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nsanl›k tarihi boyunca, insan›n sesi ve görün-
tüsü son zamanlarda da üretti¤i bilgi birikimi-
nin iletilmesi onun kiflilik haklar›n› dolay›s›yla
hukuku da yak›ndan ilgilendirmifltir. ‹nsan›n
ses görüntü ve bilgi birikimini hukuka uygun,
rekabetçi bir ortamda ucuz ve kaliteli iletimi-
nin sa¤lanabilmesi biliflim toplumunun da te-

mel tafl›d›r. Bu nedenle, tar›m ve sanayi devrimlerinden
sonra oluflan biliflim ça¤›n› yakalayan modern bir toplum
oluflturabilmek için "gerçekten liberalleflmifl bir bi-
liflim sektörüne" ihtiyaç vard›r. Bu anlamda ülkemiz-
de birçok yasal düzenlemeler ile birlikte ikincil mevzuat
da yap›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

Liberalizasyon, kamu hizmeti niteli¤ine haiz olan te-
lekomünikasyon hizmetlerinin rekabetçi bir ortamda ge-
nel flartlar› tamamlayan tüm iflletmeciler taraf›ndan su-
nulabilmesi, yani çok say›da iflletmecinin alana girebil-
mesi, bu sayede, mevcut alt yap›n›n birden çok ifllet-
meci taraf›ndan belli flartlarla kullan›larak sek-
tördeki iflletmeci ve hizmetlerin çeflitlenmesi sa¤-
lanacakt›r. Yani liberalleflme, do¤al (fiili) veya hukuki te-
kel konumundaki iflletmecilerin bu tekellerinin sona er-

mesidir. Ancak, Telekomünikasyon alt yap›s› ve hizmet-
lerinin niteli¤i gere¤i, yeni alt yap›lar kurulmadan mev-
cut alt yap›lar›n kullan›ma aç›lmas› gerekir. Zira, ülkele-
rin önemli bir ekonomik ve sosyal de¤eri olan Tarihsel
Operatörlerin elindeki alt yap›lar›n daha verimli kullan›l-
mas› sayesinde, rekabetçi bir ortamda daha çok iflletme-
cinin insanl›¤a daha fazla, kaliteli ve ucuz hizmeti suna-
bilir hale gelmesi, sektörün liberalleflmesinin as›l amac›-
d›r. 

Telekom’un elindeki alt yap›, "sevgi paylaflt›kça
ço¤al›r" ilkesinin gere¤i gibi, paylafl›ld›kça de¤eri arta-
cak bir yap›ya sahiptir. Tabiidir ki, Türk Telekom tekel-

44 T E L E K O M  D Ü N Y A S I  2 0 0 5  N ‹ S A N

Doç Dr. Hüseyin ALTAfi 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi 

Türk Telekom ve Türksat A.fi.’lerin Yönetim Kurulu Üyesi



45

"Telekom’un elindeki alt yap›, "sevgi paylaflt›kça ço¤al›r" ilkesinin gere¤i
gibi, paylafl›ld›kça de¤eri artacak bir yap›ya sahiptir. Tabiidir ki, Türk

Telekom tekelci dönemden kalan al›flkanl›klar› gere¤i bu alt yap›y› önceleri
paylaflmakta güçlük çekecektir.  Türk Telekom’un zamanla paylafl›mla

kazanmay› ö¤rendikçe bu al›flkanl›klar›ndan vazgeçece¤ine inan›yorum."



45

"Telekom’un elindeki alt yap›, "sevgi paylaflt›kça ço¤al›r" ilkesinin gere¤i
gibi, paylafl›ld›kça de¤eri artacak bir yap›ya sahiptir. Tabiidir ki, Türk

Telekom tekelci dönemden kalan al›flkanl›klar› gere¤i bu alt yap›y› önceleri
paylaflmakta güçlük çekecektir.  Türk Telekom’un zamanla paylafl›mla

kazanmay› ö¤rendikçe bu al›flkanl›klar›ndan vazgeçece¤ine inan›yorum."



