
ürk Telekom’un liberallefltirilmesi ve özellefltirilme-
si ile Telsim’in güçlü bir ‹ngiliz flirketi olan Vodafo-
ne’a sat›lmas›yla önümüzdeki dönemde telekomü-
nikasyon sektörü yeniden flekillenecektir. Bu an-
lamda operatörler aras›nda rekabet h›zlanacak ve

bu rekabet art›fl› da de¤iflik ihtilalleri beraberinde getirebile-
cektir. Bu aflamada sektördeki rekabeti tesis etmek ve deva-
m›n sa¤lamakla görevli Telekomünikasyon Kurumu ve Re-
kabet Kurumunun sektörü dikkatle izlemesi bir zarurettir.

4054 say›l› Kanun’la mal ve hizmet piyasalar›ndaki re-
kabeti engelleyici, bozucu veya k›s›tlay›c› anlaflma, karar ve
uygulamalar› ve piyasaya hâkim olan teflebbüslerin bu hâki-
miyetlerini kötüye kullanmalar›n› önlemek, bunun için ge-
rekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korun-
mas›n› sa¤lamak görevi Rekabet Kurumu’na verilmifltir.
4054 say›l› Kanun’un 4 üncü maddesiyle belirli bir mal ve-

ya hizmet piyasas›nda do¤rudan veya dolayl› olarak rekabeti
engelleme, bozma ya da k›s›tlama amac›n› tafl›yan veya bu
etkiyi do¤uran yahut do¤urabilecek nitelikte olan teflebbüsler
aras› anlaflmalar, uyumlu eylemler ve teflebbüs birliklerinin bu
tür karar ve eylemlerin; 6 nc› maddesiyle de bir veya birden
fazla teflebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir
mal veya hizmet piyasas›ndaki hâkim durumunu tek bafl›na
yahut baflkalar› ile yapaca¤› anlaflmalar ya da birlikte davra-
n›fllar ile kötüye kullanmas›n›n hukuka ayk›r› ve yasak oldu-
¤u hükme ba¤lanm›flt›r. Söz konusu Kanun’da hukuka ayk›r›
ve yasak olan bu faaliyetlerin sonuçlar› ve müeyyideleri de
ayr›nt›l› olarak düzenlenmifltir.

Bu düzenlemelere ilave olarak, telekomünikasyon sektö-
ründe özel düzenlemelere de gidilmifltir. Bu kapsamda, 406
say›l› Kanun’un 4 üncü ve 10 uncu maddeleriyle Telekomü-
nikasyon Kurumu’na konuya iliflkin çok genifl yetkiler tan›n-
m›fl ve telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde
ve/veya telekomünikasyon altyap›s› iflletiminde ve bu husus-
larda yap›lacak düzenlemelerde serbest rekabet ortam› sa¤-
lanmas› ve korunmas› ilkesinin gözetilece¤i ve Telekomüni-
kasyon Kurumu’nun serbest rekabeti engelleyici sonuçlara
yol açmayacak tedbirleri alaca¤› ve gerekti¤inde Rekabet Ku-
rumu’na baflvurabilece¤i aç›kça hükme ba¤lanm›flt›r. Keza,
2813 say›l› Kanun’un 7 nci maddesiyle Telekomünikasyon
Kurumu’nun telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve
altyap›s›n›n iflletilmesi ile ilgili hususlar› ve ayr›ca hem bu hiz-
metlerde hem de genel olarak telekomünikasyon sektöründe
rekabete ayk›r› davran›fl, plan ve uygulamalar› re’sen veya fli-
kâyet üzerine incelemeye ve görev alan›na giren konularda
bilgi ve dokümanlar›n sa¤lanmas›n› talep etmeye yetkili oldu-
¤u hükme ba¤lanm›fl; tüketici menfaatlerinin korunmas› için
gerekli tedbirleri alma görevi de Telekomünikasyon Kuru-
mu’na verilmifltir. 

Bunlar›n d›fl›nda, "Telekomünikasyon Kurumu Ta-
raf›ndan ‹flletmecilere Uygulanacak ‹dari Para Ceza-
lar› ‹le Di¤er Müeyyide Ve Tedbirler Hakk›nda Yö-
netmelik" hükümleriyle, Türk Telekom da dâhil olmak üze-
re tüm telekomünikasyon iflletmecilerinin faaliyetlerinin mev-
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zuat ve yetkilendirilmelerine uygun olarak yürütülmemesi halin-
de uygulanacak müeyyideler kapsaml› olarak düzenlemifltir. 

