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Abstract 

This study evaluates consequences of Türk Telekom privatization in terms of employment, invest-
ment, and access to telecommunications services. Turkish privatization policy, which provided the 
basis of negative consequences is analyzed critically. The study investigates the causes of withdrawal 
of Saudi Oger from Turkey, which took over majority share of Türk Telekom in 2005 and forced to 
hand them over to the domestic banks in 2018. The study concludes that, privatization of Türk Tele-
kom gave outcomes of loss in employment, did not fulfill promise of increasing investment and failed 
to improve popular access to the telecommunications services.  
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1. Giri  

On y�l� a an ini li ç�k� l� bir haz�rl�k sürecinden sonra, 2005’te Türk Telekom’un ço-
unluk hissesi özelle tirildi. Özelle tirme politikas�n�n savunucular� gözünde bu özelle -

tirme, kamu i letmecili inin inatç� direni i kar �s�nda kazan�lm�  ama çok geç kalm�  bir 
zafer niteli indeydi. 2018’de, Türk Telekom’un ço unluk hissesini elinde tutan Saudi Oger 
bir grup yerli özel bankaya borcunu ödeyemedi ve elindeki hisseleri bu bankalara devret-
mek zorunda kald�. Bunun anlam�, akademik ve siyasi çevrelerin büyük ümitler ba lad� � 
özelle tirme politikas�n�n ba ar�s�z olmas�, devletin Türk Telekom’un yönetimini fiilen ye-
niden devralmas�yd�. Bu geli me, Türk Telekom özelle tirmesinin ve öncesindeki kuluçka 
döneminin ele tirel ekonomi-politik perspektifinden bir muhasebesinin yap�lmas�n� güncel 
ve yak�c� bir gereksinim haline getirdi.  te bu amaçla yola ç�kan makale, Türk Telekom 
özelle tirmesinin sonuçlar�n� istihdam, yat�r�m ve ilgili hizmetlerin yayg�nl� � üzerindeki 
etkilerinden yola ç�karak de erlendiriyor.  

Özelle tirmeler resmi olarak kaydedilirken, özelle tirme ihalesi sonucunda devlete ya-
p�lan ödemeler üzerinden ölçüle geldi. Bir ihaleyi büyük bir özelle tirme yapan, Özelle -
tirme daresi Ba kanl� �’n�n (Ö B) gözünde o ihaleden elde edilen gelirdir. Özelle tirmeyi 
elde edilen gelir düzeyi üzerinden ele alan yakla �m genel olarak özelle tirme, özel olarak 
telekomünikasyon özelle tirmesi üzerine üretilen akademik çal� malarda da gözlemlenir 
(Öni , 2011; Ang�n ve Bedirhano lu, 2012; Zaifer, 2015). Ne var ki bir özelle tirmeyi top-
lumsal ve insani aç�dan önemli yapan, kaç ki inin hayat�na temas etti idir (Telekomcular 
Derne i, 2010a, 2010b). Özellikle özelle tirilen kurumun çal� anlar�n�n ve ailelerinin nas�l 
etkilendikleri özelle tirmenin gerçek boyutunun ve niteli inin anla �lmas� aç�s�ndan kritik 
önem ta �r. Türk Telekom’un özelle tirme kapsam�na al�nmas�ndan itibaren kurumun i -
gücü kayna � erozyona u rad� ve özelle tirmenin ard�ndan bu erozyon y�k�m boyutlar�na 
ula t�. Çal� ma mevcut istihdam verileri üzerinden bu de i imin boyutlar�n� ele al�yor.   

Özelle tirmelerin resmi kayd�n�n yaratt� � gelir ak� � üzerinden yap�lmas� bir di er 
önemli boyutu daha arka planda b�rak�r. Çal� anlar için i  ve hak kayb� anlam�na gelen 
özelle tirme politikalar�n� me ru k�lan nedir? Politikac�lar devletin sat� tan elde edece i 
gelir üzerinden bu konuya e ildi (Bila, 2005). Akademik çal� malar gözündeyse özelle tir-
menin ba lang�çtaki vaadi yat�r�mlar�n artmas�yd�. 1980’lerde ve 1990’larda Türkiye’nin de 
içinde bulundu u orta gelir düzeyindeki çevre ülkelere, telekomünikasyon ebekelerinin 
geli imini finanse edebilmeleri için eldeki varl�klar�n� sermaye gruplar�na devrederek özel 
finansman ve özel giri imin önünü açmalar� ö ütleniyordu (Y�lmaz, 1997, 1999; Ard�yok, 
2001). Peki özelle tirme ba lang�çtaki vaadini yerine getirebildi mi? Bu soruya yan�t vere-
bilmek için bu çal� mada özelle tirme öncesi ve özelle tirme sonras� dönemin yat�r�m mik-
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tarlar� kar �la t�r�l�yor. Böylece özelle tirmenin yat�r�mlar� art�rma vaadinin akademik ola-
rak ihmal edilmi  olan fikri takibi gerçekle tiriliyor. Bu kar �la t�rma yap�ld� �nda Türk 
Telekom’un özelle tirme sonras� yat�r�m performans�n�n, öncesindeki kamu yat�r�mlar� dö-
neminin önüne geçemedi i aç� a ç�k�yor. Sektörün tümüne bak�ld� �nda da manzara de-

i miyor.      

Özelle tirilen kurumlar�n üretti i hizmetlere yurtta lar�n eri im ko ullar�n�n nas�l geli -
ti inin incelenmesi özelle tirmelerin sosyal perspektiften de erlendirilmesinde önem ta �-
yan bir di er yön. Özelle tirme döneminin yat�r�m performans�n�n do rudan bir sonucu 
olan telekomünikasyon hizmetlerinin yayg�nla ma düzeyi Türk Telekom özelle tirmesinin 
sonuçlar� içerisinde bu çal� mada ele al�n�yor. Özellikle Türk Telekom ve i tiraklerinin 
bask�n pazar pay�na sahip oldu u sabit telefon ebekesi ve bu ebeke üzerinden sa lanan 
internet/veri aktar�m� hizmetlerinin yayg�nl�k düzeyleri ele al�n�yor. Bu de erlendirme so-
nucunda ortaya ç�k�yor ki, Türk Telekom özelle tirmesinden sonra sabit telefon ebekesinin 
ihmal edilmesi Türkiye’de sabit telefon kullan�m�n� geriletti ve internet kullan�m�n� mobil 
telefon ebekesine ba l� hale getirdi. Öte yandan, makalenin be inci bölümünde yer alan 

ekil 5.2’de de gözlemlenebilece i üzere, özel sektör mobil telefon ebekesi üzerinden in-
ternet hizmetlerinin sunulmas�na izin verilmesini takiben internet hizmetlerinin h�zla yay-
g�nla t� � görülüyor. Ancak bu yayg�nla man�n ard�nda yatan Türk Telekom özelle tirmesi-
nin ba ar�s� de il 1994’ten itibaren aktif durumda olan mobil telefon hizmetlerinin yayg�n-
l� �d�r.   

Metnin organizasyonu u ekildedir. Makalenin birinci bölümü olan giri  bölümünü ta-
kip eden ikinci bölümde, genel olarak dünyada telekomünikasyon sektörünün yeniden ya-
p�land�r�lmas� ve sektörün düzenlenmesine dönük yap�sal dönü üm, özel olaraksa Tür-
kiye’de ilgili sektöre dönük düzenleyici çerçevenin evrimi ve Türk Telekom özelle tirmesi-
nin tarihsel arka plan� özetleniyor. Üçüncü bölümde, özelle tirmenin Türk Telekom’un ya-
ratt� � istihdam hacmi üzerindeki etkisi de erlendiriliyor. Dördüncü bölümde yat�r�mlar, 
be inci bölümde hizmetlerin yayg�nl� � ele al�n�yor. Alt�nc� ve son bölüm olan sonuç bölü-
mündeyse makalenin bulgular� de erlendiriliyor ve özelle tirmeye alternatif bir politika 
çizgisi öneriliyor. 

2. Tarihsel Arka Plan: Kamu letmecili inden Özelle tirme Politikalar�na 

Türkiye’de telefon hizmetleri 1994’te ba layan özelle tirme giri imleri öncesinde Posta, 
Telgraf ve Telefon Te kilat� Genel Müdürlü ü (PTT) taraf�ndan sa lan�yordu. Bir Kamu 
ktisadi Te ebbüsü (K T) olan PTT, posta ve telefon operasyonlar�n� bir arada bünyesinde 

bar�nd�r�yordu. PTT örgütlenmesi Türkiye’ye özgü de ildi. Bir dizi Avrupa ülkesi de posta 
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ve telefon hizmetlerini bir arada sunan ve kamu mülkiyeti alt�nda bulundurulan ulusal PTT 
sistemlerine sahipti. Türkiye’de ayn� model, bu Avrupa ülkelerini takiben, birçok çevre 
ülkeden daha erken bir dönemde, 1930’lar�n ikinci yar�s�nda stanbul ve zmir’deki özel 
telefon operatörlerinin devletle tirilmesi ve telefon altyap�s�n�n ulusal ölçe e ta �nmas�yla 
benimsenmi  oldu.2 

Her ne kadar telefon ebekesi PTT eliyle erken bir dönemde co rafi aç�dan ulusal öl-
çe e ta �nd�ysa da Türkiye’de telekomünikasyon hizmetlerinin yayg�nla mas� 1980’lere 
gelene dek çok s�n�rl� kald� ( ekil 5.1). Önceki dönemlerde benimsenen kalk�nma stratejile-
rinde di er sektörler ön plana ç�kt�. Örne in 1930’larda ve 1940’larda kalk�nma hamlesinin 
oda �nda imalat tesisleri ve bu tesislerin gereksinim duydu u ula �m yat�r�mlar�, özellikle 
demiryollar� yer al�yordu.3 1950’lerde tar�m sektörü ve bu sektörün ekonomik potansiyelini 
aç� a ç�karacak tipte altyap� yat�r�mlar�, özellikle karayollar�, limanlar ve baraj-sulama 
projeleri ön plana ç�kt� (Pamuk, 2014: 230-231; Özcan, 2015: 52). thal kameci Sanayi-
le me dönemindeyse yine imalat odakl� bir kalk�nma stratejisi benimsenmi , enerji ve ula-
�m yat�r�mlar� ön plana ç�km� t�. Tüm bu dönemler boyunca, finansman k�tl� �n�n da etki-

siyle, pahal� ekipman girdileri olan telekomünikasyon sektörü geri planda kald� ve yeterince 
kamu yat�r�m� çekemedi. 1980’lerdeyse önceki dönemde tar�m, madencilik ve özellikle 
imalat alan�na yönlendirilen kamu yat�r�mlar� bu alanlardan çekildi ve altyap� sektörlerine, 
özellikle telekomünikasyon sektörüne yönlendirildi.4  

Türkiye’de 1980’li y�llarda gerçekle en kamu yat�r�mlar�na geçmeden önce, telekomü-
nikasyon sektörünün uluslararas� planda ya ad� � dönü ümü k�saca özetlemekte yarar var. 
Dünya ekonomisinin 1970’lerden itibaren finans sektörünün merkezde yer ald� � bir yap�ya 
geçmesi (Harvey, 1990: 141-189) sonucunda altyap� sektörleri içerisinde telekomünikasyon 
sektörü ek bir önem kazand�. Bunun ba l�ca sebebi, finans sektörünün telekomünikasyon 
hizmetlerine olan talebindeki art� t�. Finans sektörünün yasal olarak önünün aç�lmas�, fi-
nansal i lemler hacminin dev oranlarda büyümesi, ba ta telefon ve veri aktar�m� olmak 
üzere telekomünikasyon hizmetlerine dönük talebi geni letti. Telefon hizmetlerine olan 
talebin geni lemesinin yan� s�ra, veri aktar�m� gibi geli mi  telekomünikasyon hizmetlerine 
olan talep de artt�, ba ka bir deyi le çe itlendi (Barney, 1989: 257-271).  Finans sektörünün 

 

 
2  stanbul’daki yerel ölçekli özel operatör 1935’te, zmir’dekiyse 1938’de kamula t�r�ld� (PTT, 2007: 254). 

Birer yabanc� sermaye yat�r�m� olan bu yerel operatörlere ili kin ayr�nt�lar için bak�n�z: Üçer (2018a: 4-8).  
3  Erken Cumhuriyet döneminde demiryolu politikalar�n�n geli imi için bak�n�z: Tekeli ve lkin (2004: 271-323), 

Pamuk (2014: 179-180)  
4  Kamu yat�r�mlar�n�n hangi sektörlere yöneldi ini 1963’ten itibaren Devlet Planlama Te kilat�’n�n (DPT) y�ll�k 

yat�r�m raporlar� üzerinden izlemek mümkündür (DPT, 1980-2006).  
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öncelik kazand� � yüksek gelirli merkez ülkelerde i  çevrelerinin telekomünikasyon hiz-
metlerine dönük talebinin artmas� ve çe itlenmesi, geleneksel PTT yap�s�n� zorlamaya ba -
lad�.  

