir. Bu nedenle rekabet otoritesi, piyasada 

rekabetçi olmayan davranışlar meydana geldikten sonra, ex post olarak düzenleme 

yapmaktadır. Bir çok sektörden farklı olarak telekomünikasyon sektörü, tekelci bir 

piyasa yapısından rekabetçi bir piyasa yapısına doğru gitmektedir. Gelişen bu yapı 

çerçevesinde bir çok ülke, rekabetin sadece sektöre özel düzenlemelerin yapılması ve 

düzenlemeleri koruyucu kurallar oluşturulmadan piyasanın serbest bırakılarak 

rekabetin gerçekleşeceğini düşünmemektedir. Bu nedenle, rekabetçi çevrenin 

geliştirilmesi ve özelikle evrensel hizmetin sağlanması konusunda hakim durumdaki 

taşıyıcının hakim durumunu kötüye kullanmasının önlenmesi için, bazı düzenleyici 

vasıtalar kullanılmalıdır. Bu durumda telekomünikasyon sektöründe adil rekabet 

ortamının sağlanması büyük oranda bağımsız düzenleyici kurumların gücüne ve 

bağımsız düzenleyici kurumun düzenleme kurallarının uygulanması konusunda 

oluşturacağı önrekabetçi davranışlara bağlıdır. Bu durum göz önüne alındığında, bir 

çok ülke, sektöre özel bağımsız düzenleyici kurumların kurulmasını, ex post olarak 

problemler açıkça ortaya çıktıktan sonra değil, problemler ortaya çıkmadan önce ex 

ante olarak rekabetin geliştirilebilmesi, rekabete aykırı durumların ortaya çıkmaması 

ve önceden tedbir alınması amacıyla desteklemiştir. 

  

 Telekomünikasyon düzenlemeleri her ne kadar ekonomik düzenlemeler olsa 

da, genel rekabet kuralları arasına katmanın zor olduğu evrensel hizmet gibi sosyal 

özellikleri de bulunmaktadır. Ayrıca bu sektördeki teknik düzenlemeler rekabet 

otoritesinin düzenleme yapısına uymamaktadır. Bu nedenle, telekomünikasyon 

sektöründe düzenleme yapılabilmesi sektörde teknoloji merkezli profesyonel bilgiyi 

gerektirir.  

 

Bir çok OECD ülkesinde telekomünikasyon sektöründe bağımsız düzenleyici 

kurum oluşturulurken, aynı zamanda rekabet otoritesinin rolü, telekomünikasyon 

sektöründe rekabet geliştikçe, hiç bir zaman olmadığı kadar gelişmiştir. Rekabet 

otoritelerinin rolü iki farklı şekilde gelişmiştir. 
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Birincisi, telekomünikasyon sektörüne rekabet kuralları bakımından getirilen 

istisnalar yürürlükten kaldırılmıştır. Öncelikle, bir çok ülke sektöre özel düzenleme 

kurallarının varolduğu alanlarda genel rekabet kuralları uygulanmıştır.  

 

İkinci olarak rekabet otoritelerinin rolü sektör düzenleyicisi kurumların rolleri 

ile beraber artmıştır.156

 

7.9.2. Telekomünikasyon Sektöründeki Bağımsız Düzenleyici Kurum ile 

Genel Rekabet Otoritesi Arasındaki İlişkiler 

 

Telekomünikasyon piyasasının tekelci yapısından rekabetçi bir yapıya dönmesi, 

telekomünikasyon sektörünü artan bir şekilde rekabet otoritesinin görev alanına 

sokmuştur. Genel olarak telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici 

kurum, teknik düzenlemelerden (örneğin spektruma izin verilmesi, numaralandırmaya 

izin verilmesi, hizmet çeşidi onaması ve standart getirilmesi), aynı zamanda 

telekomünikasyona yönelik ekonomik ve sosyal düzenlemelerden (örneğin lisans 

verme, evrensel hizmet, fiyatların düzenlenmesi, ara bağlantı rejimi vb) sorumludur. 

Diğer taraftan rekabet otoritesi ise rekabetçi olmayan davranışlardan ve 

birleşmelerden sorumludur. Bunun aksine bazı ülkelerde, örneğin ABD, Japonya ve 

Kore, hem rekabet otoritesi hem de telekomünikasyon sektöründeki bağımsız 

düzenleyici kurum rekabetçi olmayan davranışlar ve birleşmelerden sorumludur. 

 

Rekabet otoritesinin telekomünikasyon sektöründeki rolünün artması ile 

bağımsız düzenleyici kurum ile rekabet otoritesi arasında çelişkili düzenleme 

kararlarının verilmesi olasılığı da artmıştır. Lex specialis (özel kanun hükmünün genel 

kanun hükmünden önce uygulanması) kuralı genellikle telekomünikasyon 

sektöründeki bağımsız düzenleyici kurum ile rekabet otoritesi arasında anlaşmazlık 

çıktığı durumlarda uygulanmakla beraber, rekabet arttıkça her iki düzenleyicinin de 

düzenlemeye ilişkin olarak ortaya koydukları hareketlerdeki gri alanlar artmaktadır. 