45

"Telekom’un elindeki alt yap›, "sevgi paylaflt›kça ço¤al›r" ilkesinin gere¤i
gibi, paylafl›ld›kça de¤eri artacak bir yap›ya sahiptir. Tabiidir ki, Türk

Telekom tekelci dönemden kalan al›flkanl›klar› gere¤i bu alt yap›y› önceleri
paylaflmakta güçlük çekecektir.  Türk Telekom’un zamanla paylafl›mla

kazanmay› ö¤rendikçe bu al›flkanl›klar›ndan vazgeçece¤ine inan›yorum."



ci dönemden kalan al›flkanl›klar› gere¤i bu alt yap›y› ön-
celeri paylaflmakta güçlük çekecektir. Türk Telekom’un
zamanla paylafl›mla kazanmay› ö¤rendikçe bu al›flkanl›k-
lar›ndan vazgeçece¤ine inan›yorum. Ancak, piyasaya
yeni giren iflletmecilerin de sab›rl› olmalar› ve Türk Te-
lekom’un mevcut gelirlerinden pay kapma yar›fl› yerine,
yeni katma de¤erli hizmetlere yat›r›mlar yaparak yeni
gelir kalemleri oluflturarak kendilerini gelifltirmeleri gere-
kir. Ayr›ca hem Türk Telekom hem de piyasaya bu hiz-
metleri sunmak isteyen yeni iflletmecilerin özellikle bili-
flim sektöründe faaliyet yürüttüklerini dikkate alarak so-
runlar›n çözümünde öncelikle diyalog ve karfl›l›kl› asgari

müfltereklerde buluflma gereklerinin oldu¤unu unutma-
malar›n› tavsiye ederim.

Telekomünikasyon sektörü iflleyifl aç›s›ndan genel bir
s›n›fland›rmaya tabi tutulursa; flebeke, ekipman ve son
kullan›c›ya hitap eden servisler fleklinde üçlü bir ayr›ma
tabi tutulabilir. Avrupa Birli¤i Komisyonunun izledi¤i ge-
nel politika bu üçlünün tek tek ve aflamal› olarak libera-
lize edilmesidir. Bu çerçevede Komisyon 1990 tarihinde
"Servis Direktifi" ç›kartarak, Telekomünikasyon
ekipmanlar›, ses ve flebeke iflletmecili¤i haricindeki di¤er
flebeke hizmetlerinin iflletimini serbestlefltirmifltir. Bun-
lardan baz›lar›, mobil radyo telefonu, telex ve uydu sis-
temleridir. Bu direktifin en önemli özelli¤i lisans alma ve
faaliyetler s›ras›ndaki hak ve yükümlülükler olmak üzere,
eski monopollerin tüm imtiyazlar›na son vermektir.
1996 tarihli Mobil Direktifi ile komisyon mobil telefon
hizmetini liberallefltirmifltir. Ancak, Avrupa Birli¤i Ko-
misyonu 1996 tarihli ama 1 Ocak 1998 de yürürlü¤e gi-
ren Tam Rekabet Direktifi ile Telekomünikasyon sektö-
rünü tamamen liberallefltirmifltir. Avrupa Birli¤inde tam
rekabete geçilmesinin yani telekomünikasyon piyasas›-
n›n tam liberalleflmesinin üzerinden 6-7 y›l geçmesine
ra¤men lokal hatta eriflimde ciddi s›k›nt›lar çekilmesi ne-
deniyle tarihsel operatörlerin k›sa mesafe görüflmelerde-
ki etkin durumu devam etmektedir. Örne¤in Alman-
ya’da tarihsel operatörün lokal hattaki pay› halen %95
seviyesindedir. Avrupa Birli¤inde uzak mesafe ses
iletim pazar›nda ise durum lokal hatt›n aksine
daha pozitif bir görünüm arz etmekte olup, piya-
saya yeni giren iflletmeler ortalama %45’lik Pa-
zar pay›na sahip olmufllard›r. Örne¤in ‹ngiltere’de
British Telecom, uzak mesafe aramalardaki pay›n› yak-
lafl›k olarak %50 oran›nda kaybederken, tüm pazardaki
pay› %16 oran›nda gerilemifltir. Ancak, günümüzde ha-
len genel olarak piyasaya yeni giren iflletmelerin tarihsel
operatörün servislerine olan ihtiyac› ve devam eden ba-
¤›ml›l›¤› rekabeti engelleyen bir husustur. Piyasaya yeni
giren operatörlerin lokal hatta eriflimde, kiral›k hatlarda,
lokal ve bölgesel ara ba¤lant› servislerinde, ücretlendir-
me ve hatta tahsilat hususlar›nda tarihsel operatöre k›s-
men ba¤›ml› olmalar› da bir handikapt›r.