Eskiden hâkim olan geleneksel PTT yap�s�n�n temelinde, küçük yerle imlere ve tenha 
bölgelere metropoller ve i  çevreleri üzerinde avantaj sa layan bir çapraz sübvansiyon sis-
temi bulunuyordu. Bu sistemde telekomünikasyon hizmetlerinin fiyat� belirlenirken mali-
yetler de il evrensel eri im ilkesi öncelik görüyordu. Bu sübvansiyonun bir arac� ulusal 
ölçekte belirlenen tek tarifeydi. Telefon hizmetlerinin kullan�m� tüm yurtta e it fiyatla ger-
çekle iyordu. Bu tek tarife politikas�, maliyetlerin daha dü ük oldu u metropoller aleyhi-
neydi. Bir di er araç, ehirleraras� ve uluslararas� aramalar�n yerel aramalardan maliyet far-
k�n�n çok ötesinde pahal� olmas�yd�. Bu tip uzun mesafeli aramalar� daha çok i  çevreleri 
kulland� � için bu fiyat politikas� da s�radan yurtta lar için avantaj te kil ediyordu.  çev-
relerinin kulland� � hizmetler üzerinden elde edilen kârlar, uzak ve dü ük talepli bölgelere 
telefon götürülmesini sa layacak yat�r�mlar� finanse ediyordu. Merkez ülkelerde PTT yap�s� 
ayn� zamanda Keynesyen tam istihdam politikalar�yla eklemli bir biçimde büyük i gücü 
hacmine güvenceli i  sa l�yordu. PTT yap�s� ülkelerin elektronik imalat� sektörleriyle de 
ileri-geri ba lant� içerisindeydi. PTT’nin yüklü ve istikrarl� ekipman al�mlar� elektronik 
imalat�n�n kalk�nmas�na el veriyordu. Birçok ülkenin elektronik imalat gelene inin temeli 
kamu yönlendirmeli telekomünikasyon sipari leriyle at�lm� t�r (Noam, 1992: 23-25). 

ABD’de Britanya, Fransa ve Almanya’dan farkl� olarak, ülke çap�ndaki telekomünikas-
yon tekeli devlet mülkiyeti alt�nda de ildi ve posta hizmetlerini içermiyordu. Bununla be-
raber ABD’deki tekel devlet taraf�ndan s�k� s�k�ya düzenlenmi  bir özel operatördü. 
ABD’deki ve di er ülkelerdeki özel olarak kalabilmi  olan operatörler, kamu mülkiyeti 
alt�ndaki PTT’lerle ayn� fiyat politikas�n� izlemi lerdir (Brock, 2003: 112-135). Dü ük ve 
orta gelirli çevre ülkelerde de benzer çapraz sübvansiyon uygulamalar� bulunmakla beraber, 
PTT sistemlerinin istihdam ve imalat politikalar�yla ba lar� yüksek gelirli ülkelerde oldu u 
kadar güçlü de ildi. Yine çevre ülkelerde telefon ebekesi maliyetlerin tarifeleri a t� � ücra 
bölgelere genellikle eri ebilmi  de ildi. 

Yukarda ifade edildi i gibi, finans sektörünün hâkim duruma geçti i yüksek gelirli ül-
kelerde, özellikle ABD, Britanya ve Japonya’da 1980’lerde geleneksel sistemler i  çevrele-
rine daha ucuz ve daha çe itli hizmetler sa layacak ekilde yeniden yap�land�r�lmaya ba -
lad�. Bu yeniden yap�land�rma ABD’de ulusal tekelin birbiriyle rekabet halinde olan yerel 
operatörlere bölünmesi eklinde oldu. ngiltere ve Japonya’daysa halka arz yöntemiyle 
özelle tirme yoluyla gerçekle ti. Küresel ekonominin bu kilit ülkelerinde telekomünikasyon 
sektörünün ticarile tirilmesi ve özelle tirilmesi di er yüksek gelirli ülkeleri de harekete 
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geçirdi. Fransa ve Almanya gibi ülkeler aç�s�ndan ba l�ca motivasyon kullan�c�lar� daha 
ucuz uluslararas� ödemeler ve di er esnek hizmetler sunan yabanc� operatörlere kapt�rmama 
ve kendi ulusal operatörlerini tahkim ederek uluslararas� rekabette pozisyon kazanmalar�n� 
sa lamakt�. Yüksek gelirli ülkelerde telekomünikasyon sektörünün özelle tirilmesi ve reka-
bete aç�lmas� 1990’larda büyük oranda tamamland� (Thatcher, 2007: 123-201).  

Ba lang�çta telekomünikasyon sektörünün özelle tirmeye ve rekabete aç�lmas�na, eski 
düzenlemelerin la vedilmesi anlam�nda deregülasyon (deregulation) ad� verildi. Ancak 
zamanla özelle tirme döneminin yap�land�r�lmas�na dönük ad�mlar regülasyon ad�yla an�l-
maya ba lad�. Bu kavramsal dönü ümünün ard�nda yatan, özelle tirme politikas�yla sek-
törlerden hizmet üreticisi olarak çekilen devletin, olu an piyasalarda özel i letmecili in 
etkin i lemesi için düzenleyici ve denetleyici olarak varl� �n� sürdürmesiydi (Majone, 1991: 
91; Vaggeland, 2009: 1-16). ABD’de hep var olan, AB ülkelerindeyse özelle tirmelerden 
önce devlet bünyesinde olu turulan ba �ms�z düzenleyici kurullar özelle tirme sürecinin 
geleneksel siyaset mekanizmas�ndan azade biçimde ve rekabetçi kurallar çerçevesinde yü-
rütülmesinde önemli rol oynad� (Gilardi, 2008: 1-12). Yat�r�m merdiveni (ladder of 
investment) olarak da adland�r�lan rekabetçi yakla �m merkez ekonomilerde özelle tirme 
sonras� dönemde devletin düzenleyici rolüne rengini verdi. Bu yakla �ma göre geleneksel 
tekelci yap�dan rekabete geçi  k�sa vadede hizmetlerde ucuzlama ve kalite art� � getirecekti. 
Bu merdivenin birinci ad�m�yd�. Rekabetçi hizmet sunumu konusunda yasal engellerin kal-
d�r�lmas� ve alternatif i letmecilere eski tekellerin tesislerini kullanma imkân� verilmesiyle 
uzun vadede altyap� yat�r�mlar�n�n geni lemesi yönünde bir rekabetin ba lamas� umulu-
yordu (Vogelsang, 2013: 210-211). Rekabetin etkinli i ve yat�r�mlar� artt�rma konusunda 
etkin bir yol oldu u zamanla sorgulanmaya ba lad�. Örne in Crandall (2005: 8) ABD örne-

inde rekabetçi politikalar�n telekomünikasyon sektöründe yat�r�mlar� artt�rma yönünde etki 
etmedi ini ve düzenleyici çerçevenin rekabet yerine konsolidasyonu hedeflemesi gerekti-

ini iddia eder. Parcu ve Silvestri (2014: 247) rekabetçi çerçeveye dönük benzer ele tirileri 
daha dü ük bir tonda AB ba lam�nda dile getirir. 2000’lerde ABD ve Avrupa’da telekomü-
nikasyon devlerinin bir dizi sat�n alma ve birle meyle monopolistik olmasa da oligopolistik 
bir yap� olu turmas�, bu devlerin birer telekomünikasyon-medya-internet karteline dönü -
mesi bir vaka olarak ortada duruyor (Castells, 2009: 107; Price Waterhouse Coopers, 2018: 
17-18). 

1990’larda merkez ülkelerde telekomünikasyon hizmetlerine olan talepte ya anan pat-
lama ve özelle tirme, sat�n alma, birle me hamleleri, uluslararas� sermaye piyasalar�nda 
i lem gören telekomünikasyon ve ilgili irketlerin hisse senetlerinin büyük oranlarda de er 
kazanmas�n� tetikledi. Teknolojik geli melere ve küresel ekonominin gidi at�na ili kin 
iyimser beklentilerin de etkisiyle finansal piyasalarda bir çe it teknoloji-telekomünikasyon 
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balonu olu tu. Bu balonun bir yönü yükselen hisse senedi de erleriyse bir yönü de uluslara-
ras� banka ve benzeri finansal irketlerin özel sektör telekomünikasyon yat�r�mlar�n� finanse 
etme konusunda giri kenli iydi. Bu dönemde tüm dünyada kapsaml� sat�n almalar ve fizik-
sel yat�r�mlar özel finansman bulabiliyordu (Crandall, 2005: 17-20).  

Finansman ko ullar�ndaki bu olumlu gidi at, hükümetlerin kamu bütçe aç�klar�n� ka-
patma aray� �, Dünya Bankas� ve IMF’nin ö üt ve zorlamalar� bir araya gelince dü ük ve 
orta gelirli ülkelerde telekomünikasyon özelle tirmeleri dalgas� ba lad�. 1970’lerden itiba-
ren çevre ekonomiler aç�s�ndan k�sa ve uzun vadeli sermaye hareketlerini çekmek ekono-
mik büyüme hedeflerinin ba ar�lmas�nda büyük bir önem ta �maya ba lad�. Daha önceleri 
kalk�nma sanayile meyle özde  bir biçimde alg�lan�rken, çevre ekonomilerde yava  yava  
hizmetler sektörü de önemli bir ekonomik canland�r�c� olarak alg�lanmaya ba lad�. Ulusla-
raras� finans hareketleri ve içeride büyüyen hizmetler sektörü çevre ekonomilerde teleko-
münikasyon hizmetlerine olan talebi artt�r�yordu. Bununla beraber borç krizi içinde bunalan 
çevre devletler bu talepleri yan�tlayabilecek ekilde yat�r�mlar� artt�rmak için gerekli olan 
fonlara sahip de ildi (Kingstone, 2003: 25; Stehman, 1995: 671; Horwitz, 1999: 211). 
Çevre devletlerin bu finansal s�k� m� l� �, merkezdeki özelle tirmeler sonucu ortaya ç�kan 
uluslararas� telekomünikasyon devlerinin ve uluslararas� finans aktörlerinin yat�r�m alan� 
aray� �yla birle ince, çevredeki telekomünikasyon özelle tirmelerinin temel formu olan 
stratejik yabanc� orta a blok sat� lar ortaya ç�kt�. Stratejik yabanc� ortak olarak adland�r�lan 
uluslararas� telekomünikasyon devlerinin yüklü miktarda yat�r�m yapacak ekilde gelmesi 
için bu devlere ulusal telefon operatörü üzerinde kontrol sa layacak bir hisse ço unlu unun 
blok sat�  yöntemiyle devredilmesi bu formun içeri iydi (Mattos ve Coutinho, 2005: 452). 
Levi-Faur’un da vurgulad� � üzere Latin Amerika ülkeleri gibi ülkeler (çevre ekonomiler) 
AB ülkelerinin aksine (merkez ekonomiler), özelle tirme politikalar�nda k�sa vadeli gelir 
yaratma perspektifini ön plana ç�kar�yor böylece uzun vadeli rekabet hedeflerinden feragat 
ediyordu (Levi-Faur, 2003: 171). Buna ba l� olarak bu ülkelerde düzenleme konusunda 
kaydedilen ilerlemenin as�l yönü özelle tirmelerin hayata geçirilmesi oldu ve merkez eko-
nomilerdeki rekabet önceli i geri planda kald�. Jordana ve Levi-Faur’un (2005: 106) vur-
gulad� � gibi Latin Amerika ülkelerinde (çevre ekonomilerde) özelle tirme süreçlerinin 
öncesinde AB ülkelerinde ve ABD’de oldu u gibi güçlü sektörel düzenleyiciler yoktu ve 
süreç a �rl�kl� olarak yürütme organlar� ve politik liderlerin takdiriyle, yer yer ba kanl�k 
kararnameleriyle ilerledi. Bu düzenleyici kurullar zamanla çevre devletlerin bünyesine ya-
y�ld�ktan (diffusion) sonra da yürütme organ�ndan tam anlam�yla ba �ms�z hareket edemedi. 
Çevre ekonomilere dönük bu tespitlerin büyük oranda Türkiye için de geçerli oldu unu 
a a �da bu bölümde gösterece im.  