                                                           
156 Telecommunications Regulations: Institutional Structures and Responsibilities, The OECD 
Document 2000, s. 8. 
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Bu nedenle, telekomünikasyon operatörleri, hükümetten yanlış ticari kararlar verme 

ve düzenleyicilerin arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı ticari kararlarını erteleme 

riskinin azaltılması için, düzenlemelerin önceden öngörülebilir olmasını talep 

etmektedir. 

 

Genel olarak telekomünikasyon sektöründe uyuşan kararların alınabilmesi için 

kullanılan üç model vardır. Birincisi düzenlemeye ilişkin bütün yetkinin, Yeni 

Zelanda da olduğu gibi, genel rekabet kurallarının mahkemeler tarafından 

uygulanması ve düzenleme yetkisinin rekabet otoritesinde olmasıdır. Bu modelin 

çapraz endüstrilerde tutarlı düzenleme denetiminin sağlanması gibi bir avantajı vardır. 

Bunun yanında tekelden rekabete geçen endüstrilerde bu model, evrensel hizmete 

ulaşım gibi, özel olarak sektörü tanımlayan sorunlarda rekabeti sağlamada yetersiz 

kalabilmektedir. 

 

İkinci model telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kuruma 

rekabet kurallarını uygulama konusunda yetki verilmesidir. Bazı spesifik durumların 

dışında telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kuruma rekabet 

kurallarını uygulama konusunda yetki verilmemektedir. Her ne kadar İngiltere’de 

telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kuruma rekabet kurallarını 

uygulama yetkisi vermişse de (OFTEL’in rekabet kurallarını uygulama yetkisi, 

telekomünikasyon operatörünün kendisine verilen lisans yetkisini ihlal ettiğinin tespit 

edilmesi durumunda söz konusu olabilmektedir), genellikle sektör düzenleyici 

kurumların rekabet kurallarını uygulama yetkisi yoktur. 2000 yılından sonra 

İngiltere’de telekomünikasyon sektörünü düzenleyen bağımsız düzenleyici kurum 

olan OFTEL, rekabetçi olmayan davranışları engelleme konusunda telekomünikasyon 

piyasasında rekabet yasasını temel alan yeni yetkilere sahip olmuştur. Bu model 

telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kuruma çeşitli problemleri 

çözme konusunda, telekomünikasyon düzenlemeleri ile rekabet kanunları arasında 

problemi en iyi çözebilecek yolu seçme imkanını tanımaktadır. 

 

Üçüncü model ise, rekabet otoritesi ile telekomünikasyon sektöründeki 

bağımsız düzenleyici kurum arasında işbirliği yapılmasıdır. Bir çok ülkede uygulanan 
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bu yoldur. Fransa’da, telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kurum 

başkanının, hakim durumunun kötüye kullanılması veya rekabetçi olmayan 

davranışları Rekabet Konseyine bildirme zorunluluğu vardır. Portekiz’de ara bağlantı 

konusunda girişimcilerin düzenlenmesi için telekomünikasyon sektöründeki bağımsız 

düzenleyici kurumun rekabet otoritesinin görüşünü alma zorunluluğu vardır. 

Hollanda’da sektör spesifik düzenleyici kurum ile rekabet kurumu 

koordinasyonsuzluk çekmemek için, aralarında işbirliği protokolü imzalamışlardır. 

Almanya’da telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kurum, fiyat 

düzenlemelerinden önce rekabet otoritesinin görüşünü almak zorundadır. İsveç’te 

telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kurum telekomünikasyon 

alanındaki rekabet meselelerinde, rekabet otoritesini bilgilendirmekle yükümlüdür. 

OECD’de üye ülkelerde telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici 

kurumlar ile rekabet otoriteleri arasında artan bir oranda resmi ve gayri resmi danışma 

uyumu vardır.157

  

7.9.3. Rekabet Kurumu ile Telekomünikasyon Kurumu Arasındaki İlişkiler 

 

4502 sayılı Kanunun bazı maddeleri lafzı itibariyle incelediğinde Kanunun 

Telekomünikasyon Kurumu ile Rekabet Kurumu arasında yetki çatışması 

doğurabilecek hükümler içerdiği görülmektedir.  

