
lirlenen üst limite ulafl›ncaya kadar payla-
fl›lmas› ve o yat›r›m ve iflin mülkiyetinin
gelir paylafl›m› süresinin sonuna kadar ya-
t›r›m veya ifli yapan firmada kald›¤› yat›-
r›m ve ifl yapt›rma yöntemi olarak görül-
mektedir. Bu ba¤lamda, gelir paylafl›m›
sözleflmeleri de istisna ve ifl gördürme
akitlerinden oluflan özel hukuk hükümleri-
ne tabi bir karma sözleflme olup, bu söz-
leflmeye göre yüklenici ifl veya yat›r›m›n
masraflar›n› da karfl›lamak suretiyle sis-
tem ya da teçhizat› kuracak, bu sistem ve-
ya teçhizat›n bak›m ve onar›m›n› yapa-
cak, teknik iflletmesi ile sat›fl ve pazarlama
konular›nda iflletmeciye yard›mc› olacak
ve yapaca¤› bu ifl ve hizmetlerin karfl›l›¤›n-
da münhas›ran iflletmeciye ait olan ve ifl-
letmeci taraf›ndan yap›lacak iflletme so-
nucu elde edilen gelirden pay alacakt›r.
Bu cümleden olarak, gelir paylafl›m› söz-
leflmesi, altyap›y› kurana iflletmeci s›fat›n›
bahfletmemektedir. Tekel dönenimin ihti-
yac›n› gidermeye yönelik gelir paylafl›m›
sözleflmelerinin özü budur. 

Hal böyleyken, bu sözleflmelerin lisan-
sa geçiflle ilgili hükümlerinden ç›kar›mlar
yap›lmak suretiyle, altyap›n›n mülkiyeti
tart›flma konusu yap›lmaktaysa da; bu
sözleflmelerde sözleflme süresi içerisinde
altyap›n›n ç›plak mülkiyetinin altyap›y›
kurana ait olmas› ve sözleflme süresinin
sonunda ve sözleflmenin süresinin dolma-
s›ndan önce altyap›y› kuran›n kusuru
nedeniyle feshi halinde de iflletmeciye
iz bedeli üzeriden ifllemeciye devri öngö-
rülmüfltür. Bu sözleflmelerde ayr›ca lisan-
sa geçiflle ilgili olarak, sözleflme konusu ifl-
lerin lisans kapsam›na al›nmas› halinde

altyap›y› kuran›n bu iflleri yapabilmesi ve
bu halde sözleflmenin sona ermesi ve tas-
fiye ifllemlerinin yap›lmas› da öngörülmüfl-
tür. Bu hüküm nedeniyle, kablo tv
altyap›s›n› kuran firmalar›n, kablo
platform iflletmecisi s›fat›n› kazan-
malar› üzerine, bu sözleflmeler sona
ermesi ve tasfiyesi söz konusudur.
Bu noktada belirtilmesi gereken husus, bu
tasfiye ifllemelerinin mutabakat gerektire-
ce¤idir. Bu hususun söz konusu sözleflme-
lerde de aç›kça düzenlendi¤i bilinmekte-
dir. Bu kapsamda, tasfiye ifllemlerinin söz-
leflme süresinin bitimine iliflkin kalan süre
ve altyap›n›n kurulmas›n›n maliyeti ve bu
altyap›n›n ç›plak mülkiyetinin bugünkü
de¤eri aras›nda bir denge kurulmak sure-
tiyle tamamlanmas› hakkaniyetin bir gere-
¤i olarak görülmektedir. 