Türkiye’nin yüzü d� a dönük ve özel sektöre öncelik tan�yan bir kalk�nma stratejisini 
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benimsedi i 1980 sonras� dönemde telekomünikasyon sektörünün yeniden yap�land�r�lma-
s�n�n iki a amas� olmu tur. Birinci a ama dünyada finans sektörünün ve buna ba l� olarak 
haberle me teknolojilerinin kazand� � önemle ba lant�l� olarak, kamu planlamas� ve kamu 
finansman araçlar�yla PTT eliyle yap�lan kapsaml� yat�r�mlard�r. Nas�l ki önceki dönem-
lerde kalk�nman�n oda �na konan sektörün gereksinim duydu u altyap� yat�r�mlar� ön plana 
ç�kt�ysa, 1980 sonras� dönemde finans�n ve di er hizmet sektörlerinin sahip oldu u merkezi 
role ba l� olarak bu i  çevrelerinin talep etti i telefon hizmetlerinin iyile tirilmesine öncelik 
verilmi , kamu telekomünikasyon yat�r�mlar� tarihi zirvesini görmü tür (Geray, 2000: 12-
13; ekil 4.1). Telekomünikasyon altyap�s�n�n iyile tirilmesi, yerel ticaret potansiyellerinin 
hareketlenmesi, uluslararas� ve ulusal çaptaki sermaye hareketlerinin h�zl�ca gerçekle ebil-
mesi, uluslararas� i  ba lant�lar� kurulabilmesi için de kilit önemdeydi. Di er pek çok sek-
törde devlet aktivitesini s�n�rland�ran ve özel sektörün önünü açmay� tercih eden asker des-
tekli Özal yönetimi, telekomünikasyon alan�ndaysa kamu i letmecili ini ve planlamas�n� 
geli tirerek sürdürmü , telekomünikasyon at�l�m� olarak adland�r�lan yat�r�m seferberli ini 
DPT-PTT bürokrasilerini kullanarak gerçekle tirmi tir.   

Türkiye’de telekomünikasyon sisteminin yeniden yap�land�r�lmas�n�n ikinci a amas�ysa 
1994’ten itibaren telekomünikasyon sektörünün özelle tirme kapsam�na al�nmas�yla ba lar. 
1994’te PTT’nin telefon operasyonu Türk Telekom ad�yla PTT’den kopar�ld� ve özelle -
tirme kapsam�na al�nd�. Hükümetleri özelle tirme politikas�na yönlendiren en önemli fak-
törlerden biri, kamu bütçesi için gelir yaratma aray� � oldu.5 Yukarda aç�kland� � gibi, 
1990’larda dünya çap�nda telekomünikasyon sektörüne dönük bir finansal ilgi canlanmas� 
ya an�yordu ve astronomik miktarlarla özelle tirmeler gerçekle ebiliyordu. Türkiye de 
bundan pay�n� almal�yd�.6 1994’ten itibaren telekomünikasyon sektörüne dönük kamu yat�-
r�mlar� kesintiye u rad� ve Türk Telekom’un kârlar� büyük oranda hazineye aktar�lmaya 
ba lad�.7 Elde edilecek özelle tirme gelirinin yan� s�ra, devlet bu alandaki kamu yat�r�mla-
r�n� finanse etme sorumlulu undan da geri çekilmi  olacakt�. Ana ak�mda yer alan özelle -
tirme yanl�s� akademik çal� malara (Kesici, 1981:377; Y�lmaz, 1999: 14-20; Ard�yok, 
2001: 33-41)  ve  bu  çal� malar�n  yakla �m�yla uyumlu olan Türk özelle tirme politikas�na  

 

 
5  1990’larda bütçe aç� � ve finansman� hakk�nda bak�n�z: Yeldan (2004: 105-157).  
6  Konuya yakla �m tarz�n� anlamak için eski ba bakanlardan Tansu Çiller’in verdi i u demeci incelemek 

yararl� olacakt�r: “(…) Ke ke, 1993’te, 1994’te, PTT’nin T’si olarak satabilseydik. Satt�rmad�lar. Türkiye bir 
alt�n f�rsat� kaç�rd�. O zaman 40 milyar dolar ediyordu. Türkiye’nin iç borcu ise 14-16 milyar dolarlar 
civar�ndayd�. Yüzde 50’sini satt� �m�zda, iç borcu bitiyorduk. Yar�s�n�n bedeli bile borç sorununu 
hallediyordu” (Bila, 2005). 

7  Yat�r�mlar�n seyri için bak�n�z: ekil 4.1.  
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göre (Aybar, Güney, Süel, 2001:9), telekomünikasyon sektörünün gereksinim duydu u 
kapsaml� yat�r�mlar ancak ve ancak özel sektör eliyle gerçekle tirilebilirdi. Kamu bütçe-
sinde anti-enflasyonist bir disiplin sa lama aray� �n�n hâkim oldu u bir dönemde devletin 
pahal� telekomünikasyon altyap�s� yat�r�mlar�n� bizzat gerçekle tirmek yerine sektörü h�zla 
elveri li uluslararas� finansman ko ullar�ndan yararlanabilecek özel aktörlere b�rakmas� 
gerekiyordu. Ne var ki Türk Telekom özelle tirmesi konusunda 2000 ve 2001’deki iki tek-
lif gelmeyen özelle tirme ihaleleri d� �nda somut bir ilerleme kaydedilemedi, ta ki 
2005’teki özelle tirmeye kadar.8 Öte yandan özel sektörün telekomünikasyon alan�na dâhil 
edilmesi mobil telefon piyasas� üzerinden 1994’te ba lat�ld�.9  

lk özelle tirme ihalesinin yap�lmas�n�n 2000’e kadar gecikmesinin ard�nda Anayasa 
Mahkemesi’nin konuya dönük müdahalesinin yer ald� � genel olarak vurgulanan bir nokta-
d�r. Bu çal� mada Anayasa Mahkemesi’yle 1990’lar�n koalisyon hükümetleri aras�nda ya-
anan yasal gelgite fazla yer ayr�lm�yor. Bununla beraber u noktan�n özel olarak belirtil-

mesi gerekiyor ki, Anayasa Mahkemesi’nin müdahalesi basit bir özelle tirme kar �tl� � de-
ildi. Daha çok, Çiller’in liderlik etti i koalisyon hükümetinin yasama organ�n� by-pass 

edip özelle tirmeyi KHK yoluyla gerçekle tirme oldubittisine kar � bir itiraz niteli indeydi. 
Koalisyon hükümetlerinin derli toplu bir özelle tirme yasas� ve kurumsal çerçeve olu tur-
mas�n� yönlendiren süreç Anayasa Mahkemesi’nin müdahalesi sayesinde ba lam� t�.10 

Türkiye’de özel mobil telefon operatörleri 1994’te hizmete girdi inde henüz yasal çer-
çeve kamu d� � aktörlerin bu hizmetleri vermesine elvermiyordu. Çözüm bir çe it kamu-
özel sektör ortakl�k modeli olan gelir payla �m� anla malar�yla bulundu. Türk Telekom’un 
KHK ile özelle tirilmesi bloke edilirken özel mobil telefon ebekelerinin kurulmas�n� öngö-
ren maddeler iptal edilmedi. Bunun sebebi kamuoyunun ve yarg�çlar�n ilgisinin sabit tele-
fon ebekesi üzerinde olmas� ve mobil telefon ebekelerinin müstakbel öneminin o dönem 
henüz  anla �lmam�   olmas�yd�.11  Gelir  payla �m�  anla malar�nda  hizmetleri üreten yasal  

 

 
8  Türk Telekom özelle tirmesine ili kin ayr�nt�l� bilgi için bak�n�z: Atiyas ve Do an (2009).  
9  Türkiye’de mobil telefon piyasas�n�n kurulmas�yla ilgili bilgiler için bak�n�z: Atiyas ve Do an (2007). Ayr�ca 

bak�n�z Üçer (2018b: 221-228).  
10  Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli karar metinleri bu konuyu ayr�nt�l� bir biçimde ayd�nlat�r. Bak�n�z: 

Anayasa Mahkemesi'nin E.1993/33 ve K.1993/40-1 ve K.1993/40-2 say�l� kararlar�, 21.10.1993; Anayasa 
Mahkemesi'nin E.1994/49, K1994/45-2 say�l� karar�, 07.07.1994 ve bu konuda takip eden kararlar.  

11  Mobil telefon alan�n�n önce, sabit telefon alan�n�n sonra özel rekabete aç�lmas� birçok ülkede rastlanan ortak 
bir kal�pt�. Bunun arkas�nda yatan etkenler, kamu i letmesi konumunda olan sabit telefon operatörlerinde 
yerle ik olan sendikal� çal� anlar�n direnci, ulusal savunma önceliklerini gözeten milliyetçi kesimlerin 
muhalefeti, yerli ekipman sa lay�c�lar�n pazar kayb� endi esiydi. Öte yandan mobil telefon piyasas� s�f�rdan 
kurulan ni  bir piyasa konumundayd� ve 1980’lerde, hatta 1990’larda kamuoyu mobil telefonlar�n günümüzde 
ta �yaca � önemin tam olarak fark�nda de ildi. Ba ka bir çal� mada farkl� ülkelerde mobil telefon 
özelle tirmesiyle sabit telefon özelle tirmesi aras�ndaki zaman fark�n� gösteriyorum: Üçer (2018b: 336). 
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olarak Türk Telekom yani kamu i letmesi olarak görülüyordu. Özel mobil telefon 
operatörleri gelirlerinin ço unu kamuya b�rakmak zorundayd� ve yürütme organ�n�n keyfi 
müdahalelerine aç�k durumdayd�. Bu yasal çerçeve içerisinde mobil telefon operatörlerinin 
gerekli büyüme ad�mlar�n� atabilmeleri ve uluslararas� sermaye piyasalar�ndan kredi 
bulabilmeleri çok güçtü. 1996’da yasala an ve 1997’de Anayasa Mahkemesi taraf�ndan 
onaylanan 4673 say�l� yasayla mobil telefon operatörlerine yasal i letme lisans� vermek 
mümkün hale geldi. 1998’de bu lisanslar mevcut operatörlere verildi. Bu a amada henüz 
sektörel düzenleyici kurul mevcut de ildi ve lisans anla malar� Ula t�rma Bakanl� � 
taraf�ndan verildi. Ayn� durum 2000 senesinde verilen iki ilave mobil telefon operatörü 
lisans� için de geçerliydi. Yap�lan bu s�ralama (sequencing) hatas�, ileride 2001 ubat 
krizini müteakip kurulacak olan sektörel düzenleyicinin yasal çerçevesiyle lisans 
anla malar� aras�nda uyumsuzluklar olmas�na ve düzenleyici kurulun operatörleri tesis pay-
la �m� gibi rekabeti kolayla t�racak ad�mlara zorlayamamas�na sebep olacakt�.12 Bu yetki 
krizinin Türk Telekom özelle tirmesi üzerindeki etkilerini a a �da daha ayr�nt�l� bir 
biçimde aç�kl�yorum.  

Asl�nda 1980’lerde ve 1990’larda, henüz özelle tirme konusunda ilk ad�mlar at�lmam� -
ken Türkiye’de telekomünikasyon yeniden yap�land�rmas� ve özelle tirilmesi, di er çevre 
ülkelerde de oldu u gibi, rekabetçi bir çerçeve kurulmas� amac�yla çok ili kilendirilmi-
yordu. Öne ç�kar�lan amaç, ebekenin geni letilmesi ve teknolojik aç�dan güncellenmesi 
için yat�r�mlar�n artt�r�lmas�yd�. Bayraktar ve Abut erken bir tarihte (1976: 684-686) tele-
komünikasyon sektörüne dönük kamu yat�r�mlar�n�n en az iki kat�na ç�kmas� gere ini vur-
guluyordu. II. zmir ktisat Kongresi’ne telekomünikasyon sektörüyle ilgili bir yat�r�m pro-
jeksiyonu sunan lhan Kesici de (1981: 377) çekingen bir biçimde kamu bütçesi ve kamu 
i letmecili i k�s�tlar� içinde gerekli olan ad�mlar�n at�lmas�n�n güç oldu unu ifade etmi ti. 
1980’lerde d� a dönük bir ekonomik modele geçilmesi telekomünikasyon ebekesinin gün-
cellenmesini daha da gerekli k�l�yordu (Geray, 2000: 12-13). Henüz özelle tirme yeterince 
güçlü bir seçenek olarak ortaya ç�kmad� � için yukar�da da belirtti im gibi bu at�l�m kamu 
eliyle  yap�ld�.  1990’larda  özelle tirme  bask�n  bir  politika  haline  geldi inde  de yazarlar  

 

