
ünümüzde Türk Telekomun tekel hakk› tamamen
ortadan kalkm›fl, telekomünikasyon sektörü tam
rekabete aç›lm›fl, mobil telefon ve internet gibi ye-
ni hizmetler üçüncü kiflilerce de sunulmaya bafllan-
m›fl ve yeni nesil telekomünikasyon hizmetleri or-
taya ç›km›flt›r. 

Tamamen rekabete aç›lm›fl ve pek çok iflletmecinin fa-
aliyet göstermekte oldu¤u bir sektörde, sadece bir iflletmeci
olan Türk Telekom hisselerinin % 45’inden fazlas›n›n hatta
tamam›n›n yabanc› gerçek veya tüzel kiflilerin eline geçme-
si, bunlar›n tüm telekomünikasyon hizmetlerine iliflkin ola-
rak ço¤unlu¤u ele geçirmesi anlam›na da gelmeyecektir.
Çünkü, Türk Telekom art›k sadece pazar›n belirli bir k›sm›-
na hakim olacakt›r. 

Di¤er taraftan, stratejik kamu hizmetlerinde ço¤unlu¤un
yabanc›lar›n eline geçmesi durumunda bile Devletin bu hiz-
metler üzerindeki denetim ve düzenleme yetkileri devam et-
mektedir. Günümüzde ba¤›ms›z idarî otoriteler, düzenleyici
ve denetleyici kurum ve kurullar denilen özerk regülasyon

kurumlar› ile Anayasa Mahkemesinin endifleleri de gideril-
mifltir. Keza, bu kurulufllar özel-tekel de olsa, rekabete aç›k
da olsa, o sektördeki tüm iflletmecileri, kamu yarar›na ayk›r›
hareket edip etmedikleri yönünden sürekli olarak denetle-
mekte ve faaliyetlerini düzenlemektedirler. Telekomünikas-
yon alan›nda da 4502 say›l› Kanun ile bu türden bir kurum
oluflturulmufl ve faaliyete geçirilmifltir. 

Türk Telekom’un telekomünikasyon altyap›s› ve sabit te-
lefon hizmetleri dâhil tüm TEKEL HAKLARI 31.12.2003
tarihinden itibaren SONA ERM‹fi, Telekomünikasyon sektö-
rü "TAM REKABETE" AÇILMIfi ve Telekomünikasyon Ku-
rumu taraf›ndan birçok sermaye flirketi telekomünikasyon
hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmifl,baflta MOB‹L TELE-
FON H‹ZMETLER‹ olmak üzere, alternatif telekomünikas-
yon hizmet ve altyap›lar› oluflmufl ve bunlar zamanla Türk
Telekom taraf›ndan sunulan hizmetleri ikame eder boyutta
geliflmifl, sabit telefon hizmetleri on y›l öncesi önemini yitir-
mifl, stratejik önem ve özelli¤i bulunan, UYDU HABERLEfi-
ME ve ‹LET‹fi‹M ALTYAPISI ile DEN‹Z HABERLEfiME VE
SEY‹R GÜVENL‹⁄‹ H‹ZMETLER‹ ve bu niteli¤i bulunmasa
da Türk Telekom’un mevcut altyap›s›na alternatif bir altyap›
teflkil eden KABLO TV H‹ZMET VE ALTYAPISI Türk Tele-
kom’dan ayr›lm›fl, uydu haberleflme ve iletim altyap›s›yla
kablo tv altyap›s›n›n Türk Telekom’dan ayr›lmas› sayesinde
Türk Telekom altyap›s›na alternatif ve onu ikame edebilecek
iki farkl› altyap› devletin elinde b›rak›lm›fl ve Türk Tele-
kom’un "fiili tekel" oluflturmas› önlenmifltir. Dolay›s›yla,
Türk Telekom’da yabanc›lara sat›fltaki s›n›rlamalar kald›r›l›r-
ken, gerekli bütün önlemlerin al›nd›¤› aç›kt›r. Devlet ilgili bü-
tün kurumlar›yla düzenleme ve denetim ifllevine iliflkin tüm
görevlerini yerine getirmektedir. 

Al›nan bu tedbirlerle birlikte, Türk Telekom’un sadece
%55 hissesinin devrinin söz konusu oldu¤u ve %45 hisse-
sinin devlette kalmas› karfl›s›nda, ço¤unluk hissesinin ya-
banc›lara sat›fl›na iliflkin olarak herhangi bir endifleye gerek
bulunmad›¤› gibi, bu konunun hukuka ve mevzuata ayk›r› bir
yönü de bulunmamaktad›r.