Di¤er taraftan, kablo tv altyap›s›n›n ai-
diyeti sorunu irdelenirken, bu altyap›n›n
neden Türksat Uydu Haberleflme,
Kablo TV ve ‹flletme Anonim fiirke-
ti’ne devredildi¤i hususuna da de¤inmek
gerekir. Bilindi¤i üzere; kablo tv hizmet ve
altyap›s›, 21.04.2005 tarihli ve 5335 sa-
y›l› Kanun’la 406 say›l› Telgraf ve Telefon
Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesinde ya-
p›lan de¤ifliklik ve bu Kanuna eklenen Ge-
çici 10 uncu madde hükmü ile Türksat
Anonim fiirketi’ne devredilmifl bulun-
maktad›r. Devirden önce, Türk Tele-
kom’un ana telekomünikasyon flebekesi
üzerindeki mülkiyet hakk› 406 say›l› Ka-
nun’un 2 nci maddesi kapsam›nda korun-
mufltur. Bu ba¤lamda, bu devir iflleminin
gerekçesine bakmak gerekir ki, Türkiye
Büyük Millet Meclisi tutanaklar›na, bu
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Kamuoyunda, kablo tv altyap›s›n›n ai-
diyetinin tart›fl›ld›¤› bilinmektedir. Tele-
komünikasyon Hizmet ve Altyap›la-
r›na ‹liflkin Yetkilendirme Yönetme-
li¤inin Kablo Platform Hizmetine ilifl-
kin on numaral› ekinin yay›nlanmas›n› ve
bilahare 2005/9659 say›l› Bakanlar Ku-
rulu karar›yla 30.10.2001 tarihli ve
2001/3359 say›l› Bakanlar Kurulu karar-
namesinde de¤ifliklik yap›larak kablo plat-
form hizmeti iflletmecili¤i yetkilendirmesi-
ne iliflkin telekomünikasyon ruhsat›n›n as-
gari de¤erlerinin belirlenmesini takiben
24.4.2006 tarihinde üç iflletmecinin ikin-
ci tip telekomünikasyon ruhsat› ile yetki-
lendirilmesi üzerine, bu yöndeki tart›flma-
lar giderek artmaktad›r. 

Esasen, ülkemizde telekomünikasyon
sektörünün zaman içerisinde geçirdi¤i ev-
reler ve bu dönem içerisindeki benzer yet-
kilendirmeler ve emsal uygulamalar göze-
tildi¤inde, ilgili mevzuat› ve bu mevzuat›n
ihdas amac› irdelendi¤inde bu yöndeki
tart›flmalara gerek bulunmad›¤› sonucuna
var›lmaktad›r. 

Tart›flmalar›n özünü, tekel döneminin
ve bu dönemin mevzuat›n›n bir sonucu
olarak Türk Telekom ile imzalam›fl bu-
lunduklar› gelir paylafl›m› sözleflmeleri
uyar›nca Türk Telekom ad›na kablo tv alt-
yap›s›n› kuran ve bunun karfl›l›¤›n› da bu
iflten elde edilecek gelirden elde etmeyi
yüklenen firmalar›n, iflletmeci s›fat›n› ka-
zanmalar›n›n ard›ndan bu altyap›n›n mül-
kiyeti üzerinde hak iddia etmeleri teflkil et-
mektedir. Gelir paylafl›m›; bir yat›r›m
ve iflin, bu yat›r›m veya iflten elde edilecek
gelirin belirli oran ve sürelerle ve/veya be-