 
12  Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün yeniden yap�land�r�lmas�nda özelle tirme (kamu i letmecili inin 

sektörden çekilmesi), serbestle tirme (sektörün rekabete aç�lmas�, kamu tekelinin kald�r�lmas�) ve düzenleme 
(sektörel düzenleyici kurulun ve yasal mevzuat�n olu turulmas�) ad�mlar�n�n s�ralamas� özelle tirme ve 
rekabetçi çerçeveyi savunan yazarlar�n ele tirdi i bir nokta oldu. Özellikle bak�n�z: Ba dadio lu ve Çetinkaya 
(2010). Mobil telefon alan�nda at�lan ad�mlarda yap�lan s�ralama hatas�n�n yol açt� � sonuçlar�, özellikle 
sektörel düzenleyicinin tesis payla �m�n� sa layamamas�n� rekabeti ve özelle tirmeyi bir arada savunan bir 
perspektiften okumak için bak�n�z: Atiyas ve Do an (2007: 518-520).  
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özelle tirme meselesini bir rekabet meselesi olarak de il, yat�r�mlar� artt�rman�n en iyi yolu 
olarak de erlendirdi. Örne in Kamil Y�lmaz (1997: 28-29; 1999: 14-20) farkl� ülkelerde 
özelle tirme sonras� yat�r�mlar�n artt� �n�, Türkiye’nin sabit telefon alan�nda 1994’e kadar 
iyi bir yat�r�m temposu tutturdu unu ancak 1994’ten sonraki yat�r�m kesintilerinin sektöre 
zarar verdi ini ifade ediyordu. Y�lmaz Avrupa modelinde bir halka arzla özelle tirme ya-
p�lmas�n� ve anla maya yat�r�mlar�n düzeyini yüksek tutmaya dönük maddeler (roll-out 
investment clause) konmas�n� savunuyordu. ahin Ard�yok ise (2001: 33-41) tercihen Av-
rupal� bir çok uluslu operatör olmas� gerekti ini vurgulad� � bir stratejik yabanc� orta a 
blok sat�  yoluyla sabit telefon ebekesinin devredilmesinin yat�r�mlar� artt�raca �n� savu-
nuyordu. Özelle tirme daresi Ba kanl� � liderli inde olu turulan ve bürokrasi, bakanl�klar 
ve Türk Telekom’dan temsilciler bulunan De er Tespit Komisyonu da 1998’de haz�rlad� � 
raporda yat�r�mlar� artt�rmak için stratejik yabanc� orta a blok sat�  yöntemini benimsi-
yordu (Aybar, Güney ve Süel, 2001: 9). Devletin blok sat�  yöntemini benimsemesinin ar-
d�nda yatan etkenlerden biri de özelle tirmeden mümkün olan en yüksek gelirin elde edil-
mesi amac�yd�. Y�lmaz’a (1997: 2) göre yürütme organ� 1990’lar�n ortas�ndan itibaren Türk 
Telekom’u sürekli nakit ak� � sunabilecek sa mal inek (cash cow) gibi gördü ve bu bak�  
özelle tirme politikas�na da yans�d�. Elbette devletin gelir yaratma odakl� bak� � akademik 
çevrelerce ifade edilen yat�r�mlar� artt�rma amac�yla ve ileride akademik gündemin merke-
zine oturacak olan rekabetçi düzenleme yakla �m�yla uyumlu bir bak�  de ildi.  

Hükümetlerin yasal haz�rl�klar� tamamlay�p özelle tirmeyi ihale a amas�na getirdi i 
2000’de, uluslararas� finans piyasalar�nda 1990’lar boyunca ya anan telekomünikasyon 
canlanmas� zirve noktas�na ula m�  ve aniden rüzgâr tersine dönmü tü. 2000 içerisinde te-
lekomünikasyon ve ilgili sektörlerin hisse senetleri h�zla de er yitirmeye ba lad� ve bu dü-
ü  uluslararas� bankalar�n telekomünikasyon yat�r�mlar�n� ve sat�n almalar�n� finanse etme 

motivasyonunu da kötü etkiledi (Aybar vd., 2001: 28-29; Üçer, 2018b: 234-245). Sonuç 
olarak 2000 ve 2001’deki özelle tirme ihaleleri teklif gelmedi i için iptal edildi.  

2000’de, ileride gerçekle ecek olan Türk Telekom özelle tirmesini yak�ndan ilgilendi-
ren bir ba ka telekomünikasyon ihalesi daha düzenlendi. Süreç Turkcell ve Telsim’e ek 
olarak üç adet daha mobil telefon operatörünün piyasaya sokulmas�na karar verilmesiyle 
ba lam� t�. Bu operatörlerden birinin Türk Telekom i tiraki olarak kurulmas� planland�. 
Türk Telekom bünyesine bir mobil telefon operatörü eklenmesinde güdülen ba l�ca amaç 
müstakbel Türk Telekom özelle tirmesini kolayla t�rmakt�.13 Sabit telefon hizmetinin mobil  

 

13  Dönemin Ula t�rma Bakan� Ahmet Denizolgun bir bas�n aç�klamas�nda, Türk Telekom bünyesinde kurulan 
mobil operatörün amac�n�n özelle tirmeyi kolayla t�rmak oldu unu aç�klam� t� (Milliyet, 1998; Gürek, 1999). 
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telefon hizmeti kar �s�nda gerilemeye ba lad� � anla �lm� , Türk Telekom’un cazibesini 
art�rmak için böyle bir ad�m at�lm� t�. Buna ek olarak iki lisans�n da özel sektöre ihalelerle 
verilmesi planlanm� t�. Ne var ki Telecom Italia ve  Bankas�’ndan olu an -Tim konsor-
siyumu birinci ihalede tüm beklentileri a an 2,525 milyar dolarl�k bir teklif vererek kazand� 
(Hürriyet, 2000). Özelle tirmeden azami gelir elde etme amac�yla ihalenin aç�k artt�rma 
eklinde tasarlanm�  olmas� bu sonucu verdi. Telecom Italia bu zay�f tasar�m� suiistimal 

ederek olas� bir rakibini safd� � b�rakm�  oluyordu. Ama bir yandan da kendini büyük bir 
ödeme yükünün alt�na sokmu  oluyordu. Bir sonraki ihale önceki ihalenin kapan�  fiyat�n-
dan aç�ld� ve teklif gelmedi (Milliyet, 2000a; 2000b). Böylece özgün plan�n aksine sadece 
bir tane özel operatör yeni giri  yapm�  oldu. Türk Telekom’a ba l� olan operatör Aycell, 
Telecom Italia ve  Bankas� konsorsiyumuna ba l� olan operatör Aria ad�yla ticari etkin-
liklerini ba latt�klar�nda ekonomik aç�dan çok zorlu bir ortama dü tüler. 2000’de, yukarda 
aç�kland� � gibi uluslararas� finans piyasalar�nda telekomünikasyon sektörü bir çökü  dö-
nemine girmi ti. Buna Türkiye’de gerçekle en ubat 2001 Krizi ve TL’de ya anan h�zl� 
de er kayb� eklendi. Aria ve Aycell’in yurt çap�nda bir altyap� kurmak için gereken fi-
nansman� bulmalar� çok zordu. Turkcell ve Telsim’in altyap�lar�n� payla ma istekleri de bu 
operatörlerin direnciyle kar �la �p hayata geçmeyince büyük ehirlerle k�s�tl� ba ar�s�z i -
letmeler oldular (Atiyas ve Do an, 2007: 518-520).  

Aria’n�n Türkiye’de ya ad� � ticari ba ar�s�zl�kla e  zamanl� olarak Telecom Italia’da 
ya anan yönetim de i ikli iyle yay�lmac� yöneticiler uzakla t� ve finansal aç�dan temkinli 
yöneticiler i ba � yapt�. Telecom Italia Türkiye ve di er çevre ülkelerden çekilmeye ve kriz 
ortam�nda borçlar�n� ödemeye yo unla maya karar verdi (Kapner ve Ratner, 2001; Hürri-
yet, 2001). Elbette bu geri çekilme hamlesini mümkün olan en küçük zararla hayata geçir-
mek istiyorlard�. Telecom Italia, altyap� payla �m�n� hayata geçiremedi i için Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine uluslararas� tahkimde dava açt� (Europemedia, 2003a). 

Telecom Italia’n�n uluslararas� tahkimde sar�ld� � dal, Türkiye’deki sektörel düzenleyi-
cinin Turkcell ve Telsim’i tesis payla �m�na zorlayamamas�yd�. Sektörel düzenleyici 2001 
senesinde bir kanunla kuruldu unda sektörde hal-i haz�rda dört adet özel mobil telefon ope-
ratörü vard�. Bu operatörlerin ikisi 1998, ikisi 2000 senesinde Ula t�rma Bakanl� �’yla im-
zalad�klar� lisans anla malar�na dayan�yordu. Bu lisans anla malar�yla sektörel düzenleyi-
cinin kurucu mevzuat� aras�ndaki anakronizma Telekomünikasyon Kurumu’nun Turkcell 
ve Telsim üzerinde bir yapt�r�m uygulayamamas�n�n, uygulamaya çal� t� � yapt�r�mlar�n bu 
operatörler taraf�ndan mahkeme koridorlar�nda bo ulmas�n�n ba l�ca sebebi oldu. Telecom 
Italia’n�n sar�ld� � legal dal� bir yana b�rakacak olursak, burada temelde çok uluslu bir ir-
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ketin yay�lma stratejisinden vazgeçmesi ve e  zamanl� olarak birçok ülkeden çekilmesi, bu 
arada Türkiye’yi de en dü ük zararla terk etmek istemesi durumu vard�r. 2001’le 2009 ara-
s�nda Telecom Italia, Türkiye’nin yan� s�ra Fransa, Yunanistan, Avusturya, San Marino, 
spanya, Çekya, S�rbistan, Bolivya, ili, Peru, Venezuela ve Küba’dan da çekilmi ti 

(Kornelakis, 2015: 896-897). Belli ki bu sermaye grubunun davran� �n� tetikleyen tek ba-
�na Türkiye’deki düzenleyici kurul ba ar�s�zl� � de ildir. Tahkim süreciyle e  zamanl� ola-

rak Telecom Italia dönemin talya ba bakan� Silvio Berlusconi üzerinden politik lobicilik 
faaliyeti yürüttü. Görev ba �na yeni gelmi  olan AKP hükümeti, yabanc� yat�r�mc�n�n güve-
nini k�rmak ve Berlusconi gibi bir müttefiki kaybetmek istemiyordu. Sonuçta Berlusconi ve 
Recep Tayyip Erdo an uluslararas� tahkim sürecini by-pass ettiler ve uzla mazl� a çözüm 
olarak Aria ve Aycell’in birle tirilmesine karar verdiler (Erk, 2003; Hürriyet, 2003). Olu -
turulan yeni operatör Avea’da Türk Telekom %40, Telecom Italia %40,  Bankas� %20 
pay sahibi oldu (Europemedia, 2003b).  

Aceleyle kararla t�r�lan Aria-Aycell birle mesi, talihsiz bir biçimde 2005’te gerçekle en 
Türk Telekom ihalesinin kaderini de tayin etmi tir. 2005’teki Türk Telekom özelle tirme 
ihalesi öncesinde, Türk Telekom’un en önemli i tiraki olan Avea’n�n yönetimi meselesi 
üzerinde bir kafa kar� �kl� � olu mu tu (Hürriyet, 2005). Türk Telekom ihalesini kazanacak 
olan grup Avea’n�n kontrolünü Telecom Italia’n�n eline b�rakmak zorunda kalacakt�. 
Telecom Italia, Avea’da olu mu  olan pat (yeni ememe) durumunu kendi lehine kullanarak 
özelle tirme ihalesinin yakla t� � dönemde Avea’n�n kontrolünü b�rakmayaca �n� duyurdu 
(Fair Disclosure Wire, 2004). Sonuç olarak 2005’te gerçekle en ihaleye ba ar�l� uluslararas� 
operatörler teklif sunmad�lar ve ihaleyi Saudi Oger ile Telecom Italia’n�n olu turdu u kon-
sorsiyumu kazand�. Bu konsorsiyum Türk Telekom’un %55’lik hissesinin devri kar �l�-

�nda 6,55 milyar dolar ödemeyi taahhüt etti. Özelle tirmeyi takip eden dönemde Telecom 
Italia Türk Telekom’daki hisselerinin tümünü Saudi Oger’e devrederek nakde çevirdi ve 
Türkiye’den ba ta planlad� � gibi tamamen geri çekilmi  oldu (Hürriyet, 2006; 2007a). 