Telekom’un Tüm Tekel Haklar› Sona Ermifl ve
"Özel Tekel" Oluflmas›n›n Önlenmesini Teminen Ge-
reken Tüm Kanuni ve ‹dari Tedbirler Al›nm›flt›r.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türk Telekom’un devir sü-
reci en bafl›ndan itibaren mal ve hizmet piyasalar›n›n serbest
ve sa¤l›kl› bir rekabet ortam› içinde teflekkülü ve geliflmesini
teminen, idari ve mali özerkli¤i haiz olarak kurulmufl bulunan
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Rekabet Kurumu’nun bilgisi ve gözetimi alt›nda
gerçekleflmifltir. Esasen, telekomünikasyon sektö-
ründe rekabeti koruyucu tüm yasal düzenlemeler
Avrupa Birli¤i düzenlemeleri do¤rultusunda yap›l-
m›fl ve bu kurallara uyulmas›n› teminen Teleko-
münikasyon Kurumu ve Rekabet Kurumu faaliye-
te geçirilmifltir. Bu ba¤lamda, 4000 ve 4161 sa-
y›l› Kanunlarla mobil telefon ve katma de¤erli te-
lekomünikasyon hizmetleri için iflletme lisans ve
ruhsat› verilmesiyle bafllayan telekomünikasyon
sektörünün serbestlefltirilmesi süreci, 4502 say›l›
Kanun uyar›nca Türk Telekom’un telekomünikas-
yon altyap›s› ve sabit telefon hizmetleri dâhil tüm
tekel haklar›n›n 31.12.2003 tarihinden itibaren
kald›r›lmas›yla uluslararas› düzenlemelere ve ülke-
mizin dünya ticaret örgütü baflta olmak üzere bir-
çok uluslararas› organizasyona verdi¤i taahhütle-
re uygun bir hal alm›flt›r. Dolay›s›yla,
01.01.2004 tarihi itibariyle Türk Tele-
kom’un sabit telefon hizmeti ve telekomü-
nikasyon altyap›s› da dâhil hiçbir faaliye-
tinde "tekel"den söz edilmesi mümkün de-
¤ildir. Keza, Türk Telekom’un kanuni "te-
kel"inin sona ermesini müteakip, Telekomüni-
kasyon Kurumu taraf›ndan birçok sermaye flirketi
telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere yetkilen-
dirilmifl olup yetkilendirmeler devam etmektedir.

Yine 5189 ve 5335 say›l› Kanunlar uyar›nca,
uydu haberleflme ve iletiflim altyap›s› ile kablo tv
altyap›s›n›n Türksat Anonim fiirketi’ne devri ve
Türk Telekom’dan ayr›flt›r›lmas› sa¤lanm›fl bulundu¤undan,
Türk Telekom altyap›s›na alternatif ve onu ikame edebilecek ‹K‹
FARKLI ALTYAPININ DEVLET‹N EL‹NDE BIRAKILDI⁄I ve
bu sayede Türk Telekom’un "fiili tekel" oluflturmas›n›n önlendi-
¤i aç›kt›r. Ayr›ca, bu durum karfl›s›nda Türk Telekom’un strate-
jik öneminin bulundu¤unu iddia etmek mümkün de¤ildir.

Öte yandan, ihale flartnamesinin tetkikinden de görülece¤i
üzere, TTNet internet servis sa¤lay›c›l›¤› faaliyetleri, Türk Tele-
kom’un devir tarihini takip eden en geç alt› ay içinde di¤er ifl bi-
rimlerinden ayr› bir tüzel kiflili¤e kavuflturulacak olup, bu husus
yat›r›mc›lar›n da bilgisi dâhilindedir. Ayr›ca, Oger Telecoms Or-
tak Giriflim Grubu bu anlamda Rekabet Kurumu’na ayr› bir ta-
ahhütname de sunmufltur.Dolay›s›yla, yap›lan düzenlemelerle
Türk Telekom’un %55 hissesinin devriyle "özel tekel" olufltu-
rulmas›n›n önlendi¤i gibi, "hâkim durumun kötüye kullan›lmas›"
Türk Telekom da dâhil tüm iflletmeciler için yasaklanm›fl ve yap-
t›r›ma ba¤lanm›flt›r. Türk Telekom’un hisselerinin ço¤unlu¤u-
nun kime ait oldu¤una bak›lmaks›z›n söz konusu düzenlemeler
uyar›nca Telekomünikasyon Kurumu, telekomünikasyon ala-
n›nda etkin rekabeti sa¤lama yönündeki görevinin gereklerini
yerine getirmektedir. Nitekim Avrupa Birli¤i düzenlemelerinde
de benzer flekilde düzenleyici kurumlara etkin rekabeti sa¤lama
görevi yüklenmifl olup, özellefltirmelerin gerçeklefltirildi¤i bu ül-
kelerin hiçbirinde "özel tekel" gibi bir durumun do¤mas› söz ko-

nusu olmam›fl, düzenleyici kurumlar taraf›ndan yap›lan regü-
lasyonlar, di¤er iflletmecilerin de telekomünikasyon altyap›-
s›ndan eflit koflullarla faydalanmas›n› etkin bir biçimde sa¤la-
m›flt›r. 

Belirtilen bu hususlardan da anlafl›laca¤› üzere, Anayasa
Mahkemesi kararlar›na da uygun olarak, "özel tekel" ya-
rat›lmas›n›n ve "hâkim durumun kötüye kullan›lma-
s›n›n önlenmesini teminen, gereken kanuni ve idari
tüm önlemler al›nm›flt›r.Nitekim 4502 say›l› Kanun-
la yap›lan düzenlemelerin ve al›nan önlemlerin, Türk
Telekom’un hisselerinin devredilmesi durumunda te-
kel oluflmas›n› engelleyici nitelikte bulundu¤u Ana-
yasa Mahkemesi’nin 4502 say›l› Kanun’un iptal iste-
mini reddeden 07.05.2002 tarihli ve E.2000/17
K.2002/46 say›l› karar›nda vurgulanm›flt›r.

Son olarak belirtilmesinde fayda görülen hususlardan bi-
risi de, Türk Telekom’un %55 hissesinin devrini müteakip,
düzenleyici ve denetleyici kurum bak›fl aç›s› itibariyle di¤er ifl-
letmecilerden hiçbir fark› olmayan bir flirket durumunda fa-
aliyet gösterece¤idir. Bu ba¤lamda, Türk Telekom’un %55
hissesinin devri telekomünikasyon sektörünün serbestlefltiril-
mesinde ve Avrupa Birli¤i rekabet standartlar›na uyum sa¤-
lanmas›nda önemli bir aflamay› oluflturmaktad›r.
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