 

4.2.1924 tarih ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 4’üncü maddesinin 

(ı) bendinde yer alan ”Bu Kanunda aksi belirtilmiş olmadıkça, telekomünikasyon 

hizmetlerine ve/veya altyapısına ilişkin imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon 

ruhsatı yoluyla yapılacak yetkilendirmelerde ve genel olarak tüm telekomünikasyon 

alanlarında, 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 

hükümleri ve Türk Telekomun bu Kanunda belirlenen tekel hakları saklı kalmak 

kaydıyla, serbest rekabet ortamı sağlanması ve korunması,” hükmü, 5.4.1983 tarih 

ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 7’nci maddesinin (ı) bendinde yer alan 

“Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı ile ilgili olarak işletmecilerin ve bu alanda 

                                                           
157 Telecommunications Regulations: Institutional Structures and Responsibilities, The OECD 
Document 2000, s. 22. 
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kanuna uygun olarak ticari faaliyet içinde bulunanların, hizmetlerin yürütülmesi, 

altyapının işletilmesi ve çeşitli telekomünikasyon teçhizat ve cihazları üreten veya 

satanların bu hizmet ve faaliyetlerini Türkiye dahilinde tam bir rekabet ortamı içinde 

gerçekleştirmelerini sağlamak, teşvik edici tedbirleri almak,” hükmü, 2813 sayılı 

Kanunun 7’nci maddesinin son fıkrasında yer alan “Kurum telekomünikasyon 

hizmetlerinin yürütülmesi ve altyapısının işletilmesi ile ilgili hususları ve ayrıca hem 

bu hizmetlerde hem de genel olarak telekomünikasyon sektöründe rekabete aykırı 

davranış, plan ve uygulamaları resen veya şikâyet üzerine incelemeye ve görev 

alanına giren konularda bilgi ve dokümanların sağlanmasını talep etmeye yetkilidir. 

Kurum, telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı ile ilgili yönetmeliklerin ve diğer 

genel idari işlemlerin yayınlanmasından önce ilgili tarafların kamuya açıklanacak olan 

ve üzerinde ilgili tarafların yorum yapabileceği görüşlerini bildirmesine imkân 

verebilmek için gerekli tedbirleri alabilir. Kurum tüketici menfaatlerinin korunması 

için de gerekli tedbirleri alır. Rekabet Kurulu, telekomünikasyon sektörüne ilişkin 

olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde ve birleşme ve devralmalara ilişkin olarak 

vereceği kararlar da dahil olmak üzere telekomünikasyon sektörüne ilişkin olarak 

vereceği tüm kararlarda, öncelikle Kurumun görüşünü ve Kurumun yapmış olduğu 

genel düzenleyici işlemleri dikkate alır.” hükmü, Rekabet Kurumu ile 

Telekomünikasyon Kurumu arasında rekabeti sağlama ve rekabet kurallarını 

uygulama konusunda bir kargaşa varmış gibi bir intiba vermektedir. 

 

Bu durumda, telekomünikasyon sektöründe rekabet ihlali olması durumunda bu 

konu hangi kurumun yetkisi alanına girecektir? Kanımızca 2813 ve 406 sayılı 

Kanunlar ve 4054 sayılı Rekabet Kanunu birlikte yorumlandığında, telekomünikasyon 

sektöründe rekabet ihlali olduğu zaman Rekabet Kurulunun görevli olduğu, Rekabet 

Kurulunun ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun kapsamı dışında kalan 

alanlarda, rekabet ihlal edilmeden önce rekabetin ihlallerinin olmaması için gerekli 

tedbirlerin alınmasında ise Telekomünikasyon Kurulunun yetkili olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Dolayısıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 

kapsamına giren ve rekabet ihlallerinde Rekabet Kurumu yetkili olacaktır. 
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Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulunun 2001/3150 sayılı kararı ile kabul 

ettiği 2002 Yılı Programının Ekonomide Etkinliğin Artırılması başlıklı sekizinci 

bölümünün rekabet hukuku ve politikaları başlığı altında yer alan hukuki ve kurumsal 

düzenlemeler kısmında “Sektörel düzenlemelerden sorumlu bağımsız kurumların 

kendi aralarında ve Rekabet Kurumuyla olan ilişkileri konusundaki görev, yetki ve 

sorumluluk paylaşımının sınır ve koşullarını belirleyecek iki ve çok taraflı protokoller 

hazırlanacaktır” denilmektedir. Nitekim Rekabet Kurumu ile Telekomünikasyon 

Kurumu arasında bu yönde yapılan çalışmalar son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. 

 

Rekabet Kurumu ile Telekomünikasyon Kurumu arasında rekabet kurallarının 

uygulanması konusunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara meydan vermemek için bu 

konuya ilişkin olarak kanuni bir düzenlemenin yapılması da uygun olacaktır. 
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SONUÇ 

 

Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve artan globalleşme eğilimi 

telekomünikasyon sektörünü klasik kalıpların dışına iterek köklü bir geçiş sürecine 

sokmuştur. Bu süreç içerisinde sektörün tekelci yapısı yerini özelleştirme, 

liberalizasyon ve konsolidasyon hareketlerine bırakmıştır. 

 

Dünyada son yıllarda telekomünikasyon alanında göze çarpan en önemli 

gelişme, söz konusu alandaki politika belirleme, idari düzenleme yapma ve 

işletmecilik işlevlerinin birbirinden ayrılması ve her bir işlevin, o işlevin niteliğine 

uygun esaslar çerçevesinde yürütülür hale getirilmesidir. Serbestleşme sağlanan 

gelişmiş ülkelerdeki sektör yapısı incelendiğinde; siyasi sorumluluk taşıyan 

hükümetlerin genel esaslar ve hedefler çerçevesinde sektör politikasını belirlediği, 

faaliyetlerinde bağımsız düzenleyici kurumların teknik nitelikteki idari düzenlemeleri 

yaptığı, işletmecilik faaliyetlerinin de ekonomik esaslar çerçevesinde ticari kuruluşlar 

tarafından yerine getirildiği görülmektedir. 