Türk Telekom özelle tirmesinin istihdam, yat�r�mlar ve hizmetlerin yayg�nl� � aç�s�ndan 
sonuçlar�n� aç�klamadan önce, telekomünikasyon sektörünün düzenlenen bir sektör olmas�-
n�n etkileri üzerinde durman�n ve bu bölümde yukar�da ba latt� �m rekabetçi ve ba �ms�z 
düzenleme tart� mas�n� ba laman�n gerekli oldu unu dü ünüyorum. 2000’lerle beraber, 
özellikle özelle tirme hedefleri gerçekle tikten ve sektöre yabanc� sermaye gruplar� girdik-
ten sonra üretilen ana ak�m akademik çal� malar süreci rekabetçi sektörel düzenleme aç�-
s�ndan okumaya ba lad�. Bu çerçevede özellikle zak Atiyas ve P�nar Do an’�n çal� malar� 
önemlidir.14 Rekabetçi düzenleme odakl� çal� malar büyük oranda AB ülkelerinde olgunla - 

14   Bu kapsamda bak�n�z: Atiyas (2005, 2011), Atiyas ve Do an (2007, 2010).  
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m�  olan sektörel düzenleme ve rekabet anlay� � çerçevesinde Türkiye’de ya anan idari re-
form sürecini yans�t�r (Burnham, 2007: 198-199). Bu çal� malar kendilerinden önceki dö-
nemlerde üretilen çal� malarda ön planda olan özelle tirmenin yat�r�ma potansiyel etkisi 
konusunu ara t�rma gündeminden dü ürdü. Bu dönemde ürün veren ana ak�mdaki ara t�r-
mac�lar, AB ve ABD düzenleme anlay� �nda bask�n olan yat�r�m merdiveni yakla �m�n� 
benimsiyor, ancak bu yakla �m�n yat�r�mla kurdu u ba � bir tema olarak ön plana ç�karm�-
yordu.15 Türkiye’de 2005’te Türk Telekom’un ço unluk hissesinin Saudi Oger’e, Tel-
sim’inse tümünün Vodafone’a sat�lmas�yla yabanc� sermaye gruplar� sektör içinde önemli 
bir a �rl� a sahip oldu. Saudi Oger Türk Telekom’la beraber mobil telefon operatörü 
Avea’n�n da kontrolünü elde etti. Bir di er mobil telefon operatörü olan Telsim’in ad�ysa 
Vodafone olarak de i ti. Avea ve Vodafone mobil telefon piyasas�nda yerli sermayenin 
kontrolünde olan Turkcell’in ezici pazar pay�yla kar � kar �ya kald�. Telecom Italia ile ya-
anan yabanc� sermaye yat�r�m� deneyimi unu göstermi ti ki rekabetçi bir düzenleme çer-

çevesi olu mad� � takdirde mobil telefon piyasas�ndaki yap�n�n de i mesi çok zordu. Saudi 
Oger ve Vodafone’un düzenleyici çerçeveye dönük itirazlar�n�n görünür hale geldi i olay 
bu iki sermaye grubunun 2007’de gerçekle en ilk 3G ihalesini boykot etmesidir (Hürriyet, 
2007b). Yabanc� sermaye gruplar� rekabetçi düzenlemeleri zorlamaya ve Turkcell kar �-
s�nda kendilerinin büyümesine alan açmaya muktedir bir düzenleyici yasal çerçeve olmak-
s�z�n bu tip bir ihaleye kat�lmayacaklar�n� ilan etti. Bunun üzerine 2008 senesinde 5809 
say�l� Elektronik Haberle me Kanunu ç�kt� ve 3G ihalesi yap�labildi. Bu kanunla beraber 
ad� Bilgi ve leti im Teknolojileri Kurumu olarak de i en sektörel düzenleyici kurul, etkin 
piyasa gücü olarak adland�rd� � operatörler aleyhine rekabeti sa lay�c� ad�mlar atmaya 
ba lad�. Bu ad�mlar aras�nda öne ç�kanlar olarak mobil telefon alan�nda numara ta �nabilir-
li inin getirilmesi, sabit internet alan�nda telefon hatt�ndan ba �ms�z internet aboneli i al-
may� mümkün k�lan yal�n internet uygulamas�na geçilmesi say�labilir.16 BTK (2008-2019) 
pazar verilerine göre bu ad�mlar mobil telefon piyasas�nda Turkcell’in piyasa liderli ini 
ciddi bir biçimde geriletti. Turkcell’in bu tip ad�mlara kar � ciddi bir politik-yasal direni  
sergileyememesinin ve yasal de i ikliklerin ard�ndan piyasa pay�n� koruyamamas�n�n bir 
sebebi de operatöre hâkim olan Karamehmet grubunun finansal sektör kaynakl� krizini bir 
türlü  a amam�   olmas�yd�  (Üçer,  2018b:  266-275).  BTK’n�n rekabeti zorlay�c� tedbirleri 

15  Bu aç�dan bak�ld� �nda farkl� duran bir çal� ma görece geç bir dönemde Köksal ve Ard�yok (2015) taraf�ndan 
üretilmi tir. Yazarlar fiber ba lant� üzerinden sabit internet hizmeti sunan operatörler aç�s�ndan rekabetçi bir 
çerçevenin yat�r�mlar� cayd�r�c� etki yapaca �n� savunur. Bu yakla �m yukar�da bahsetti imiz yat�r�mlar� 
artt�rmak için rekabet yerine konsolidasyonu savunan Crandall’�n bak� �n�n �l�ml� bir versiyonu gibidir. 
Atiyas, Levy, Walton (2017) da k�sa bir ekilde 1980’lerde kamu yat�r�mlar�n�n Türkiye’de önemli bir at�l�m 
sa lad� �n� teslim eder. Bu görece yak�n tarihli çal� malar telekomünikasyon alan�nda unutulmu  olan yat�r�m 
perspektifinin “testi k�r�ld�ktan sonra” canlanmaya ba lad� �na i aret olarak de erlendirilebilir mi? Bunu 
zaman gösterecek.   

16  2008 Elektronik Haberle me Kanunu ve bu kanun çerçevesinde gelen yapt�r�m ve uygulamalar�n kapsaml� bir 
analizi için bak�n�z: (Atiyas, 2011).  
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sabit internet alan�nda daha k�s�tl� sonuç verdi ve bu alanda Türk Telekom’un piyasa haki-
miyetini sonland�ramad�. Sabit telefon alan�nda Türk Telekom’un yüksek piyasa pay� bü-
yük oranda kendini korudu. Bunda k�smen sabit telefon piyasas�n�n mobil telefonun ikame 
etkisi kar �s�nda eski cazibesini yitirmesi, k�smen de BTK’n�n Turkcell’in üzerine gitti i 
kadar sert bir biçimde Türk Telekom’un üzerine gitmemesi yatar.17 Dolay�s�yla benim bu 
makalede inceledi im Türk Telekom aç�s�ndan sektörel düzenleme büyük bir piyasa pay� 
kayb� yaratmam� t�r. Bilakis Türk Telekom mobil telefon alan�nda önemli bir büyüme kay-
detmi tir.  

Sektörel düzenleyicilerin rekabeti sa lama i levinin makalenin konusuyla ba lant�s�n�n 
zay�f oldu unu gördük. Sektörel düzenleyicinin olaylar�n ak� �na etkisinin s�n�rl� olmas�n�n 
bir di er sebebiyse yürütme organ� kar �s�nda etkin bir ba �ms�zl�k sahibi olmamas�d�r. 
2001 ubat Krizi’nden sonra Kemal Dervi ’in ekonomi bakanl� � döneminde Merkez Ban-
kas� ba �ms�zl� �n�n garantiye al�nmas� ve ba �ms�z sektörel düzenleyici kurullar olu tu-
rulmas�yla teknokratik bir bürokratik reform süreci ba lam� t�. Bu reform sürecine AB 
uyum süreci de e lik ediyor ve bir idari reform ç�pas� sa l�yordu. 2002’de tek ba �na ikti-
dara gelen AKP ilk dönemlerinde Ali Babacan gibi figürlerle bu idari reform sürecine sad�k 
bir görüntü verdi (Acemo lu ve Üçer, 2015: 4-12). Ne var ki sektörel düzenleyicilerin de 
jure ba �ms�zl� �yla de facto ba �ms�zl� � aras�ndaki aç� her zaman akademik bir üphe 
alan� olmaya devam etti (Zenginobuz, 2008; Sobac�, Çetin ve Nargeleçekenler, 2008). Bu 
çal� mada ele al�nan örneklerde de görüldü ü gibi Türkiye’de telekomünikasyon sektö-
ründe özelle tirme ve serbestle tirme ad�mlar� sektörel düzenleyici kurulmadan çok önce 
yürütme organlar� taraf�ndan at�lm� , özel yat�r�m�n kalbinin att� � ana piyasa olan mobil 
telefon piyasas� bu ekilde biçimlenmi ti. Sektörel düzenleyiciler kurulduktan sonra da bir 
çe it patika ba �ml�l� � etkisiyle, anla mazl�klar�n çözümünde siyasi liderler yurtiçi mah-
kemeleri, düzenleyici kurullar� ve uluslararas� tahkimi by-pass etmeye devam etti. Türk 
Telekom’un 2005 senesinde gerçekle en özelle tirmesinde ekilsel olarak Telekomünikas-
yon Kurumu bulunuyor olsa da ihalenin sonucunu yukar�da aç�klad� �m gibi siyasi liderle-
rin daha önce kararla t�rd� � Avea birle mesi büyük oranda belirledi. De jure olarak yürüt-
meden ba �ms�z olan sektörel düzenleyici kurullar�n de facto olarak yürütme organ�na ba l� 
olma durumunun yasal planda da kesinle mesi 2011’de ç�kar�lan KHK’larla düzenleyici 
kurullar�n ilgili bakanl�klara ba lanmas�yla gerçekle ti (Özel, 2012; Üçer, 2013: 120-121). 
Bunu  takip  eden senelerde Erdo an Merkez Bankas� ba �ms�zl� �n� aç�kça sorgulad� ve bu 

 
17  Telekomünikasyon Kurumu ve Ula t�rma Bakanl� �’n�n Türk Telekom’u kay�rmak için rekabeti sa lama 

konusunda mobil telefon piyasas�nda sabit telefon piyasas�na göre çok daha agresif oldu unu Atiyas ve 
Do an da (2007: 504) ifade etmi tir. Bu tavr�n sektörel düzenleyicinin 2008’de BTK’ya dönü ümünden sonra 
köklü bir biçimde de i ti ini gösteren güçlü bir delil yoktur.  
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ba �ms�zl� � ortadan kald�racak ad�mlar att� (Gürkaynak vd., 2015: 17). 2018’de Cumhur-
ba kanl� � Hükümet Sistemi’ne geçi le beraber tüm düzenleyici bürokrasinin yürütme or-
gan�na tabi hale gelmesiyle akademisyenler aras�ndaki ba �ms�z sektörel düzenleyici ku-
rullar tart� mas�na Türkiye siyasi tarihi bir virgül koymu  oldu. Tam da bu güncellikten 
hareketle bu makalenin oda �nda tek ba �na Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün re-
kabetçi amaçlarla regüle edilen bir sektör olmas� de il, özelle tirmenin ko ullar�n� olu tu-
ran siyasi ve ekonomik etkenler bütünü ve özelle tirmenin yat�r�m vaatlerinin sorgulanmas� 
bulunuyor.  

3. Çal� anlara Ne Oldu? Tasfiye ve Esnekle tirme 

Yukarda aç�kland� � gibi, telekomünikasyon operatörleri geleneksel olarak kendi ülkele-
rinin en büyük ve en yay�lm�  istihdam hacmine sahip olan kurumlar�yd�. Örne in ABD’de 
düzenlenmi  tekel konumunda olan AT&T 1984’te da �t�lmas�ndan önce bir milyonu a k�n 
çal� ana sahipti (Brock, 2003: 206). Benzer bir biçimde özelle tirmeden önce Bundespost 
Almanya’da 500 bin çal� an bar�nd�r�yordu (Noam, 1992: 22-23). Bu büyük istihdam 
hacmi, telekomünikasyon hizmetlerinin sorunsuz i letilmesini güvence alt�na alman�n yan� 
s�ra, Keynesyen dönemin ruhuna uygun olarak ulusal tam istihdam ve iç talep destekleme 
politikalar�na katk� sunuyordu. Bu istihdam yap�lanmas�nda operatörün kendi kendine ye-
terlili i belirleyici ilkeydi. D� ar�dan hizmet al�m� ve ta eron kullan�m� yerine, çe itli dal-
larda alan�nda uzman olan personelin do rudan istihdam edilmesi tercih ediliyordu. Bu per-
sonel güçlü sendikalarda örgütlü durumdayd�. Keynesyen toplumsal sözle menin kapita-
listler taraf�ndan bozulmas�yla beraber tam istihdam bir ekonomi politikas� standard� ol-
maktan ç�kt�. Güvenceli ve düzenli çal� ma rejiminin yerine ad�m ad�m güvencesiz ve es-
nek formlar geçti. Bu geçi in önünde engel olu turan en önemli direnç noktalar�ndan biri de 
ulusal PTT’lerdeki istihdam hacmiydi. Özelle tirme politikalar� kamu i letmelerinde yerle-
ik olan güvenceli ve örgütlü i çi s�n�f�n�n da �t�lmas� ve disipline edilmesi aç�s�ndan da 

büyük önem ta �yordu.18 Bu merkez ülkeler için geçerli oldu u kadar çal� anlara sendika-
la ma ve toplu sözle me gibi baz� haklar tan�nan ithal ikameci toplumsal sözle meyi bozan 
çevre ülkeler için de geçerliydi.   

