
ürk Telekom özellefltirme sonras›nda da idari imti-
yaz rejimine tâbi olarak Telekomünikasyon Kuru-
mu’nun denetiminde faaliyet göstermek zorunda
olup, hisse devri bu durumu de¤ifltirmeyecektir. 
Genel anlamda "kamu hizmeti imtiyaz sözleflmele-

ri" ifadesinden, idarenin kamu hizmeti teflkil eden bir göre-
vinin yerine getirilmesini özel bir müteflebbise devretmesini
ve hizmetin yürütülmesine iliflkin usul ve esaslar›n düzenlen-
di¤i idarî sözleflmeler anlafl›lmaktad›r. 

Bugün için, her türlü yat›r›m ve iflletme giderleri müte-
flebbislerce karfl›lanmak ve buna karfl›l›k kâr, hasar ve zarar
da müteflebbislere ait olmak üzere, kamu hizmetinin uzun
süreli bir idarî sözleflmeye dayanarak özel hukuk kiflilerince
yerine getirilmesi imtiyaz olarak kabul edilmektedir. 

Bu sözleflmelerin en belirgin özelli¤i, idarenin kamu hiz-
metinin asli sahibi ve sorumlusu olmas›n›n bir sonucu ola-
rak, idareye üstün yetki ve ayr›cal›klar›n tan›nmas›d›r. ‹dare
bu kapsamda, müteflebbisin faaliyetlerini her aflamada de-
netleme ve gerekti¤inde yapt›r›m uygulamaya yetkilidir. 

406 say›l› Kanun’da hiç kimse ile Telekomünikasyon Ku-
rumu’yla bir görev, imtiyaz sözleflmesi yap›lm›fl veya hiç kim-
seye Telekomünikasyon Kurumu taraf›ndan bir telekomüni-
kasyon ruhsat› veya genel izin verilmifl olmad›kça, telekomü-
nikasyon hizmeti yürütemeyece¤i ve/veya altyap›s› kurama-
yaca¤› ve iflletemeyece¤i; tüm telekomünikasyon hizmetleri-
nin, ilgili hizmetin türüne göre ancak bir görev sözleflmesi,
imtiyaz sözleflmesi, telekomünikasyon ruhsat› veya genel izin
kapsam›nda yürütülebilece¤i, bu düzenlemelere ayk›r› olarak
imtiyaz sözleflmesi veya görev sözleflmesi yap›lmaks›z›n tele-
komünikasyon tesisi kuran ve iflletenlerin tesislerinin Teleko-
münikasyon Kurumu’nun talebi üzerine ilgili mülki amirlerce
kapat›laca¤› ve iflletmeye son verilece¤i ve failleri hakk›nda
a¤›r para cezas›na, tekerrürü halinde de hürriyeti ba¤lay›c›
cezaya hükmolunaca¤›, genel izin ve ruhsat almaks›z›n tele-
komünikasyon hizmeti verenlerin tesislerinin de ayn› flekilde
kapat›laca¤› ve hizmetlerine son verilece¤i, tekerrürü halinde
de a¤›r para cezas›na hükmolunaca¤›; Telekomünikasyon
Kurumu’nun iflletmecilerle imzalad›¤› sözleflmelerin ve verdi-
¤i genel izin ve telekomünikasyon ruhsatlar›n›n flartlar›na
uyulmas›n›n sa¤lanmas› için gereken tedbirleri almaya, faali-
yetlerini mevzuat ile görev ve imtiyaz sözleflmesi, telekomü-
nikasyon ruhsat› veya genel izin flartlar›na uygun yürütülme-
sini izleme ve denetlemeye, milli güvenlik, kamu düzeni veya
kamu hizmetinin gere¤i gibi yürütülmesi amaçlar›yla gerekli
tedbirleri almaya, gerekti¤inde tesisleri devralmaya ya da im-
tiyaz sözleflmesini, telekomünikasyon ruhsat›n› ya da genel
izni iptal etmeye yetkili oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r. 

Keza, 406 say›l› Kanun’da yetkilendirmelerde di¤er hu-
suslar›n yan› s›ra, makul ve ay›r›m gözetmeyen hüküm ve
flartlar çerçevesinde yer verilmesi zorunlu hükümler de say›l-
mak suretiyle aç›kça düzenlenmifltir. 

Bu hükümlere bak›ld›¤›nda; telekomünikasyon hizmetle-
rinin yürütülmesinin tamam›yla kamu hukuku rejimine tâbi
tutuldu¤u ve idareye her zaman ve kolayl›kla kullanabilece¤i
üstün ve ayr›cal›kl› yetkiler tan›nd›¤› görülmektedir.

406 say›l› Kanun’un 1 nci maddesinde Türk Telekom’ un
her türlü telekomünikasyon hizmetini yürütmeye ve teleko-
münikasyon altyap›s›n› iflletmeye yetkili oldu¤u ve bu yetkisi-
ne iliflkin hak ve yükümlülüklerinin Telekomünikasyon Kuru-
mu’yla imzalayaca¤› görev sözleflmesinde düzenlenece¤i
hükme ba¤lanm›flt›r.