 

Bu çerçevede ülkemizde de 27.1.2000 tarih ve 4502 sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz 

Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı 

Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2813 sayılı 

Telsiz Kanununda Değişiklik yapılarak, telekomünikasyon sektöründe düzenleme ve 

denetleme yapmak üzere Telekomünikasyon Kurumu kurulmuştur. Daha önceki 

bölümlerde incelenen Telekomünikasyon Kurumunun yapısına bakıldığında, 

Kurumun yapılanmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır: 

 

Bağımsız düzenleyici kurumun etkin bir şekilde görevini geçekleştirebilmesi 

sadece kurumun kendisine ve görevlerine bağlı değildir. Düzenleyici çerçeve sağlam 

temellere oturtulmuş kurumsal bir altyapıyla desteklenmelidir. Düzenleyici çerçeve 

başlangıçtan itibaren çok detaylı ele alınıp, ileride belirsizlikler yaratmayacak şekilde 

tasarlanması gereklidir. Bu açıdan, çerçevenin gelecekte siyasi ve kişisel çıkar gibi 

nedenlerle dış etkilere ve ciddi tahribatlara maruz kalması mutlaka yasalarla 

engellenmelidir. Bu kurumsal yapının bağımsız bir çatı altında etkin çalışması 
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sağlanmalıdır. Düzenleyici çerçevenin kurumsal yapısının başlangıçta iyi tesis 

edilememesi sonucunda faaliyetlerde belirsizlikler ve değişiklikler baş gösterebilir. 

Böyle bir durum ise, sektörde faaliyet gösteren firmaların gelecek konusundaki 

kaygılarını arttırabilir ve yatırımlarda ciddi kesintileri gündeme getirebilir.  

 

Telekomünikasyon Kurumunun, hükümetin politik kararlarına uygun 

düzenlemeler yapılabilmesi için, Kurum ve politika üretici arasında sıkı bir 

işbirliğinin olması gerekir.  

 

Ayrıca bu otoritelerin çözümlemek durumunda kalacağı sorunlar, genellikle 

çıkar ilişkilerinden kaynaklanmış olacağı için, ilgili toplum kesimlerini veya 

gruplarını temsil eden kişilerin karar süreçlerine katılmaları sağlanmalıdır.  

 

Telekomünikasyon Kurumunun Anayasal konumuna baktığımızda karşımıza 

şöyle bir tablo çıkmaktadır: Anayasanın 123’üncü maddesinde yer alan “kanunla veya 

kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kamu tüzel kişiliği kurulabilir” hükmü, 

Anayasada doğrudan doğruya düzenleme konusu yapılmamış kamu kurumları 

açısından genel bir dayanak noktası oluşturmaktadır. Ayrıca, Anayasanın 167’nci 

maddesindeki “Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve 

düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fili veya anlaşma 

sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.” hükmünün bağımsız düzenleyici 

kurumların kurulmasına ayrı bir dayanak teşkil ettiği söylenebilir. Bu maddelere 

dayanılarak yasa koyucu yeni kamu kurumları meydana getirebilir. Bu tür kurumların 

var olabilmesi için, ayrıca Anayasada düzenlenmeleri gerekmez. Bununla beraber 

Anayasada idari yapımızın katı düzenleniş biçimi, üstelik idarenin bütün olduğunu 

ilkesinin Anayasada yer alması, bu tür kurumların bir yere oturtulmasında sıkıntıya 

neden olmaktadır. Bu nedenle bu tür kurumlar için Anayasada genel bir hükmün yer 

almasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 

 

 2813 sayılı Kanunda, Telekomünikasyon Kurumunun ilişkili olduğu bakanlığın 

Ulaştırma Bakanlığı olduğu belirtilmektedir. 3046 sayılı bakanlıkların kuruluş ve 

görevlerini düzenleyen Kanunda ve hukuk literatüründe ilişkili bakanlığın ne anlama 

geldiğine ilişkin bir hüküm veya tanım bulunmamaktadır. Bu nedenle 3046 sayılı 
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Kanunda değişiklik yapılarak ilişkili bakanlık ifadesinin hukuk düzenimiz içindeki 

yeri tanımlanmalıdır. 

 

Dünyadaki uygulamalara baktığımızda bu tür kurumların genellikle idari ve 

mali özerkliğe sahip olduğunu ve merkezi otoritenin vesayet denetimine tabi 

olmadığını görmekteyiz. Nitekim ülkemizde de telekomünikasyon sektöründe 

düzenlemeler yapmak üzere kurulan, Telekomünikasyon Kurumunun da kamu tüzel 

kişiliği, idari ve mali özerkliği haiz, özel bütçeli ve kurumun görevlerini yerine 

getirirken bağımsız olduğunu, 4502 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi ile değiştirilen 

2813 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde görmekteyiz. Telekomünikasyon Kurumunun 

ve diğer bağımsız düzenleyici kurumların tüzel kişiliklerinin olması, onlara hak ve 

yetkiler tanımakta, eylem yeteneğine yasa ile sahip olmaları, mahkemelerde davalı ve 

davacı olmaları, mali özerkliklerini daha da sağlamlaştırmaktadır. Bu nedenlerle bu 

tür kurumların tüzel kişiliklerinin olması, bu kurumların kuruluş amaçları 

düşünüldüğünde, bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için doğru bir yaklaşımdır. 