Türkiye’de PTT bünyesinde istihdam edilen çal� an say�s�, ABD ve Almanya gibi ül-
kelerle kar �la t�r�ld� �nda çok daha dü üktü. Bu say� 1980-1994 aras� dönemde, kamu yat�-
r�mlar�n�n yaratt� � ebeke geni lemesine paralel olarak artt�. Zirve noktas�na eri ti i 
1993’te 94 bin ki i PTT bünyesinde hizmet veriyordu ( ekil 3.1). 1994’te Türk Telekom’un 
PTT’den ayr�lmas� ve özelle tirme kapsam�na al�nmas�yla beraber kurumda istihdam eroz-
yonu ba  göstermeye ba lad�. 

18  Özelle tirme ve liberal düzenleme süreçleri ekonomi politikalar�n� de-politize ederek i çi s�n�f�n�n disipline 
edilmesini sa lam� t�r (Burnham, 1999).  
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ekil 3.1 Türkiye’de Telekomünikasyon Sektöründe stihdam Hacmi, 1983-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Akça’n�n (2007: 16) verileri kullan�larak yazar taraf�ndan olu turuldu. 

 
ekil 3.2 Özelle tirme Sonras�nda Türk Telekom'da Toplam stihdam, 2005-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Türk Telekom (2006-2017) verileri kullan�larak yazar taraf�ndan olu turuldu. 
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Özelle tirme 2005’e de in gerçekle tirilemese de kurumun içi bu 11 y�ll�k sürede büyük 
oranda bo alt�ld�. Personelin bir k�sm�, özelle tirme sonras� ko ullar� kabul etmek isteme-
di i için kendi iste iyle ayr�ld�.19 Özelle tirme hayata geçirildikten sonra personeli 
kurumda tutabilmek için kadrosu kamuda kalan çal� anlar� Türk Telekom’a kiralaman�n 
yolunu açan düzenlemeler hayata geçirildi.20     

Kurumda kalan ve sonras�nda ihtiyaç fazlas� olarak de erlendirilen personelin peyder-
pey ayr�lmas� ve hizmet al�m� ve ta eron kullan�m� yöntemlerinin hayata geçirilmesi sonra-
s�nda Türk Telekom bünyesinde çal� an say�s� 30 binler düzeyine kadar geriledi ( ekil 3.2). 
Türk Telekom’un sabit telefon operasyonundaki personel say�s�ndaki gerileme daha da çar-
p�c�d�r. Sabit telefon operasyonunda 2003’te 61 bin çal� an istihdam edilirken bu say� 
2005’te 51 bine, 2014’te 21 bine dü tü.21 Dördüncü bölümde daha ayr�nt�l� bir biçimde 
incelenece i üzere, sabit telefon operasyonunun ihmal edilmesi hem sabit telefon hizmetle-
rine hem de internet hizmetlerine yurtta lar�n eri imini olumsuz yönde etkiledi. Buna ek 
olarak Türkiye i çi s�n�f�n�n sendikal� ve güvenceli bir k�sm� büyük oranda tasfiye edilmi  
oldu.  

Bu bölümde verilen say�lar sadece do rudan Türk Telekom taraf�ndan istihdam edilen 
çal� anlar� kapsar. Zira hariçten hizmet al�m� ve ta eron kullan�m�yla Türk Telekom’un çe-
itli i lerinde esnek formlarda çal� anlar�n say�s�n� yans�tan bir veriye sahip de iliz. Dolay�-

s�yla 1990’lar�n ba �ndaki istihdam düzeyiyle bugünkünü kar �la t�rmak ve çok daha az 
çal� an�n ayn� i i yapt� �n�, dolay�s�yla önceki dönemde kadrolar�n gereksiz biçimde i iril-
di ini öne sürmek tart� maya aç�k bir yakla �m olacakt�r. Dolayl� olarak irketin i lerinde 
çal� t�r�lanlar�n say�s� göz önünde bulundurulmal�. Buna ek olarak ta erona ba l� çal� ma-
n�n çal� anlara getirdi i güvencesizlik, dü ük ücretler gibi olumsuzluklar gözden kaç�r�l-
mamal�. Nihayet bu hizmetlerin ta eronlardan al�nmas�n�n kalitede dü ü e de yol açabile-
ce i unutulmamal�.  Bu olumsuzluklara ek olarak, Türk Telekom’un yayg�n istihdam a �n-
daki çözülme birçok ilin yerel ekonomisini olumsuz etkiledi.   

Türk Telekom’da istihdam bu ekilde dü erken ve güvence kayb� ya arken sektördeki 
di er büyük aktörler olan Turkcell ve Vodafone Türkiye’de güncel durum nedir? BTK 
(2012: 10) verilerine göre 2012’de mobil operatörlerin çal� an say�s� 8.441 kalan küçük i let- 

19  Çal� anlar�n Türk Telekom özelle tirmesinden dolay� ya ad�klar� hak kay�plar� ve ma duriyetin ayr�nt�l� bir 
anlat�m� için bak�n�z: Telekomcular Derne i (2010a; 2010b). 

20  09.02.2006 tarihli 5457 say�l� kanun, kapsam d� � olarak tan�mlanarak özelle tirilen Türk Telekom’dan kamu 
kurumlar�na geçi  hakk� tan�nan personelin 5 y�l süreyle Türk Telekom taraf�ndan istihdam edilmeye devam 
etmesini sa lam� t�r (Üçer, 2013: 118-119).  

21  2003 verisi Telekomünikasyon Kurumu’nun 2003 faaliyet raporundan, 2005 ve 2014 verisi Türk Telekom’un 
ilgili y�ll�k raporundan al�nm� t�r. Türk Telekom’un y�ll�k raporlar� 2015 ve 2016 için sabit telefon 
operasyonunda çal� an personel say�s� bilgisine yer vermedi i için bu y�llara ait say�lar� veremiyoruz. 
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melerde çal� an say�s�ysa 4.227 ki iydi. BTK 2012 ikinci çeyrekten beri istihdam verisi 
payla mad� �ndan dolay� resmi tamamlamak için mobil operatörlerin güncel raporlar� in-
celenmelidir (Turkcell, 2019: 105; Vodafone, 2019: 6). Bu raporlara göre 2018 Aral�k itiba-
riyle Turkcell mobil operatörü 4.065, Vodafone Türkiye mobil operatörüyse 3.172 ki i is-
tihdam ediyor. Türk Telekom haricindeki ba l�ca aktörler olan bu iki mobil operatörün is-
tihdam etti i çekirdekteki 7.237 personelin d� �nda çeperde çe itli hizmet al�mlar� ve i ti-
rakler üzerinden istihdam edilen çok daha geni  bir çal� an havuzu var. Turkcell Grup için 
verilen istihdam say�s� yine Aral�k 2018 itibariyle 20.120 ki i. Vodafone Türkiye ça r� 
merkezlerindeyse 4.066 ki i çal� �yor. Buna ilaveten “tedarikçi, ma aza çal� an�, d�  kaynak 
kullan�m�” kapsam�nda 40.000 ki iye daha istihdam sa land� � ifade ediliyor. Çekirdekte 
yer alan çal� an say�s� aç�s�ndan bak�ld� �nda Türk Telekom özelle tirmesiyle ya anan gü-
venceli istihdam kayb�n�n bu mobil operatörler taraf�ndan yerine konamad� � aç�k. Öte 
yandan, e er mobil operatörlerin verilerine güvenirsek 50-60.000 civar� personel çeperdeki 
çe itli i lerde istihdam ediliyor. Bu i lerin daha güvencesiz ve daha geçici i ler oldu unu 
kolayca varsayabiliriz. Demek ki sektörün di er aktörlerinin verileri Türk Telekom’da is-
tihdam yap�s�n�n dönü ümüne ili kin tespitleri köklü bir biçimde de i tirmiyor.  

4. Yat�r�mlar Artt� m�? Özelle tirmenin Unutulan Vaadinin Fikri Takibi 

Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe özelle tirmede tercih edilen yöntem blok sat�  
oldu. Türkiye’de özelle tirmenin güçlü bir biçimde gündeme gelmesinin ard�ndaki d� sal 
faktörlerden biri Avrupa Birli i’ydi (AB). AB’nin merkezinde yer alan ülkelerse blok sat�  
yöntemini de il halka arz yöntemini tercih etmi ti. Bu ülkeler aç�s�ndan telekomünikasyon 
özelle tirmesi daha çok ulusal operatörün özerkle mesi, yönetiminin reforme edilmesi ve 
sermaye yap�s�n�n tahkim edilerek uluslararas� rekabette avantaj kazand�r�lmas� hedeflerine 
dönüktü.22 Türkiye’nin de içinde bulundu u çevre ülkelerdeyse öncelikli amaç hükümet 
için gelir yaratmak ve uluslararas� özel fonlar� altyap� yat�r�mlar�na çekmek oldu (Levi-
Faur, 2003). 1990’larda çevre ülkeler aç�s�ndan tercih edilen telekomünikasyon özelle tir-
mesi politikas�, blok sat�  yoluyla yabanc� stratejik ortak/yat�r�mc� çekmek yönündeydi. 
Blok sat�  yoluyla ulusal operatörün kontrolünün devrini garantileyecek ço unluk hissesi-
nin sat�lmas� gerekli görülüyordu. Kontrolü ele geçirecek olan sermaye grubu, geçici tekel 
durumunun da te vikiyle altyap� yat�r�mlar�na giri meye daha gönüllü olacakt�. Ayr�ca ya-
banc� yat�r�mc�n�n ülkeye yönetim becerisi ve  teknoloji transfer  edece i  dü ünülüyordu.23  

22  Uluslararas� rekabette avantaj kazanma amaçl� özelle tirme konusu ve bunun bir örne i olan spanyol 
Telefonica özelle tirmesi için bak�n�z: Clifton vd. (2011: 761-781). 

23  Telekomünikasyon özelle tirmesinde stratejik yabanc� ortak argüman� için bak�n�z: Ard�yok (2001: 38); 
Aybar vd. (2001: 9).  
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Böylece ülkeler ihtiyaç duyduklar� geli mi  telekomünikasyon altyap�s�n� tamamen özel 
fonlarla yap�lan yat�r�mlarla elde edebilecek, üstüne üstlük yüklü özelle tirme geliri elde 
edeceklerdi. Sözün özü, özelle tirme politikalar�n� me rula t�ran özelle tirmenin yat�r�mlar� 
artt�raca � yönündeki beklentiydi. Türkiye de stratejik ortak politikas�n� benimsedi ve bu 
politikay� ilgili yasalara da geçirdi. 2000 ve 2001’deki teklif gelmeyen ihalelerden sonra, 
AKP hükümetlerince Türk Telekom’un ço unluk hisselerinin sat� � ve bu ço unluk hissele-
rinin yabanc�lara devredilmesi önündeki engeller kald�r�ld�. Böylece stratejik yabanc� ortak 
Türk Telekom’un kontrolünü ele geçirebilecekti.   

Türk Telekom özelle tirmesi, yukarda da aç�kland� � gibi, 2000’de uluslararas� finans 
piyasalar�ndaki telekomünikasyon çökü ünden sonra gerçekle ti. Dolay�s�yla yeni yat�r�m-
lar�n finanse edilebilmesi için gerekli olan elveri li uluslararas� finansman olanaklar� büyük 
ölçüde daralm� t�. Özelle tirmeye haz�rl�k sürecinde yat�r�mlar�n k�s�lmas�na ba l� olarak 
sabit telefon kullan�m� gerilemeye ba lam� , mobil operatörler Türk Telekom’un sabit tele-
fon kullan�c�lar�n� bir ölçüde ba tan ç�karm� t�. Öte yandan Türk Telekom’un mobil telefon 
kolu Avea birle mesinin ard�ndan nispeten güçlenmi  olsa da Turkcell ve Telsim’in (daha 
sonra Vodafone) ard�ndan en küçük pazar pay�n� elinde tutuyordu. Türk Telekom’un bir 
di er i tiraki olan internet servis sa lay�c�s� TTNET de dar bir kullan�c� taban�na sahipti. 
Bu operasyonlar yüklü yat�r�mlar için yeterince ödüllendirici görünmüyordu. Buna ek ola-
rak, ihaleyi kazanan konsorsiyumun büyük orta � olan Saudi Oger’in ilk telekomünikasyon 
yat�r�m� Türk Telekom’du. Konsorsiyumun küçük orta � olan Telecom Italia uluslararas� 
yat�r�mlar�n� küçültme ve Türkiye’den çekilme takti ini hayata geçirdi ve Türkiye stratejik 
yabanc� yat�r�mc� nitelemesiyle hiçbir ortak yönü bulunmayan Saudi Oger’le ba  ba a kald�. 
Telecom Italia’n�n Türkiye’den çekilme karar�n� sadece Türkiye’ye ili kin idari ve ekono-
mik sorunlarla aç�klamak hatal� olur. Telecom Italia, yukarda aç�klanan yönetim de i ikli-

inden sonra sadece Türkiye’den de il birçok ülkeden çekilmi ti. Saudi Oger iyi bir yat�r�m 
karnesine ve telekomünikasyon deneyimine sahip de ildi. Bir çok-aktiviteli holding görü-
nümünde olan Saudi Oger, Türk Telekom için ödedi i yüklü özelle tirme tutar�n� geri al-
maya ve temettü ödemelerini di er faaliyetlerine kayd�rmaya öncelik verdi. 2010’lar�n orta-
s�nda di er i tirakleri yüzünden finansal görünümü olumsuzla an Saudi Oger, Türk 
Telekom’un borçlar�n� ödemekte zorlanmaya ba lad�. 2018’de Saudi Oger’in Akbank,  
Bankas� ve Garanti Bankas�’na borcunu ödeyemeyece i kesinle ti ve %55’lik Türk 
Telekom hissesi bu üç bankan�n eline geçti.24 