kapsamda Plan ve Bütçe Komisyonu ra-
porlar›na bak›ld›¤›nda, Türk Telekom his-
selerinin % 55'inin blok sat›fl yöntemiyle
özellefltirilmesine yönelik ihale sürecinde,
Türk Telekoma ait kablo tv altyap›s› ile bu
altyap›n›n mülkiyet ve iflletimine dair tüm
haklar›n ihale kapsam› d›fl›nda tutuldu¤u,
bu konuda Rekabet Kurumu taraf›ndan
"Kablo TV altyap›s›n›n, bu altyap›-
ya iliflkin mülkiyet ve iflletime dair
tüm haklar ile birlikte en geç Türk
Telekom'un devir ifllemini takip
eden bir y›l süre zarf›nda tamamlan-
mak üzere ayr› bir tüzel kiflilik hali-
ne getirilmesi ve bu tüzel kiflinin
kontrolüne devredilmesi" fleklinde
görüfl bildirildi¤i, 1993 y›l›ndan bugüne
kadar devam etmekte olan özellefltirme
sürecinin akamete u¤rat›lmamas› amac›y-
la; Türk Telekom taraf›ndan yürütülen
tüm kablo tv hizmetleriyle, bu hizmetlere
iliflkin her türlü tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar
ile maddi ve maddi olmayan hak, alacak,
borç ve taahhütler ile dava ve icra takiple-
rinin bir bütün olarak; personelden ise is-
tekli bulunanlar›n, Türksat Uydu Ha-
berleflme ve ‹flletme Anonim fiirketi-
ne (Türksat A.fi.) devredilmesine ve bu
hizmetlerin Türksat A.fi. taraf›ndan yürü-
tülmesine iliflkin gerekli lisans düzenleme-
lerinin yap›lmas›n›n sa¤lanmas›na yönelik
olarak; 406 say›l› Telgraf ve Telefon Ka-
nununun ek 33 üncü maddesinde de¤iflik-
lik yap›lmas›n› öngören düzenleme ile bir-
likte ayn› Kanuna geçici bir madde eklen-
mesini öngören düzenlemenin çerçeve 1
inci madde olarak eklenmesi ve müteakip
madde numaralar›n›n teselsül ettirilmesi"
fleklinde bir gerekçeye yer verildi¤i görül-
mektedir. Kanun koyucunun, Türk Tele-
kom’a ait kablo tv altyap›s› ile bu altyap›-
n›n mülkiyet ve iflletimine dair tüm hakla-
r› ihale kapsam› d›fl›nda tutmak istemesi
ve bu kapsamda; 406 say›l› Kanun’un Ek
33 üncü maddesine de aç›kça "Türksat
A.fi.'nin, uydu haberleflme ve kablo
tv altyap›s› üzerinde sahip oldu¤u
mülkiyet hakk›, görev sözleflmesi
süresinin bitiminden sonra da de-
vam eder" hükmünü ilave etmesinin ne-
denlerini ayr›ca irdelemek gerekir. Bilindi-
¤i üzere; kablo tv altyap›s›, teknik olarak
tüm ülkede mevcut sabit telefon altyap›s›-
na alternatif ve rakip ikinci bir telefon alt-

yap›s› oluflturmaya müsait olmas› nede-
niyle önemlidir. Bu nedenle de
12.09.1998 tarihli ve 23461 say›l› Res-
mi Gazete’de yay›mlanan Özellefltirme
Yoluyla Devralmalar›n Hukuki Geçerlilik
Kazanabilmeleri ‹çin Rekabet Kurumuna
Yap›lacak Ön Bildirimlerde Ve ‹zin Bafl-
vurular›nda Takip Edilecek Usul Ve Esas-
lar Hakk›nda Tebli¤ uyar›nca haz›rlanan
"Rekabet Kurumu Mesleki Daire
Görüflü"nde kablo tv altyap›s›n›n ve (bu
altyap› hariç) Türk Telekom’un farkl› te-
flebbüslere sat›lmas› suretiyle bir özellefl-
tirme yap›lmas› gerekti¤i hususuna yer
verilmifl ve bunun üzerine, Tebli¤’in 4 ün-
cü maddesi uyar›nca Rekabet Kurulu’nca;
kablo tv altyap›s›n›n, bu altyap›ya iliflkin
mülkiyet ve iflletime dair tüm haklar ile
birlikte en geç Türk Telekom’un devir ifl-
lemini takip eden bir y›l süre zarf›nda ta-
mamlanmak üzere ayr› bir tüzel kiflilik ha-
line getirilmesi ve bu tüzel kiflinin kontro-
lünün devredilmesi sonuç ve kanaati belir-
tilmifltir. Bu görüfl do¤rultusunda, yukar›-
da da belirtildi¤i üzere; Devletin elinde
Türk Telekom altyap›s›na alternatif ve
onu ikame edebilecek bir sabit altyap›n›n
b›rak›lmas›n› teminen, 5335 say›l› Ka-
nun’la ihale öncesinde kablo tv hizmet ve
altyap›s›n›n Türk Telekom’dan ayr›lmas›
ve sermayesinin tamam› devlete ait Türk-
sat Anonim fiirketi’ne devredilmesi de
sa¤lanm›flt›r. Bu sayede, Türk Tele-
kom’un özel tekel oluflturmas› önlenmek
ve Anayasam›z›n 167 nci maddesinin
"Devlet, para, kredi, sermaye, mal
ve hizmet piyasalar›n›n sa¤l›kl› ve
düzenli ifllemlerini sa¤lay›c› ve gelifl-
tirici tedbirleri al›r; piyasalarda fiilli
veya anlaflma sonucu do¤acak te-
kelleflme ve kartelleflmeyi önler."
hükmüne uygunluk sa¤lanmak istenildi¤i
anlafl›lmaktad›r. 