Bu ba¤lamda, konuya iliflkin olarak, afl›r› fiyatland›rma, re-
kabeti k›s›tlay›c› fiyat indirimleri, kullan›c›lar aras›nda ayr›m ya-
p›lmas› ve onaylanmam›fl tarife uygulanmas›, hâkim durum ve
etkin piyasa gücünün kötüye kullan›lmas› gibi haller çok ayr›nt›-
l› olarak yapt›r›ma ba¤lanm›flt›r. Dolay›s›yla, yap›lan düzenleme-
lerle Türk Telekom’un % 55 hissesinin devriyle "özel tekel"
oluflturulmas›n›n önlendi¤i gibi, "hâkim durumun kötüye
kullan›lmas›" Türk Telekom da dâhil tüm iflletmeciler için ya-
saklanm›fl ve yapt›r›ma ba¤lanm›flt›r. 

Belirtilen bu hususlar›n d›fl›nda, Telekomünikasyon Kuru-
mu, kanuni düzenlemelerin kendisine vermifl oldu¤u yetkiler
çerçevesinde, telekomünikasyon sektörünün rekabete aç›lmas›
amac›yla gereken düzenlemeleri yapmaktad›r. Telekomünikas-
yon Kurumu, ilgili iflletmecinin piyasadaki gücünü kullanarak
yeni iflletmecileri pazar d›fl›na itmesini engellemek ve etkin bir
rekabet ortam› yaratmak üzere gerekli
tedbirleri almaktad›r. Kurum, iflletmeci-
lere afl›r› fiyatland›rma yapmamalar› için
maliyet bazl› fiyatland›rma yapma yü-
kümlülü¤ü getirilmifl ve maliyetlerin de
denetlenebilir bir yap›da ispat edilebil-
mesi için iflletmecilere hesap ayr›m› ve
maliyet muhasebesi yapma mükellefi-
yeti yüklenmifltir(1). Bunlar›n d›fl›nda, pi-
yasaya yeni girecek iflletmecilerin, Türk
Telekom’un altyap›s›ndan faydalanabil-
mesine yönelik tedbirlerin al›nd›¤› birçok
düzenleme de yürürlü¤e girmifltir. Bun-
lardan yerel a¤›n paylafl›ma aç›lma-
s›(2)yla ilgili düzenlemeler, Türk Telekom
taraf›ndan eriflim sa¤lanabilen son kulla-
n›c›lara di¤er iflletmeciler vas›tas›yla da
eriflim sa¤lanabilmesini öngörmekte ve
bu anlamda Türk Telekom’a bu hatlar›
yeni iflletmecilere kiralama mecburiyeti
getirmektedir. Keza, ara ba¤lant›yla
ilgili düzenlemelerle Türk Telekom
ara ba¤lant› yükümlüsü k›l›narak yeni ifl-
letmecilerin kullan›c›lar›yla Türk Tele-
kom kullan›c›lar›n›n birbirlerini arayabil-
melerine imkân tan›makta; ortak yerleflim ve tesis paylafl›-
m›yla ilgili düzenlemelerle(3) Türk Telekom’un sahip oldu¤u
altyap› tesislerinden hizmet sunmak ve altyap› kurmak isteyen
di¤er iflletmecilerin de faydalanabilmesi amac›yla bir tak›m yü-
kümlülükler getirilmektedir(4). 

Dolay›s›yla, Türk Telekom’un hisselerinin ço¤unlu¤u-
nun kime ait oldu¤una bak›lmaks›z›n söz konusu dü-
zenlemeler uyar›nca Telekomünikasyon Kurumu, tele-
komünikasyon alan›nda etkin rekabeti sa¤lama yönün-
deki görevinin gereklerini yerine getirmektedir. Nitekim
Avrupa Birli¤i düzenlemelerinde de benzer flekilde düzenleyici
kurumlara etkin rekabeti sa¤lama görevi yüklenmifl olup, özel-

lefltirmelerin gerçeklefltirildi¤i bu ülkelerin hiçbirinde "özel
tekel" gibi bir durumun do¤mas› söz konusu olmam›fl, dü-
zenleyici kurumlar taraf›ndan yap›lan regülasyonlar, di¤er ifl-
letmecilerin de telekomünikasyon altyap›s›ndan eflit koflullar-
la faydalanmas›n› etkin bir biçimde sa¤lam›flt›r. 