406 say›l› Kanun’da Türk Telekom’ un görev sözleflme-
sinin süresinin bitiminde, benzer konudaki imtiyaz sözleflme-
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leri ile benzer flartlarda yenilenebilece¤i belirtil-
mektedir. 406 say›l› Kanun’da Türk Telekom’ un
tekel süresine ayr› bir anlam verilmifl ve görev
sözleflmelerinin tekel süresinin bitiminden sonra
da geçerliliklerini korumaya devam edece¤i ve ak-
si görev sözleflmelerinde belirtilmedi¤i müddetçe,
görev sözleflmelerinin imtiyaz sözleflmeleri için
belirlenen hükümlere tâbi olaca¤› ifade edilmifltir.
Türk Telekom’ un Telekomünikasyon Kuru-
mu’yla imzalad›¤› görev sözleflmesinde, Türk Te-
lekom’ daki kamu pay›n›n %50’nin alt›na düflme-
siyle bu görev sözleflmesinin imtiyaz sözleflmesi
olarak yeniden düzenlenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.
Bu ba¤lamda, Türk Telekom’un yeni ortakl›k ya-
p›s› nedeniyle imzalayaca¤› imtiyaz sözleflmesin-
de, kamu imtiyaz sözleflmesi rejimine uygun ola-
rak, telekomünikasyon sektöründe imtiyaz sözlefl-
melerine tâbi olarak faaliyet gösteren di¤er üç
anonim flirketle (Turkcell ‹letiflim Hizmetleri Ano-
nim fiirketi, Telsim Mobil Telekomünikasyon Hiz-
metleri Anonim fiirketi ile Avea ‹letiflim Hizmetle-
ri Anonim fiirketi) ayn› hukuki rejime tâbi olacak-
t›r.

Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülme-
sinde benimsenen bu yönteme iliflkin kurallar ve
al›nacak tedbirler konusunda Anayasa Mahkeme-
si de ayn› yöndeki görüflünü 27.01.2000 tarihli
ve 4502 say›l› Kanun’un iptal istemini reddeden
07.05.2002 tarihli ve E.2000/17 K.2002/46
say›l› karar›nda aç›klam›flt›r.

406 say›l› Kanunun 1. ve 2. maddelerinde
4502 ve 4673 ve 4971 say›l› kanunlarla yap›lan
de¤iflikliklerle, Türk Telekom’ un bu Kanun ve
özel hukuk hükümlerine tâbi bir anonim flirket ol-
du¤u, kamu iktisadi teflebbüsleri de dahil, serma-
yesinin yar›s›ndan fazlas› kamuya ait olan kamu
kurum, kurulufl ve ortaklar›na uygulanan mevzuat›n Türk Tele-
kom’ a uygulanmayaca¤›, Türk Telekom’ un telekomünikasyon
flebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararas› ses iletimini
ihtiva eden telefon hizmetlerini 31.12.2003 tarihine kadar bu
Kanun ve görev sözleflmesi çerçevesinde tekel olarak yürütece-
¤i, Türk Telekom’ daki kamu pay› % 50’ nin alt›na düfltü¤ünde
tekel haklar›n›n bu tarihten önce de ortadan kalkm›fl olaca¤› hü-
küm alt›na al›nm›fl olmakla, Türk Telekom’ un hisselerinin özel-
lefltirme yoluyla devredilmesinin hukuki zemini haz›rlanm›flt›r.
Ayr›ca 31.12.2003 tarihinden sonra ve de Türk Telekom his-
selerinin yar›s›ndan fazlas›n›n özellefltirme yoluyla devredilmesi
sonucu kamu pay›n›n % 50’nin alt›na düfltü¤ünde, Türk
Telekom’ un an›lan tekel hakk› sona erece¤i ve öteki ifllet-
mecilere de ulusal ve uluslararas› ses iletimini ihtiva eden tele-
fon hizmetlerinin gördürülmesi olanakl› hale gelece¤i, bir baflka
anlat›mla Türk Telekom ile öteki iflletmecilerin eflit hukuki
rejime tâbi olaca¤› da hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Hemen belirtelim ki, Türk Telekom hisselerinin yar›s›ndan

fazlas›n›n özellefltirme yoluyla devredilmesi, Türk Telekom’
un sözü edilen tekel hakk›n› sona erdirmesi d›fl›nda, tâbi ol-
du¤u kamu imtiyaz rejimi üzerinde hiçbir sonuç do¤ur-
mayacak ve bu imtiyaz rejimini de¤ifltirmeyecektir. Gerçek-
ten 406 say›l› Kanunun 2. maddesinin (d) bendinde Türk
Telekom’un imtiyaz sözleflmesi niteli¤indeki görev sözlefl-
mesi hükümlerinin tekel süresinin bitiminden sonra da
geçerlili¤ini korumaya devam edece¤i ve aksi görev sözlefl-
mesinde belirtilmedi¤i müddetçe, görev sözleflmesinin im-
tiyaz sözleflmesi için belirlenen hükümlere tâbi olaca¤›
hüküm alt›na al›nmakla, görev sözleflmesi ile imtiyaz sözlefl-
mesinin ayn› nitelikte oldu¤u ortaya konmufltur. Böylece,
Türk Telekom’ un hisselerinden yar›s›ndan fazlas›n›n özel-
lefltirme yoluyla devredilmesinden sonra da Telekomünikas-
yon Kurumu ile yapaca¤› sözleflme imtiyaz sözleflmesi
niteli¤inde olaca¤›ndan, ‹darenin (Telekomünikasyon
Kurumu’nun) 406 say›l› Kanunda düzenlenmifl olan üstün
yetki ve ayr›cal›klar› devam edecektir.

23T E L E K O M  D Ü N Y A S I  2 0 0 5  E K ‹ M