 

24  %55’lik hisseye el koyan Levent Yat�r�m A. .’nin %50’si Akbank, %33’ü Garanti Bankas�, %16’s�  
Bankas�’n�nd�r (Hürriyet, 2018). Bankalar�n sürece dahil olmas�na ili kin ayr�nt�lar için bak�n�z: Yeni afak 
(2016).   
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1979’dan günümüze PTT ve Türk Telekom taraf�ndan gerçekle tirilen fiziksel yat�r�m-
lar� bir arada de erlendirdi imizde baz� dönüm noktalar� göze çarpar ( ekil 4.1). Bunlardan 
birincisi 1985-1988 aras� telekomünikasyon at�l�m� y�llar�d�r. Bu dönemde yat�r�mlar hem 
mutlak büyüklük hem de milli gelirin pay� cinsinden rekor düzeylere ç�kar. Yine bu dö-
nemde altyap� yat�r�mlar� içinde telekomünikasyon yat�r�mlar� ilk defa karayolu yat�r�mla-
r�n� geçer. 1987’de ula �lan milli gelirin %1’i büyüklü ü tüm zamanlar�n rekoru niteli in-
dedir. 1989’da ya anan kamu bütçesi s�k�nt�lar�yla yat�r�mlar gerilese de 1990’lar�n ba la-
r�nda toparlan�r ve 1993’te 1,2 milyar dolarla mutlak büyüklük olarak tüm zamanlar�n en 
büyük y�ll�k yat�r�m� gerçekle ir. kinci dönüm noktas� 1994’te Türk Telekom’un PTT’den 
kopmas� ve özelle tirme kapsam�na al�nmas�d�r. Bu kararla beraber kamu yat�r�mlar� ciddi 
oranda kesintiye u rar. 2001 krizinin kamu bütçesi üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle 
2000’li y�llar�n ilk yar�s� en dü ük düzeyde yat�r�m gerçekle en dönem olur. Bu dü ük yat�-
r�m düzeyi 11 y�l sürdükten sonra 2005’teki özelle tirmeyle beraber k�smi bir canlanma 
ya an�r. Bu dönemler aras�nda kar �la t�rma yaparken sadece mutlak büyüklüklere bakmak 
yan�lt�c� olur. Bu yüzden kar �la t�rmada mutlaka yat�r�mlar�n milli gelir içindeki pay� da 
göz önünde bulundurulmal�d�r. 1979-1994 aras� kamu yat�r�m� döneminde y�ll�k ortalama 
550 milyon dolar yat�r�m gerçekle ti ve bu milli gelirin yine y�ll�k ortalama %0,54’üne 
denk geliyordu. 1994-2005 aras� özelle tirmeye haz�rl�k dönemindeyse kamu yat�r�mlar� 
y�ll�k ortalama 425 milyon dolar düzeyinde gerçekle ti ki bu milli gelirin %0,18’ine denk 
gelir. Türk Telekom yat�r�mlar� özelle tirmeyi takip eden 2006-2016 aras�nda y�ll�k orta-
lama 850 milyon dolar düzeyinde gerçekle mi tir. Mutlak büyüklük aç�s�ndan bu dönem 
içerisinde önceki dönemlere göre daha fazla yat�r�m yap�lm� t�r. Milli gelire olan oran aç�-
s�ndansa bu ortalama %0,11 yani binde birdir. Binde birlik oran önceki kamu yat�r�m� dö-
nemleriyle kar �la t�r�ld� �nda kötü bir performansa i aret eder.   
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ekil 4.1 PTT / Türk Telekom Fiziksel Yatrmlar (milyon dolar), 1979-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: 1979-2005 de erleri DPT’nin yllk yatrm raporlarnda yer alan veriler üzerinden 
hesaplanm tr. 2006-2014 de erleri Dünya Bankas’nn Altyapya Özel Sektör Katlm 
Veritaban’ndan (World Bank Private Participation in Infrastructure Database, bundan sonra WB 
PPI) alnm tr. 2015-2016 de erleri Türk Telekom’un yllk faaliyet raporlarnda yer alan veriler 
üzerinden hesaplanm tr. Oger Telecom tarafndan devlete ödenen özelle tirme ve lisans bedelleri 
dâhil edilmemi tir. ekil bu veriler kullanlarak yazar tarafndan olu turuldu.  

 
Toparlayacak olursak, yukarda özetledi imiz iç-d  ekonomik faktörler ve yabanc yat-

rmc olarak Saudi Oger’in tercih edilmesi sonucunda özelle tirme politikalar yatrmlar art-
trma ve özel fonlar eliyle altyap kalknmas sa lama hedefine tatmin edici bir biçimde ula-
amad. Özelle tirme politikasnn ba arsn de erlendirirken bu bulguyu önemli bir nokta 

olarak göz önünde bulundurmalyz. Gerek akademik ara trmalarn gerekse telekomünikas-
yon politikas tart malarnn bu bulgu göz önünde bulundurularak yürütülmesi gerekiyor.  

Türk Telekom’daki bu yatrm erimesini sektöre dahil olan di er özel operatörler telafi 
edebildi mi? DPT ve Dünya Bankas verilerini bu sefer sadece Türk Telekom’un yatrmla-
rn gösterecek ekilde de il, di er özel sektör aktörlerini de dahil ederek kulland mzda 
bu soruyu yantlayabiliriz. 1979-1994 döneminde ortalama kamu yatrm miktar 550 mil-
yar dolar oldu unu, 1995-2014 döneminde ortalama özel sektör yatrmnnsa 1,3 milyar 
dolar oldu unu gözlemliyoruz ( ekil 4.2).25 Yukarda da ifade etti im gibi Türkiye’de 1979- 

25  Dünya Bankas’nn verilerinde 2015 sonras için toplam özel sektör verisi olmad  için 2014’e kadar olan 
verileri esas alyorum. Bu veri Turkcell ve Vodafone’un (2005 öncesinde Telsim) 1994-2014, Türk 
Telekom’un 2006-2014 aras fiziksel yatrmlarnn toplamn, yani Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe 
aktif olan özel operatörlerin toplam fiziksel yatrmn yanstyor.  
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1994 aras�nda telekomünikasyon sektöründe ortalama milli gelirin %0,54’ü kadar kamu 
yat�r�m� gerçekle mi ti. 1995-2014 aras�ndaysa ortalama 0,26% kadar özel sektör yat�r�m� 
gerçekle ti ( ekil 4.3). Yani mutlak büyüklük olarak kamu yat�r�mlar�n� geride b�rakan 
1994-2014 aras� özel sektör yat�r�mlar�, milli gelir içerisindeki a �rl� �na göre 1979-1994 
aras� kamu yat�r�mlar�n�n gerisinde kald�. Demek ki Türk Telekom d� �ndaki aktörleri ele 
ald� �m�zda yat�r�m performans� konusunda var�lan sonuç köklü bir biçimde de i miyor. 

 

 

 

     

ekil 4.2 Türkiye Telekomünikasyon Sektöründe Fiziksel Yat�r�mlar (milyon dolar), 1979-2014 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: 1979-2005 aras� kamu yat�r�mlar� için DPT, 1995-2014 özel yat�r�mlar için WB PPI verileri 
kullan�larak yazar taraf�ndan olu turuldu. 
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ekil 4.3 Türkiye Telekomünikasyon Sektöründe Fiziksel Yat
r
mlar (milli gelire oran), 1979-2014 
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2015’te 11,5 milyon düzeyine gerilemi tir.26 2000’lerin ba �nda %30 düzeyini zorlayan 
penetrasyon, 2015’te %15’e geriledi.  

ekil 5.1 Türkiye'de Sabit Telefon Hizmetinin Yayg�nl� �, Abone Say�s� ve Penetrasyon (%), 

1975-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: World Bank Development Indicators Database (WB DID) verileri kullan�larak yazar 
taraf�ndan olu turuldu.  

 

Yukarda aç�kland� � gibi, Aycell (daha sonra Avea) sabit telefon operasyonunun cazibe 
kayb�na çare olmas� için özelle tirme ihalesine kat�lacak olan sermaye gruplar�n�n i tah�n� 
art�rmak amac�yla kurulmu  bir mobil telefon i tirakiydi. Özelle tirmeyi takip eden dö-
nemde, Türk Telekom yat�r�mlar� mobil telefon alan�nda yo unla t�.27 Toplam yat�r�m 
düzeylerindeki vasat seyir sabit telefona ayr�lan yat�r�m miktar�n�n dü mesiyle bir araya 
gelince sabit telefon kullan�m�n�n Türkiye’de gerilemesi kaç�n�lmaz hale geldi. Yat�r�mlar�n 
gerilemesine paralel olarak, yukarda istihdam bölümünde ayr�nt�l� bir biçimde aç�kland� � 
gibi,  sabit  hat  operasyonunun  personel  say�s�  da ciddi bir biçimde geriletildi. Türk Tele- 

 

26  2004’ten itibaren piyasaya Türk Telekom d� �nda alternatif sabit telefon operatörleri dâhil oldu. Ne var ki 
aradan geçen 13 y�ldan sonra bile Türk Telekom’un sabit telefonda pazar pay� %80’in üzerinde seyrediyor. Bu 
yüzden sabit telefon abone say�s�n�n esas olarak Türk Telekom yat�r�mlar�na duyarl� oldu unu varsayabiliriz.    

27  Türk Telekom’un y�ll�k faaliyet raporlar�na göre, 2015’te yat�r�mlar�n %64’ü, 2016’daysa %40’� sabit hat 
yat�r�mlar�na, geri kalan� mobil hat yat�r�mlar�na ayr�ld� (Türk Telekom, 2016: 2017).  
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kom’un rakibi olarak sektöre giren di er özel operatörler sahneyi de i tirecek bir yat�r�m 
at�l�m�na imdiye kadar girmedikleri için sabit hat aboneli i 2010’lar�n ikinci yar�s� 
itibariyle gerilemeye devam ediyor.  

Bir bak�  aç�s�na göre, mobil telefon kullan�m�n�n sabit telefon kullan�m�n� ikame et-
mesi do al bir süreçtir. Aboneler sesli arama hizmetini mobil telefonlar üzerinden daha 
ucuza olmasa da daha pratik bir biçimde kullanabilir. Bu yüzden hanelerdeki ve i yerlerin-
deki sabit hatlar�n iptal edilmesi beklenebilecek bir geli medir.28 Bu bak�  aç�s� sabit 
telefon hatt�n� sesli arama hizmetine indirgeyen, ça da  olmaktan uzak bir yakla �m� 
içeriyor. Günümüzde sabit telefon hatlar�n�n öne ç�kan i levi sesli arama hizmeti de il veri 
aktarma hizmetidir. nternet servis sa lay�c�lar� hanelere ve i yerlerine ba lanan sabit 
telefon hatlar� üzerinden abonelerine veri hizmeti sa lar. Veri hizmeti potansiyel olarak tüm 
ileti im ve haberle me hizmetlerine arac�l�k etme veya onlar� ikame etme imkân�na sahiptir. 
Telefon aboneli i olmayan bir hane veri aktar�m�yla sesli arama da yapabilir. Televizyon 
yay�n� ve di er görsel ve i itsel içerikler veri aktar�m� üzerinden sa lanabilir. Dolay�s�yla 
sabit hat ba lant�s� potansiyel olarak büyük ekonomik ve kültürel de ere sahiptir. Yüksek 
gelir düzeyindeki ülkelerde sabit hat aboneli inin yayg�nl� � mobil telefon kullan�m�n�n 
etkisiyle bir ad�m gerilese de Türkiye’deki h�zda dü memektedir.29 Çünkü yüksek gelirli 
ülkelerde internet kullan�m kültürü sabit hat üzerinden yayg�nla m� t�r ve bu abonelerin 
sabit hatlar�n� iptal etmelerine kar � bir yap� kanl�k etkisi yarat�r.   

Türkiye’de sabit hat yat�r�mlar�n�n ihmal edilmesinin sonucu olarak sabit hat üzerinden 
yüksek h�zl� internet hizmetine yurtta lar�n eri imi çok s�n�rl� kalm� , 2010’lar içinde %10 
civar�nda tak�lm� t�r ( ekil 5.2).  