Nitekim 4502 say›l› Kanunla yap›lan düzenlemelerin ve
al›nan önlemlerin, Türk Telekom’un hisselerinin devredilme-
si durumunda tekel oluflmas›n› engelleyici nitelikte bulundu-
¤u Anayasa 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.

fiöyle ki Anayasa’n›n 167. maddesinde, "Devlet, pa-
ra, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalar›n›n sa¤l›kl› ve
düzenli ifllemelerini sa¤lay›c› ve gelifltirici tedbirleri al›r;
piyasalarda fiilî veya anlaflma sonucu do¤acak tekelleflme
ve kartelleflmeyi önler. D›fl ticaretin ülke ekonomisinin
yarar›na olmak üzere düzenlenmesi amac›yla ithalat, ih-

racat ve di¤er d›fl ticaret ifllemleri üzerine vergi ve benze-
ri yükümlülükler d›fl›nda ek mali yükümlülükler koyma-
ya ve bunlar› kald›rmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yet-
ki verilebilir." denilmektedir.

Anayasa’n›n 48. maddesinde ise, "Herkes, diledi¤i
alanda çal›flma ve sözleflme hürriyetlerine sahiptir. Özel
teflebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teflebbüslerin
millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun
yürümesini, güvenlik ve kararl›l›k içinde çal›flmas›n› sa¤-
layacak tedbirleri al›r." denilmektedir.

Bu ba¤lamda Kanun’un 2. maddesinin (e) f›kras›yla, Türk
Telekom’un Bakanl›k ile imzalayaca¤› görev sözleflmesinde
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ve di¤er sermaye flirketlerinin Bakanl›k ile imzalayacaklar› im-
tiyaz sözleflmelerinde ve gerekli görülen hallerde Bakanl›kça
verilen ruhsatlarda ve genel izinlerde de, di¤er hususlar›n yan›
s›ra, makul ve ay›r›m gözetmeyen hüküm ve koflullar çerçeve-
sinde 15 bent halinde say›lan konularda hükümlere yer veril-
mesi öngörülmüfltür. Ayr›ca, Kanun’un 4. maddesinde, Tele-
komünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve/veya teleko-
münikasyon alt yap›s› iflletiminde ve bu hususlarda yap›lacak
düzenlemelerde gözönünde tutulacak ilkeler oniki bent halinde
gösterilmifl olup (›) bendinde, "Bu Kanunda aksi belirtilmifl
olmad›kça, telekomünikasyon hizmetlerine ve/veya altyap›-
s›na iliflkin imtiyaz sözleflmesi veya telekomünikasyon ruh-
sat› yoluyla yap›lacak yetkilendirmelerde ve genel olarak

tüm telekomünikasyon alanlar›nda 7.12.1994 tarihli 4054
say›l› Rekabetin Korunmas› Hakk›nda Kanun hükümleri ve
Türk Telekom’un bu Kanunda belirlenen tekel haklar› sak-
l› kalmak kayd›yla, serbest rekabet ortam› sa¤lanmas› ve
korunmas›;" ilkesi benimsenmifltir. 

Kanun’un 6. maddesinin son f›kras›na göre, Telekomüni-
kasyon Kurumu "standart referans tarifeleri, flebeke ara
ba¤lant›lar› ve roaming ile ilgili anlaflmalar›n telekomüni-
kasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve altyap›n›n iflleti-
minde serbest rekabeti engelleyici sonuçlara yol açmaya-
cak tedbirleri al›r, gerekti¤inde 7.12.1994 tarihli ve 4054
say›l› Kanun hükümleri çerçevesinde Rekabet Kurumu’na
baflvurabilir."; 9. maddenin (b) bendine göre de, telekomüni-
kasyon sektöründe bir iflletmecinin hukuki veya fiili tekel ve pi-
yasada hâkim durumda oldu¤una karar verme yetkisi Teleko-
münikasyon Kurumu’na aittir. 16. maddenin birinci, ikinci ve
üçüncü f›kralar›yla, iflletmecilerin telekomünikasyon faaliyetle-
rini "tam bir rekabet ortam› içinde gerçeklefltirmeleri-
ni sa¤lamak", "teflvik edici tedbirleri almak", "teleko-
münikasyon sektöründe rekabete ayk›r› davran›fl,

plan ve uygulamalar› re’sen veya flikayet üzerine ince-
leme ve görev alan›na giren konularda bilgi ve dokü-
manlar›n sa¤lanmas›n› talep etmek" görev ve yetkileri
Telekomünikasyon Kurumu’na verilmifltir. 2. maddenin (f) f›k-
ras›na göre de telekomünikasyon alan›ndaki tüm sözleflme hü-
kümlerine uyulmas›n› izleme ve denetleme görevi verilen Tele-
komünikasyon Kurumu’nun gerekli tedbirleri alma, ayk›r›l›k
halinde çeflitli yapt›r›mlar uygulama yetkileri bulunmaktad›r.