 

Bununla beraber, Telekomünikasyon Kurumunun görevlerini yerine getirirken 

bağımsız olması, onun hükümet politikalarından bağımsız olduğu anlamına 

gelmemektedir. Bağımsızlık daha çok bakanlık veya diğer görevli hükümet 

birimlerinin ve bağımsız düzenleyici kurumu etkileyebilecek baskı gruplarının, 

düzenlemelerin uygulanmasında ve politikalarda bağımsız düzenleyici kuruma 

karışamaması anlamına gelir. Dünyadaki uygulamalara baktığımızda bağımsız 

düzenleyici kurumlara ne kadar özerklik ve bağımsızlık verileceği, her ülkenin 

ekonomik ve politik durumuna göre değişmektedir. Bununla beraber bağımsız 

düzenleyici kuruma, düzenlemelere ilişkin her hangi bir müdahale olmadan 

düzenlemeleri uygulayabilecek, gerekli bağımsız yapı oluşturulmaktadır. Bağımsız 

düzenleyici kurumlara gerçek varlıklarını ortaya koyabilmeleri için gerekli organik ve 

işlevsel bir bağımsızlık sağlanması yerinde bir uygulamadır. 

 

Bağımsızlık, politik gelenek ve bağımsız düzenleyici kurulun üyelerinin 

kişilikleri gibi faktörlere bağlı olsa da, bağımsızlıkta en önemli faktör bağımsız 

düzenleyici kurumun kurumsal yapısıdır. 
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Telekomünikasyon sektöründeki bağımsız düzenleyici kurumun bağımsızlık 

derecesi, kısmen kurul başkanının nasıl ve hangi şartlarda atandığına bağlıdır. Eğer 

karar organı hükümet tarafından atanan ve farklı branşlardan (örneğin, kurul 

üyelerinin bazıları yürütmenin başı tarafından ve bazıları da yasama organı tarafından 

atanması) oluşan bir kuruldan oluşuyorsa, farklı üyelerden oluşması düzenleyici 

kurumu daha da bağımsız hale getirmektedir. Bu kurumların üyelerinin atanmasında 

bağımsızlığı garanti edecek sihirli bir formülü bugüne kadar hiçbir ülke bulamamıştır. 

Seçim ve atama yetkisinin hükümetlere, yani Bakanlar Kuruluna tanındığı durumlarda 

bu yetkinin kullanılmasından önce, siyasî olmayan organ veya makamların 

gösterecekleri adaylar arasında seçim yapma esası getirilmeye çalışılmaktadır. 

Kurulun başkan ve üyelerinin atamasının Bakanlar Kurulu tarafından yapılması doğru 

bir yaklaşımdır.  

 

Bağımsız düzenleyici kurumların görev konuları, klasik kamu hizmetlerine 

oranla daha teknik ve bilimsel nitelikte olduğundan, buralarda görevlendirilecek 

kişilerin bir takım uzmanlık dallarından seçilmelerinde yarar ve hatta gereklilik 

vardır. Atanacak kişilerin kanunda sayılan özelliklere sahip olması, sektörün 

özelliklerini, sorunlarını bilen kişiler olması, Kurulun kuruluş amaçlarını 

gerçekleştirmesinde büyük önem arz etmektedir. 

 

Seçimin yanında genellikle bağımsızlığı sağlamanın bir başka yolu; üyelerin 

mümkün olduğunca uzun süre için göreve getirilmeleri, üyelerin kendilerini göreve 

getirenlere karşı bağımsızlıklarını daha da sağlamlaştıracaktır. 

 

Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevden uzaklaştırılamamaları, 

bağımsızlığın bir başka güvencesini oluşturmaktadır. Telekomünikasyon Kurulunda, 

kurul başkanı ve üyeler ancak ciddi bir hastalık veya rahatsızlık nedeni ile iş 

görememe, görevi kötüye kullanma veya yüz kızartıcı bir suç ile mahkum olma 

halinde Bakanlar Kurulu tarafından süresi dolmadan görevden alınabilmektedir. 

Dolayısıyla kurul üyelerinin görev güvenceleri bulunmaktadır. 

