RTÜK’te ''Düzenleyici Kurulların Kamu
Yönetimi İçindeki Yeri'' Konferansı

Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) aylık toplantıları kapsamında ''Düzenleyici
Kurulların Kamu Yönetimi İçindeki Yeri'' konulu konferans düzenlendi.
RTÜK Toplantı Salonu'ndaki konferansa katılan TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ali Dursun Ulusoy, geleneksel idari yapılanmada kurullara ihtiyaç
duyulduğunu belirterek, ''Düzenleme ve denetleme kurulları, toplumsal yaşam için
önemli ve hassas alanlar kamu yararına daha uygun şekilde faaliyet göstersin gibi bir
anlayışla doğmuştur. Bu yapının esası ABD'ye dayanıyor. Daha sonra Avrupa'ya
transfer olmuş. Avrupa biraz kendi sistemine adapte etmiş. Türkiye'de Avrupa'nın
adapte ettiği şekilde almış'' dedi. Ulusoy, toplumsal yaşam için önemli ve hassas
görülen bazı alanların klasik idari yapılanma içinde düzenlenmesi ve denetlenmesi
doğru ve iyi olmadığını belirtti. Ulusoy, hem siyasete, hem siyasi iktidara, hem de o
sektörde faaliyet gösteren işletmelere göre daha özerk olabilecek, serbest, bağımsız
olabilecek idare içinde bir takım kurumlar oluşturma fikrinin ortaya çıktığını ifade etti.
Ulusoy, “Bu kurumların karar organlarını daha ‘akil adamlar’ arasında seçelim. Yani o
alanda kendini kanıtlamış, herkesin itibar ettiği, teknik kabiliyeti ve bilgisi ile herkesin

üzerinde hemfikir olabileceği kişilerden seçelim. Onlar sektörü düzenlesin, denetlesin
veya yönlendirsin.'' dedi.
RTÜK Üyesi Prof. Dr. Tahsin Fendoğlu da üst kurullar içinde üyeleri Meclis tarafından
seçilen bir kurul olduklarını ama bunun değerinin yeterince bilinmediğini ifade etti.
Fendoğlu, şunları söyledi: ''Birbirini yiyen bir kurum olmaktan ziyade, 'Türkiye'nin en
güzel kurumu, modeli nasıl oluruz' diye en alttaki arkadaşlarımızdan en üst düzey
yöneticisine kadar hepimize düşen bir vizyon oluşturmalıyız. Yeni tartışmalar var;
Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun yeniden teşkili konuşuluyor, Anayasa
Mahkemesinin yapısı düşünülüyor. Buralara Meclis'ten adam seçilebilir mi, üye
seçilebilir mi tartışmaları var. Eğer biz RTÜK olarak iyi bir model olamazsak, iyi bir
görüntü veremezsek piyasaya o zaman bu tür çalışmalar aksama içinde olur. Bir Türk
modeli üst kurullar içinde RTÜK olarak yapabilir miyiz? Güzel şeyler yaptığımız zaman
Avrupa bizi model olarak gösteriyor.'' (27.10.2009)