Türkiye aç›s›ndan liberalleflme hareketi 1994 y›l›nda
Turkcell ve Telsim ile Türk Telekom’un yapt›klar› gelir
paylafl›ml› modelle bafllam›fl olmakla birlikte; tam olarak
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1995 tarihli 4107 ve 1996 tarihli 4161 say›l› yasalarla
bafllam›flt›r. Bu yasalara göre, mobil telekom ve di¤er
katma de¤erli hizmetler için Türk Telekom d›fl›ndaki ifl-
letmelere de lisans verilebilece¤i düzenlenmifltir.
27.1.2000 Tarihli 4502 say›l› kanun ise, Türkiye’deki
Telekom sistemi aç›s›ndan bir dönüm noktas› olmufltur.
Bu yasaya göre yasa koruyucu z›mnen de olsa sektörde-
ki hedefin tam rekabetçi ve liberal bir sistem olmas›na ka-
rar vermifltir. Bu yasayla, basit ses iletimi ve flebeke ifllet-
mecili¤i için 31.12.2003 tarihine kadarl›k bir istisna d›-
fl›nda tüm katma de¤erli hizmetler rekabete aç›lm›flt›r. Bu
yasa ayr›ca Avrupa birli¤inin 1987 tarihli Yeflil belgesi ile
büyük benzerlik göstermektedir. Ülkemiz aç›s›ndan sek-

tördeki hukuki serbestleflmenin önündeki son engellerin
kalkt›¤› ve fiili serbestleflmenin ise sabit hatlar bak›m›n-
dan gerçek manada yeni bafllamakta oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda, günümüz Avrupa Birli¤i mevzuat›n›n
do¤rudan ülkemize uygulanmas› sa¤l›kl› sonuçlar
do¤urmayabilir.

Böylece 31.12.2003 tarihinden sonra Türk Tele-
kom’un telekomünikasyon alan›ndaki tekelleri de bitmifl-
tir. Ancak, kamu hizmeti niteli¤ini hiçbir zaman yitirme-
yen Telekomünikasyon hizmetleri alan›n›n hemen
tamamen liberalleflmesi beklenemez. Elbette bu sü-
reç belli bir zaman alacakt›r. Zira yap›sal olarak ülkemize
çok benzeyen bir çok ülkede de böyle olmufltur. Biz de
bu yaz›m›zda liberalleflmek için iyi hukuki düzenlemelere
ihtiyaç oldu¤unu ve bunlar›n bir k›sm›n›n yap›ld›¤›n›, an-
cak yap›lan hukuki düzenlemelerdeki aksakl›klardan k›sa-
ca bahsetmek istiyoruz.