Dolay›s›yla, düzenlemenin amac› ile
406 say›l› Kanun’un Ek 33 üncü madde-
sinin son f›kras› hükmü birlikte de¤erlen-
dirildi¤inde, Türksat Anonim fiirketi’nin
kablo tv altyap›s› üzerindeki mülkiyet hak-
k›n›n korundu¤u aç›kt›r.

Bu arada, kablo platform hizmeti sun-
mak üzere yetkilendirilen iflletmecilerin,
ikinci tip telekomünikasyon ruhsat›na sa-
hip bulunmalar›n›n anlam›na da de¤inil-
mesi yerinde olacakt›r. Bu yetkilendirme-

ler ile bu iflletmecilerin söz konusu hizme-
ti sunabilecekleri aç›k olmakla birlikte, bu-
nun çok daha ötesinde, kablo tv altyap›s›
üzerinden teknik olarak verilebilecek her
türlü hizmeti sunmak Türksat Anonim
fiirketi’ne kanuni görev olarak verilmifl
bulundu¤undan, kanun koyucunun ve ida-
renin telekomünikasyon ruhsat› yoluyla
yetkilendirme ile Türksat Anonim fiirke-
ti’nin art›k bu altyap› üzerinden hizmet su-
namayaca¤›n› istemifl olduklar› düflünüle-
mez. Baflka bir ifadeyle, Türksat Anonim
fiirketi baflka bir kanuni düzenleme yap›-
l›ncaya kadar, görevini yerine getirebil-
mesini teminen, her türlü hizmeti sunma-
s›, her halükarda bu altyap› ile mümkün
olabilece¤inden, bu altyap› üzerindeki
mülkiyet hakk›n›n da tart›fl›lmamas› gere-
kirdi diye düflünüyorum. 

Bu arada, emsal uygulamalara da bak-
mak gerekirse, Telekomünikasyon
Kurumu’nca pek çok hizmeti sunmak
üzere, pek çok iflletmecinin yetkilendirildi-
¤i bilinmektedir. Bu kapsamdaki yetkilen-
dirmelerden birisi de uydu telekomünikas-
yon hizmeti olup, bu hizmete iliflkin altya-
p›n›n da ilgili iflletmecilere devredilmedi¤i
bilinmektedir. Bu nedenle, yetkilendirme-
nin ayn› zamanda hizmetin üzerinden
sa¤land›¤› altyap›n›n da devrini içermedi-
¤ini çok rahatl›kla söyleyebiliriz. Kald› ki,
Telekomünikasyon Kurumu’nun, altyap›-
n›n devrine iliflkin bir yetkisi de bulunma-
d›¤› gibi, baflkas›na ait bir mülkiyetin dev-
rini iliflkin tasarrufta bulunulmas› da hu-
kuk düzenimizde kabul gören bir yaklafl›m
tarz› de¤ildir. Bu noktada, mobil telefon
hizmetlerine iliflkin gelir paylafl›m sözlefl-
melerinin tasfiyesinde, altyap›n›n da ifllet-
mecilere devredildi¤i hususu ortaya at›la-
bilirse de, bu ifllemin sadece bir yetkilen-
dirmenin ötesinde, döneminin özel kanu-
ni düzenlemelerine uygun olarak, ihale ile
lisans sat›fl› oldu¤unu da unutmamak ge-
rekir, bu ba¤lamda söz konusu ifllemin ör-
nek olarak kabul edilmesi do¤ru olmaz. 

Belirtilen hususlar çerçevesinde; kablo
tv altyap›s›n›n mülkiyetinin aidiyetinin,
kanuni düzenlemelere ve bu düzenlemele-
rin ihdas gayesine uygun bir flekilde çözü-
me kavuflturulmas› gerekti¤ini düflünüyo-
rum.
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