 

Kurulun beş yerine yedi üyeden oluşmasının, toplantı yeter sayısının beş ve 

karar yeter sayısının dört olarak değiştirilmesinin ve Kurula katılacak diğer üyelerden 

birinin ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek, 
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takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde 

Hükümete müşavirlik yapan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu 

Devlet Bakanlığı, diğer üyenin ise Rekabet Kurumunda olduğu gibi, 

Telekomünikasyon Kurulu tarafından Telekomünikasyon Kurumunun uzmanlık 

sıfatını kazanmış meslek personeli arasından göstereceği ikişer aday arasından 

Bakanlar Kurulunca seçilmesinin, Kurul kararlarının daha sağlıklı ve doğru alınmasını 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Kurul Başkanının, Kurulun karar almasının engellenmesi halinde toplantıya 

katılmayan kurul üyesi yerine vekalet etmesi şeklindeki, 2813 sayılı Telsiz 

Kanununun 8’inci maddesinde yer alan hüküm doğru bir yaklaşım değildir. Zira 

Kurul Başkanı ve Kurulda görev yapan üyeler birbirinden bağımsızdır. Kurul 

Başkanı, görev yapan diğer kurul üyelerinin idari amiri veya onların üstü değildir. 

Kurul Başkanının kurul üyesinin yerine geçerek oy kullanması kurul üyelerinin 

özerkliklerini ve bağımsızlıklarını zedeleyebilecek niteliktedir. Bu nedenle, kurul 

üyelerinin mazeretsiz toplantıya katılmamaları sağlanarak, üye sayısının beşten 

yediye çıkarılması ve toplantı yeter sayısının beş, karar yeter sayısının da dört olarak 

değiştirilmesi, bu konuda ortaya çıkabilecek sorunları daha da azaltacaktır. Ayrıca 

Kurul Başkanına hangi durumların, Kurulun karar almasını engelleyici durumlar 

olduğunu tespit etme gibi bir yetki de verilmektedir. Karar alınmasını engelleyici 

durumlar gibi sübjektif olabilecek bir ifadenin Kanunda yer alması ve bu durumun 

gerçekleşip gerçekleşmediğine Kurul Başkanının karar vermesi doğru bir yaklaşım 

değildir. Bu nedenle, Kurul Başkanının Kurulun karar almasının engellenmesi halinde 

toplantıya katılmayan kurul üyesinin yerine vekalet etmesi hükmünün Kanundan 

çıkarılması yerinde olacaktır. 

 

İşletmeci şirket tarafından gösterilen adaylar arasından atanan kurul üyelerinin 

görevinden ayrılmasından itibaren iki yıl boyunca anılan işletmeci şirket ile çalışma, 

danışmanlık veya hissedarlık şeklinde bir ilişki kuramayacağı hususu 2813 sayılı 

Kanunun 8’inci maddesinde düzenlenmektedir. Belirli bir sektörde önemli bir bilgi 

birikimine sahip olduğu için ülkenin önemli bir sektöründe düzenlemeler yapma 

konusunda kendisine sorumluluk verilen bir kişinin, görevinden ayrıldıktan sonra en 

az iki yıl bu birikimini doğrudan uzman olduğu sektörde kendisini aday gösteren 

şirketle çalışma, danışmanlık ve hissedarlık şeklinde bir ilişki içerisinde 
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kullanamamasının doğru bir yaklaşım olmayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu 

hükmün yürürlükten kaldırılması gerektiği düşünülmektedir. Görevinden ayrılan kişi, 

görevinden ayrıldıktan sonra veya görevi sırasında görevini belirli kurumlar veya 

kişiler lehine kötüye kullanmışsa, bunu önlemenin ve bu durumu cezalandırmanın 

hukuk düzenimiz içerisinde başka yolları vardır. 

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının kamu hizmetlerinde etkinliğin 

artırılması başlıklı dokuzuncu bölümünün kamu yönetiminin iyileştirilmesi ve 

yeniden yapılandırılması başlığı altında yer alan amaçlar, ilke ve politikalar arasında, 

mevcut çok sayıda ödeme kalemini içeren karmaşık ücret sisteminden vazgeçilerek, 

ortak ve eşit işe eşit ücret ilkesine dayalı bir sisteme geçilmesinin esas alınacağı ve 

kamu personel rejimi reformunun gerçekleştirilebilmesi için çeşitli kanunlarda yer 

alan mali ve sosyal hak ve yardımların ayıklanarak, tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarının ücret rejiminin ve istihdamla ilgili diğer hususların tek ve ortak bir 

kanunda yer almasının sağlanacağı şeklinde hukuki ve kurumsal düzenleme 

bulunmaktadır. Bu hükümlerin gerçekleştirilmesi, kamu yönetiminde eşit işe eşit ücret 

ilkesinin uygulanması, kamuda çalışan personel arasında ücret adaletinin sağlanması, 

kamu yönetimi açısından önem arz etmektedir. Bağımsız düzenleyici kurumların 

kanunlarında yer alan Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretlerinin, en yüksek Devlet 

memurunun her türlü ödemeler dahil aylık net ücretinin iki katını geçmemek üzere, 

ilgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği şeklindeki hüküm, 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının yukarıda belirtilen amaç, ilke ve politikalarına 

aykırılık teşkil eder bir nitelik arz etmekteydi. 10.4.2001 tarih ve 4639 sayılı 

Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından 4.7.2001 tarihinde kabul edilen, 