 

 

 

 

 

 

 
28  Mobil-sabit telefon ikamesi üzerine bir çal� ma için bak�n�z: Göktaylar ve Ünver (2011).  
29  Yüksek gelir grubunda yer alan merkez ülkelerde ortalama sabit hat penetrasyonu 2000’de zirve noktas� olan 

%54,8’e ula t�ktan sonra gerilemeye ba lar. 2015’te bu oran %41,8’e dü mü tür. Ayn� zaman aral� �nda 
Türkiye’de sabit hat penetrasyonu %29,1’den %14,9’a dü mü tür. Bak�n�z: WB DID.  
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ekil 5.2 Türkiye’de nternet Hizmetinin Penetrasyonu (%), 2003-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: OECD Broadband Portal verileri kullan�larak yazar taraf�ndan olu turuldu.  

Sabit hat üzerinden internet kullananlar�n içinde küçük bir k�s�m fiber eri imden yarar-
lanabiliyor. Geri kalan abonelerse bak�r hatlar üzerinden s�n�rl� miktarda bant geni li inde 
veri kullanabiliyor. BTK (2018: 52-53) verilerine göre Türkiye’de 11,6 milyon sabit inter-
net abonesi var. Bunlar�n sadece 2,8 milyonu fiber hat üzerinden, 932 bini kablo televizyon 
ebekesi üzerinden sabit internet kullan�yor. Bunun anlam� sabit internet penetrasyonunun 

%14,13, fiber penetrasyonunun sadece %3,4, kablo tv internet penetrasyonununsa sadece 
%1,13 düzeyinde oldu udur. Geri kalan sabit intermet abonelerinin %9’luk k�sm�ysa bak�r 
kablo üzerinden dü ük h�zl� internet kullan�yor. Fiber yat�r�mlar�ndaki, fiber hat uzunlukla-
r�ndaki ve fiber penetrasyonundaki k�smi canlanma Köksal ve Ard�yok’un da (2015) i aret 
etti i üzere sabit internet piyasas�nda rekabeti zorlay�c� tedbirlerin BTK taraf�ndan ask�ya 
al�nm�  olmas�n�n sonucudur. Sabit hat üzerinden internet servisi sa lay�c�lar� içerisinde 
Türk Telekom i tiraki olan Ttnet en büyük Pazar pay�na sahip olagelmi tir. Dolay�s�yla 
sabit hat üzerinden internet kullan�m�n�n yayg�nla amamas�n�n ard�nda da Türk 
Telekom’un özelle tirme sonras� yat�r�mlar�n�n dü ük düzeyde gerçekle mesi yatar. Ba ka 
bir ekilde ifade edecek olursak, yurtta lar�n ça da  haberle me ve ileti im hizmetlerine 
evrensel eri iminin sa lanmas� amac�na özelle tirme politikalar�yla ula �lamam� t�r. 

Türkiye’de sabit hat üzerinden internet hizmeti kullan�m� k�s�tl� kald�. 2009’da mobil 
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telefon operatörlerine 3G lisans� verilmesinden sonra mobil hat üzerinden internet hizmeti 
kullan�m�ysa ekil 5.2’de gözlemlenebilece i gibi h�zla yayg�nla t� ve %70’i a t�. Buradan 
hareketle mobil internet kullan�m�n�n ihtiyaca cevap verdi i ve sabit internet yat�r�mlar�na 
gerek olmad� � iddia edilebilir. Ne var ki mobil hat üzerinden internet kullan�m� sabit hat 
üzerinden kullan�mla kar �la t�r�ld� �nda teknik s�n�rlamalara tabidir ve daha k�s�tl� bir kul-
lan�m kal�b�n� beraberinde getirir. Veri hizmetinin mobil telefon cihazlar� üzerinden kulla-
n�lmas� durumunda bu hizmetin potansiyel ekonomik, kültürel ve bilimsel katk�s�n�n çok 
alt�nda kalaca � aç�kt�r. Ayr�ca radyo frekans spektrumunun s�n�rl� kapasitesi mobil ebe-
keler üzerinden aktar�labilecek veri miktar�n�n do al s�n�rlar�na i aret eder. Buna kar �l�k 
yüksek teknolojili sabit hat ba lant�lar� üzerinden aktar�labilecek veri miktar�n�n do al s�-
n�r� çok daha yüksektir. Fiber ve benzeri yüksek h�zl� sabit hat ba lant�lar�n�n yayg�nla a-
bilmesi için gerekli olan yüksek yat�r�m miktarlar�n�n özel sektör taraf�ndan hayata geçiril-
mesi, Türk Telekom’un özelle tirme sonras� yat�r�m performans� gözetildi inde, ciddi de i-
iklikler olmazsa kar �l�ks�z bir beklenti olarak kalacakt�r.30 

6. Sonuç: Ne Yapmal�? 

Telekomünikasyon sektörünün özelle tirilmesi amac�yla Türkiye’de izlenen politikalar, 
Türk Telekom’un yat�r�mc�l�k yönü ve deneyimi güçlü olan bir özel sermaye grubuna dev-
redilmesi sonucunu vermedi. Mobil telefon piyasas�na kötü tasarlanm�  bir ihaleyle 
2000’de giren Telecom Italia’n�n ç�kard� � krize getirilen aceleci çözüm, Türk Telekom 
özelle tirmesini de ipotek alt�na ald�. Özelle tirme sonucunda Türk Telekom’un kontrolü 
Telecom Italia hüllesiyle Saudi Oger’in eline geçti. Bu grubun telekomünikasyon alan�n-
daki ilk yat�r�m� Türk Telekom’dur. Telekomünikasyon ebekesinin geni letilmesi ve tek-
nolojik olarak güncellenmesi konusunda gerekli birikime sahip olmayan grup, yat�r�mlar� 
canland�rma konusunda yetersiz kalm� t�r.    

Özelle tirme öncesi haz�rl�k dönemi ve özelle tirme sonras�, Türk Telekom çal� anlar�-
n�n say�s�nda ciddi gerileme getirdi. Özellikle Türk Telekom’u Türk Telekom yapan ve 
yurtta lar�n haberle me ve ileti im hizmetlerine evrensel eri im hakk� aç�s�ndan ekonomik 
ve kültürel öneme sahip olan sabit telefon operasyonu 21 bin personele kadar darald�. Özel- 

30  Türkiye’de internet servis sa lay�c�lar�n�n yat�r�mlar�na ve bu alandaki devlet düzenlemelerine ili kin bir 
çal� ma için bak�n�z: Köksal ve Ard�yok (2015). Turkcell CEO’su Kaan Terzi’nin yak�n tarihli bir aç�klamas�, 
Türkiye çap�nda fiber-optik ebeke kurulmas� amac�na özel i letmecilik ve özel rekabet politikalar�yla 
ula �lamayaca �n� itiraf eder nitelikte: “Türkiye’deki tüm fiber irketlerinin tek bir çat� alt�nda birle ti i, 
devletin de elindeki varl�klar�n� koyarak kat�laca �, hatta yüzde 51 hissesine sahip olabilece i bir yap� öneren 
Terzio lu, ‘Bu irkete Türkiye’nin tüm fiber altyap�s�n� kurma görevi verelim. Bu irket bono da ç�karabilir, 
halka da aç�labilir. Çok kârl� olabilir, hatta Türkiye’nin ba l� ba �na bir de eri haline gelebilir. Altyap� eri imi 
rekabet unsuru olmaktan ç�kmal�’ diye konu tu.” (Levent, 2018).   
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le tirmeye e lik eden d� ar�dan hizmet al�m� ve ta eron kullan�m� sonucunda Türk 
Telekom’un tüm operasyonlar�nda do rudan istihdam etti i personel say�s� 1993’teki zirve 
noktas�n�n üçte birine kadar geriledi.  

Türkiye’de büyük ümitler ba lanan Türk Telekom özelle tirmesi, telekomünikasyon 
sektörünün en kritik alan� olan sabit hat ebekesinin geli mesini yeterince sa layamad�. 
Özelle tirme sonras� yat�r�mlar özelle tirme öncesi kamu yat�r�mlar�na k�yasla büyük bir 
patlama gerçekle tiremedi, hatta milli gelirin pay� cinsinden de erlendirildi inde geriledi. 
Türk Telekom özelle tirmesi sonras�nda yat�r�mlar�n gerilemesi, özellikle sabit telefon e-
bekesinin ihmal edilmi  olmas�n�n sonucu olarak sabit hat kullan�m oran� ve abone say�s� 
büyük oranda azald�. Sabit hat yat�r�mlar�n�n dü mesinin tek sonucu sabit telefon hizmeti-
nin gözden dü mesi olmad�. Bunun ötesinde, sabit hat üzerinden internet hizmeti kullan�m� 
da yayg�nla amad� ve teknolojik olarak güncellenemedi. Buna ba l� olarak Türkiye toplu-
munun geni  kesimleri internetle mobil telefon cihazlar� üzerinden tan� mak zorunda kald�. 
Mobil telefon cihaz� üzerinden sa lanan internet hizmetleri kültürel, bilimsel ve ekonomik 
aç�lardan s�n�rlar� olan bir kullan�m kal�b�n�n toplumda yerle mesine yol açt�. Bunun anlam� 
özelle tirme politikalar�n�n yurtta lar�n haberle me ve ileti im hizmetlerine evrensel eri i-
mini sa lama hedefini gerçekle tirememesidir.   

2010’lar�n ikinci yar�s�nda Türk Telekom’un ço unluk hissesini ve kontrolünü elinde 
bulunduran Saudi Oger grubu kredileri geri ödemekte zorlanmaya ba lad� ve 2018’de his-
selerini alacakl� yerli bankalara devrederek çekilmek zorunda kald�. Yak�n gelecekte hü-
kümetin bu konuya müdahale etmesi iddetle olas�. Peki bu müdahalenin içeri i nas�l ol-
mal�? Geçmi te oldu u gibi yabanc� yat�r�mc�n�n zarar�n� asgari boyutta tutmay� öncelik 
yapan aceleci çözümler mi uygulanmal�?  

Özel operatörlerin sabit hat yat�r�mlar�n� geni letmek, h�zl� ve kaliteli internet hizmeti 
sunabilecek hale getirmek için gereken uzun soluklu yat�r�mlara dönük ticari bir motivas-
yonu yok. Uluslararas� finans piyasalar�ndan bu yat�r�mlar� finanse edecek krediler almak 
gittikçe daha zor hale geliyor. Özel i letmecili in yat�r�mc� davran� �, talebin yo un oldu u 
ve yap�lan yat�r�mlara k�sa vadede finansal dönü  sa lanabilen kentsel alanlara yo unla -
mak yönünde. Sabit hat ebekesi özel sektör elinde kald� � durumda, internet hizmetlerine 
evrensel eri im hedefine ilerlenmesi mümkün görünmüyor. nternet eri iminin mobil ope-
ratörler eliyle yayg�nla mas�, görece yava  ve pahal�, üstelik do al s�n�rlamalar� olan bir 
kullan�m kal�b�n� daha da peki tirecek.   

Türkiye’de gerileyen sabit hat ebekesini ve internet kullan�m�n� yayg�nla t�rmak, ancak 
kamu planlamas� ve kamu finansman deste iyle mümkün olabilir. Bu sebeple Türk 
Telekom’un kamu mülkiyetine ve kontrolüne geri dönmesi bir politika alternatifi olarak ele 
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al�nmal�. Benzer finansal zorluklar çeken ve Sermaye Piyasalar� Kurulu (SPK) taraf�ndan 
atanm�  olan bir yönetim kurulunca yönetilen Turkcell’in de ço unluk hisselerinin ve kont-
rolünün devlet taraf�ndan devral�nmas� uygun olabilir. Zaten kamu mülkiyetinde olan 
Kablo TV’nin, Turkcell’in ve Türk Telekom’un yeniden Türk Telekom veya PTT çat�s� 
alt�nda konsolide edilmesi ç�k�  yolu olarak benimsenmeli. Konsolidasyonla olu acak olan 
operatör, sabit hat, mobil hat ve kablolu televizyon ebekelerinin her birinde büyük bir pa-
zar pay�na ve güçlü bir finansal yap�ya sahip olacakt�r. Bu operatörün kârlar� ilave kamu 
olanaklar�yla ve kamu planlamas�yla birle tirilerek Türkiye’de telekomünikasyon altyap�s�-
n�n kalk�nmas�n� sa layacak altyap� yat�r�mlar�na, özellikle yüksek teknolojili veri aktar�m� 
ebekelerine yönlendirilmelidir. Bu altyap� yat�r�mlar� yerli elektronik sektörünün geli mesi 

için kald�raç rolü oynayabilir. Olu acak operatör yurt çap�nda güvenceli ve örgütlü istihdam 
biçimlerini yayarak i sizlik ve güvencesizlik sorununa da bir ölçüde merhem olabilir. 
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