Belirtilen düzenlemelerin Devlete, Anayasa’n›n 48. mad-
desiyle verilen özel teflebbüslerin millî ekonominin gereklerine
ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararl›l›k
içinde çal›flmas›n› sa¤layacak tedbirleri alarak; 167. maddesiy-
le verilen tekelleflme ve kartelleflmeyi önlemek görevlerinin ye-
rine getirilmesine yönelik oldu¤u aç›kt›r.

Ayr›ca, yukar›da da belirtildi¤i üzere, Rekabet Kurumu Ta-
raf›ndan ‹hale Sonuçlar›n›n 4054 Say›l› Kanun Kapsam›nda
Hâkim Durum Yaratmaya Veya Hâkim Durumu Güçlendirme-
ye Yönelik Olarak, Rekabetin Önemli Ölçüde Azalt›lmas› So-
nucunu Do¤urmayaca¤› Hususu Karara Ba¤lanm›flt›r. 

Son olarak belirtilmesinde fayda görülen hususlardan birisi
de, Türk Telekom’un %55 hissesinin devrini müteakip, düzen-
leyici ve denetleyici kurum bak›fl aç›s› itibariyle di¤er iflletmeci-
lerden hiçbir fark› olmayan bir flirket durumunda faaliyet gös-
terece¤idir. Bu anlamda, Türk Telekom’un % 55 hissesinin
devri telekomünikasyon sektörünün serbestlefltirilmesinde ve
Avrupa Birli¤i rekabet standartlar›na uyum sa¤lanmas›nda
önemli bir aflamay› oluflturmaktad›r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(1) 23/05/2003 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren
Eriflim ve Araba¤lant› Yönetmeli¤ine dayan›larak haz›rlanan "Hesap Ay-
r›m› ve Maliyet Muhasebesine ‹liflkin Usul ve Esaslar" Telekomünikasyon
Kurumunca Türk Telekom’a ve etkin piyasa gücüne sahip iflletmeci olma-
s› nedeniyle Turkcell ‹letiflim Hizmetleri A.fi.’ye tebli¤ edilmifl olup, söz
konusu yönetmeli¤in 4. maddesinde hesap ayr›m›, "‹flletme içi transferler
de dahil her bir faaliyet ve ifl birimi ile ilgili gelir, gider ve maliyetlerin ay-
r›lmas›" fleklinde tan›mlanm›flt›r.

(2) Yerleflik iflletmeci olarak adland›r›lan Türk Telekom gibi ana tele-
komünikasyon iflletmecilerinin abonelerine eriflimi sa¤layan hatlar›n piya-
saya yeni giren iflletmecilere kulland›r›lmas›n› öngören ve serbestleflme-
nin en önemli ad›mlar›ndan birisi olarak kabul edilen yerel a¤›n paylafl›-
ma aç›lmas›yla ilgili düzenlem Telekomünikasyon Kurumu taraf›ndan
"Yerel A¤a Ayr›flt›r›lm›fl Eriflime ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤"
ad› alt›nda haz›rlanmak suretiyle 20 Temmuz 2004 tarihi ve 25528 say›-
l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›fl ve bu tebli¤ 01.07.2005 tarihinde yürür-
lü¤e girmifl bulunmaktad›r.

(3) "Ara ba¤lant›", "ortak yerleflim" ve "tesis paylafl›m›", sektöre yeni
giren iflletmecilerin, yerleflik iflletmecinin tesis ve altyap›s›ndan yararlan-
malar› ve kendi abonelerinin bu iflletmecinin abonelerini arayabilmelerine
ve böylelikle rekabet ortam› oluflmas›n› sa¤layan düzenlemeler olup,
23/05/2003 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren Eriflim
ve Araba¤lant› Yönetmeli¤i ve bu yönetmeli¤e dayan›larak ç›kar›lan teb-
li¤lerle Telekomünikasyon Kurumu taraf›ndan düzenleme alt›na al›nm›fl-
t›r.

(4) Bu paragrafta belirtilen düzenlemelere Telekomünikasyon Kuru-
munun web sitesinden eriflmek mümkün bulunmaktad›r: www.tk.gov.tr.
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