631 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesi ile, 631 sayılı KHK’da belirtilen kapsama dahil 

kuruluşlarda çalışanlara ödenecek ortalama ücretin 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna her ne ad altıda olursa olsun fiilen yapılan 

mali ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamın altı aylık 

net ortalamasını geçemeyeceği hükme bağlanarak, bu konuda olumlu bir adım atılmış 

ve kurul, üst kurul vb. adlar altında yapılanmış kurumların maaşlarına sınırlamalar 

getirilmiştir. Kurullardaki maaş ve diğer özlük haklar, kamudaki genel ücret dengesini 

bozmayacak şekilde düzenlenmelidir. 
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Bağımsız düzenleyici kurumların özerkliklerini sağlayan unsurlardan birisi de 

personel seçimlerinde de özerk olmalarıdır. Bu nedenle bağımsız düzenleyici 

kurumlar, özerkliklerine uygun olarak düzenledikleri sektördeki uzman personeli 

çalıştırabilmelidir. Bu hususun Telekomünikasyon Kurumunda tam manasıyla 

gerçekleştirildiğini söylemek oldukça zordur. 4502 sayılı Kanunun Geçici 1’inci 

maddesi ile 4502 sayılı Kanun ile Telsiz Kanununda yapılan yeni düzenlemeler ve 

verilen yetki doğrultusunda Bakanlar Kurulunca yapılacak düzenlemeler ile kadro ve 

görev unvanları değişmeyenlerin aynı unvanlı yeni kadrolara atanmış sayılacakları 

hükme bağlanmaktadır. Özerk yapıda kurulan Telekomünikasyon Kurumuna, kanunla 

özerk kurumda bu nitelikte personel ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın Telsiz 

Genel Müdürlüğünün personelinin devredilmesi, bu tür kurumların kuruluş amaçları 

ve özerk yapıları ile ters düşer. Bu tür bağımsız düzenleyici kurumların özerkliklerini 

sağlayan hususlardan birisi de, personel alımlarında da özerk olmalarıdır. 

Telekomünikasyon Kurumu kurulurken bağımsız düzenleyici kurumların yapılarına 

ters olan böyle bir hükmün getirilmiş olması, Kurumun verimli ve istenilen amaçlara 

uygun çalışmasını engeller niteliktedir. 

 

2813 sayılı Kanunda, Telekomünikasyon Kurumunun kararlarına karşı hangi 

mahkemede dava açılacağına ilişkin özel bir düzenleme getirilmemiştir. Bu nedenle 

Telekomünikasyon Kurulunun kararlarına karşı genel yetkili mahkemelere 

başvurulmaktadır. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 55’inci 

maddesinde Rekabet Kurulunun kararlarına karşı Danıştaya başvurulabileceği, yine 

4628 sayılı Enerji Piyasası Kanununda Enerji Kurulunun kararlarına karşı açılacak 

davaların ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görüleceği hükme bağlanmıştır. 

Bağımsız düzenleyici kurumların aldıkları kararların incelenmesi belirli bir ihtisas 

gerektiren kararlardır. Bu nedenle bu kurumların kararlarına karşı itiraz mercii olarak 

Danıştayın tespit edilmiş olması doğru bir yaklaşımdır. Telekomünikasyon 

Kurumunun kanununda da bu yönde bir değişiklik yapılarak, Telekomünikasyon 

Kurumunun kararlarına karşı da itiraz mercii olarak Danıştayın tespit edilmesi ve 

bağımsız düzenleyici kurumların kararlarının yargısal denetimindeki etkinlğin 

artırılması amacıyla Danıştayda ayrı bir dairenin kurulması yerinde bir değişiklik 

olacaktır.  
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Bağımsız düzenleyici kurum olmanın bir gereği de mali bakımdan kural olarak 

hiçbir etki altında kalmayacak ortamın bağımsız düzenleyici kuruma sağlanmasıdır. 

Bu amaçla bağımsız düzenleyici kurumlara kuruluş kanununda kendi kaynakları 

tahsis edilmeye çalışılmaktadır. Özerk yapılı bağımsız düzenleyici kurumlara giderleri 

ile orantılı gelirlerin de sağlanması, bu kurumların özerkliklerini 

sağlamlaştırmaktadır. Bu kurumlara sağlanan mali destek, genellikle yasalarla 

güvenceye bağlanarak, siyasi iktidarların olabilecek keyfi tutumlarının da önüne 

geçilmek istenmektedir. Bununla beraber, bu kurumlara sağlanan mali özerkliğin 

yasal sınırı kanunla çok iyi çizilmelidir. Yapacakları harcamaların hiçbir denetime 

tabi olmaması, o kurumların gereksiz ve lüks sayılabilecek harcamalar yapmasına da 

neden olabilecektir. Bu kurumların kamu hizmeti olarak nitelendirilen alanlarda 

faaliyette bulundukları ve kamu maliyesinin elde etmesi gereken gelirlerden harcama 

yaptığı unutulmamalıdır. 