Serbestleflme sürecinin en önemli k›sm›, uzun y›llar
sadece Tarihsel iflletmeci (Türk Telekom, Deutsche Tele-
kom, France Telekom gibi) taraf›ndan sunulan ses hiz-
metlerinin yeni iflletmeciler taraf›ndan da verilebilir hale
gelmesidir. Tarihsel operatörün tekel konumunda bulun-
du¤u ülkelerde genellikle uzak mesafe tarifeleri yüksek
tutulmakta ve elde edilen gelirler yerel aramalar› sübvan-
se etmek için kullan›lmaktad›r. Bu nedenle yüksek getiri-
li uzak mesafe hizmetleri serbestleflme ortam› sa¤land›-
¤›nda en cazip Pazar olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Yasal düzenlemelerin d›fl›nda Telekomünikasyon Ku-
rumu taraf›ndan , serbestleflmenin tamamlanmas› için
ikincil mevzuatlarda yap›lmaya devam etmektedir. Bu
anlamda öncelikle, 23.5.2003 tarihli Eriflim ve Ara ba¤-
lant› Yönetmeli¤i, 26.8.2004 tarihli Telekomünikasyon
Hizmet ve Altyap›lar›na iliflkin yetkilendirme yönetmeli¤i,
23.5.2003 tarihli ortak yerleflim ve tesis paylafl›m› Usul
ve Esaslar›na iliflkin tebli¤ ile 20.7.2004 tarihli Yerel A¤a
Ayr›flt›r›lm›fl Eriflime iliflkin Usul ve Esaslar hakk›nda teb-
li¤ gibi birçok düzenleme yap›lm›flt›r.

Liberalleflme sonras›nda en önemli hukuki sorun, eri-
flim ve ara ba¤lant› alan›nda yaflanmaktad›r. Piyasaya
yeni giren iflletmecilerin tarihsel operatörle ara
ba¤lant›, altyap› kiras› ve transmisyon hizmetleri
sat›n alarak piyasaya girmeleri mümkündür. Bu
alanda ise, Kurumun ikincil düzenlemeleri problemleri
çözülmemifl bilakis, sorunu daha karmafl›klaflt›rm›flt›r. Bu
karmafl›kl›k nedeniyle, bu alandaki birçok sorun yarg›ya
intikal etti¤i için flimdilik konu hakk›nda daha detayl› yaz-
man›n do¤ru olmad›¤› kan›s›nday›z.

Telekomünikasyon kurumu taraf›ndan haz›rlanan ve
13 Nisan2004 tarihinde yay›nlanan uzak mesafe telefon
hizmetlerine iliflkin düzenleme ile, uzak mesafe telefon
hizmetleri iflletmecilere ait her türlü telekomünikasyon
flebekesi ve alt yap›s› üzerinden her türlü teknolojiyi kul-
lanarak, kullan›c›lara iller aras› ve/veya uluslar aras› tele-
fon hizmeti sunulmas› amaçlanm›flt›r. Baflka bir deyiflle,
iflletmeciler istedikleri teknolojiyi kullanarak, sabit, mobil
yada geliflen baflka bir flebeke üzerinden kullan›c›lara iller
aras› ve uluslar aras› arama hizmeti sunabileceklerdir.
Ancak bu kararlarda yarg›ya intikal etmifltir.

Kanaatimizce, piyasan›n hukuki ve fiili anlamda belli
süreç izleyerek tamamen serbestleflmesi sayesinde, ülke-
miz insanlar› daha ucuz telekomünikasyon hizmetleri ala-
bilecekler ve pazar büyüyecektir. Ayr›ca bu sayede Tele-
komünikasyon hizmetleri çeflitlenerek, kalite artacak ve
en önemlisi fiyatlar düflecektir. Ayn› flekilde, biliflim top-
lumu olma yolunda önemli katk›lar sa¤lanarak, ülke eko-
nomisine vergi ve istihdam ile rekabet gücü katacakt›r.
Bu önemli gerekçelerle Telekomünikasyon piyasas›n›n
sab›rla ancak bir an evvel, do¤ru hukuki yap›yla serbest-
leflmesi temennisiyle...
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