 

31.01.2002 tarihinde kabul edilen 4743 sayılı Mali Sektöre ilişkin Borçların 

Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun 7’nci maddesi ile “Özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğini ve idari 

ve mali özerkliği haiz kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların yıllık hesapları 

Başbakanlık tarafından belirlenen Başbakanlık müfettişi, Başbakanlık Yüksek 

Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından 

denetlenir.” hükmü getirilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde Telekomünikasyon Kurumu 

da diğer düzenleyici kurumlar gibi Başbakanlık tarafından belirlenecek üçlü 

komisyon tarafından denetlenecektir. Kanunda belirtilen hükmü kanaatimizce 

komisyon üyelerinin beraberce denetim yapacakları şeklinde yorumlamak daha doğru 

olur. Bununla beraber, 4743 sayılı Kanunda belirlenen komisyon üyelerinin hangi 

usul ve esaslar çerçevesinde denetim yapacaklarının da Kanunda belirtilmesi daha 

uygun olurdu. 

 

Bu kurumlar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendilerine verilen yetki 

ve görev çerçevesinde faaliyette bulunmaktadırlar. Bu nedenle Anayasanın 160’ıncı 

maddesine göre, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini 

kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama 
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işlerini yapmakla görevli bulunan Sayıştayın bu kurumları denetlemesinin daha uygun 

bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir. 

 

2813 ve 406 sayılı Kanunların bazı maddeleri lafzı itibariyle incelediğinde 

Kanunların Telekomünikasyon Kurumu ile Rekabet Kurulu arasında yetki çatışması 

doğurabilecek hükümler içerdiği görülmektedir.  

 

Telekomünikasyon sektöründe rekabet ihlali olması durumunda bu hangi 

kuruma bildirilecek ? Kanımızca 2813 ve 406 sayılı Kanunlar ve 4054 sayılı Rekabet 

Kanunu birlikte yorumlandığında, telekomünikasyon sektöründe rekabet ihlali olduğu 

zaman Rekabet Kurulunun görevli olduğu, Rekabet Kurulunun ve Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanununun kapsamı dışında kalan alanlarda, rekabet ihlal 

edilmeden önce rekabetin ihlallerinin olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasında 

ise Telekomünikasyon Kurulunun yetkili olduğu sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren ve rekabet 

ihlallerine Rekabet Kurumu bakacaktır.  

 

Bakanlar Kurulunun 2001/3150 sayılı kararı ile kabul edilen, 2002 Yılı 

Programının, Ekonomide Etkinliğin Artırılması başlıklı sekizinci bölümünün rekabet 

hukuku ve politikaları başlığı altında yer alan hukuki ve kurumsal düzenlemeler 

kısmında “Sektörel düzenlemelerden sorumlu bağımsız kurumların kendi aralarında 

ve Rekabet Kurumuyla olan ilişkileri konusundaki görev, yetki ve sorumluluk 

paylaşımının sınır ve koşullarını belirleyecek iki ve çok taraflı protokoller 

hazırlanacaktır” denilmektedir. Bu hükmün gereği olarak Rekabet kurumu ile 

Telekomünikasyon Kurumu arasında bir protokol imzalanabilir. Nitekim Rekabet 

Kurumu ile Telekomünikasyon Kurumu arasında bu yönde yapılan çalışmalar son 

aşamaya gelmiştir. Rekabet Kurumu ile Telekomünikasyon Kurumu arasında rekabet 

kurallarının uygulanması konusunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara meydan 

vermemek için, bu konuya ilişkin olarak kanuni bir düzenlemenin yapılması da uygun 

olacaktır. 

 

Unutulmaması gereken bir konu daha vardır ki, o da nihai hedef kural olarak 

bağımsız bir düzenleyici kurum oluşturmak değildir. Nihai hedef, tüketicilerin 
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yararını sağlayarak, teknolojik gelişmeyi teşvik eden ve etkinliği sağlayarak piyasayı 

rekabetçi bir yapıya sokacak etkili düzenleme yapısının oluşturulmasıdır. 

 

Düzenleyici kurumların kamu yararını mı sağladığı, yoksa zaman ve para 

kaybına mı yol açtığı zaman içerisinde bu kurumların faaliyetleri ile ortaya çıkacaktır. 
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ABSTRACT 

 

In recent years there have been regulatory activities concerning the utility 

sectors in most countries. Regulation is needed in these sectors to avoid the negative 

impacts of the natural monopolies ensuring the economic efficiency. Regulatory 

authorities mainly deal with the market failures resulting from the naturally 

monopolistic structure of the utility sectors. As a critical utility sector, the 

telecommunication sector, despite losing its naturally monopolistic structure as a 

result of the technological developments, still involves monopolistic characteristics 

and therefore regulation is unavoidable in this sector. 

 

This thesis explores the regulation of the natural monopolies giving a historical 

perpective. The thesis focuses on the telecommunications sector and the regulatory 

body in Türkiye comparing with the similar bodies in other countries, especially the 

OECD countries and tries to make suggestions about the institutional structure of the 

telecommunications authority.  
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