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Kablo TV alt yap›s› yat›r›mlar›
ve iflletmesine iliflkin tarihsel
geliflim birçok aç›dan ay›r›mla-

ra tâbi tutulabilir. Ancak, bu tasnifler ara-
s›nda yat›r›mlar›n bafllang›c›-Türk Tele-
komünikasyon A.fi. (Türk Telekom)
dönemi, gelir paylafl›m sözleflmeleri dö-
nemi ve gelir paylafl›m› sözleflmeleri son-
ras› dönem-bugünkü durum aç›s›ndan bir
de¤erlendirme yapmak, gelece¤e yönelik
olarak konuya iliflkin öngörüler ileri sür-
memize yard›m edecektir. 

Yat›r›mlar›n 
Bafllang›c›:
Türk Telekom Dönemi

Bilindi¤i üzere, ülkemizde kablo tv fle-
beke yat›r›m› ve hizmeti ilk olarak 1991
y›l›nda bafllam›flt›r. Tamamen Türk Tele-
kom’un çal›flmalar› sonucu, toplam dokuz
ilde flebeke yat›r›mlar› yap›lm›fl ve hizme-
te sunulmufltur. Bu dönemde, afla¤› yuka-
r› bir buçuk milyon abone kapasitesine sa-
hip bir alt yap› flebekesine ulafl›lm›flt›r.
Ancak, bu dönemdeki kablo tv sistemleri
abonelere sadece analog tv yay›nlar›n›n
iletilmesine yönelik, bugünkü niteliklere
sahip olmayan (internet, data ve ses ileti-
mi) bir yap›ya sahiptir. Türk Telekom’un
söz konusu yat›r›mlara bafllamas›ndan bir-
kaç y›l sonra, ödenek yetersizli¤i yüzün-
den yeni yat›r›mlar yap›lamam›fl ve hiz-
metler sadece dokuz ilde(1) verilmeye de-
vam edilmifltir.

Gelir Paylafl›m 
Sözleflmeleri Dönemi

Türk Telekom 1994 y›l›ndan itibaren
durdurmufl oldu¤u yat›r›mlara tekrar bafl-
layabilmek, dolay›s›yla flebekeyi genifllet-
mek ve gelifltirmek için 1997 y›l›nda gelir
paylafl›m› esas›na dayal› yeni bir model
oluflturmufltur. Buna göre yat›r›m yap›lan
iller d›fl›nda baz› il ve ilçelerde (11 yeni il
merkezi ve ba¤l› ilçelerinde)(2) kablo tv alt
yap›s›n›n yap›lmas› için ihale aç›lm›fl ve
ihaleyi kazanan firma/konsorsiyumlarla
gelir paylafl›m› sözleflmeleri imzalanm›flt›r. 

On y›l süreli olarak yap›lan bu sözlefl-
melere göre firmalar, esas itibariyle gelir
paylafl›m› sözleflmelerinde belirtilen iflleri
yapmakla yükümlüdürler. Bu ba¤lamda
yeni alt yap› yat›r›mlar› ve bu alt yat›r›m-
lar›n bak›mlar›n› yapmak ve ar›zalar› gi-
dermek yükümlülükleri bulunmaktad›r.
Bu kapsam d›fl›nda kalan tüm hak ve yü-
kümlülükler ise Türk Telekom’a aittir. Bu
kapsamda uygulamadaki içerik temini,
abonelik ifllemleri, pazarlama, reklam, fi-
yatland›rma ve faturalama gibi esas itiba-
riyle hizmetin abonelerle iliflkilerini içeren
birçok hak Türk Telekom’un yükümlülü-
¤ündedir. Bu sözleflmelerde, belirtti¤imiz
ödenek yetersizli¤i yüzünden bu firmala-
r›n yapt›klar› yat›r›mlar›n ücretlerini gelir-
den pay alarak karfl›lamalar› kararlaflt›r›l-
m›flt›r. Bu modelde, yat›r›mlar›n art›r›lma-
s› daha fazla abone olmas›na neden ola-
ca¤›ndan taraflar aç›s›ndan bunun bir mo-
tivasyon unsuru olaca¤› da ortadad›r.

Türk Telekom, 1998 y›l›nda ikinci

bir gelir paylafl›m› ihalesi açm›fl ve daha
önce kendisinin yürüttü¤ü dokuz büyük il-
deki uygulamalar›n› da gelir paylafl›ml›
proje uygulamalar›na dönüfltürmüfltür.
Süre ve unsurlar› itibariyle bu sözleflmeler-
de önceki sözleflmelerle benzer hükümleri
içermektedir. 

Bu esnada, 2004 y›l›nda sermayesinin
tamam›na Hazine Müsteflarl›¤›n›n sahip
oldu¤u Türksat kurulmufl ve 2005 y›l›n-
da da, Türk Telekom’un hisselerinin
%55’inin devrinden evvel, kablo tv alt ya-
p›s› ve iflletmesine iliflkin tüm hak ve yü-
kümlülükler Türksat’a devredilmifltir. Böy-
lece, devletin Türk Telekom’un özelleflti-
rilmesinden sonra, telekomünikasyon sek-
töründe rekabet edecek bir flirketle yer al-
mas› sa¤lanm›flt›r. 406 say›l› Kanunun Ek
33. Maddesine bir hükümle, Türksat’›n,
uydu haberleflme ve kablo tv altyap›s› üze-
rinde sahip oldu¤u mülkiyet hakk›n›n, gö-
rev sözleflmesi süresinin bitiminden sonra
da devam edece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

Gelir paylafl›m sözleflmeleri esas itiba-
riyle, konular› olan bölgelerde, firmalar›n
belirlenen yat›r›mlar› ve hizmetleri yapma-
s›n› ve karfl›l›¤›nda sözleflmeler ile belirle-
nen gelirlerden yine sözleflmelerde karar-
laflt›r›lan oranlarda pay almas›n› düzenle-
mektedir. Sözleflmelerin isminden de
aç›kça ortaya ç›kt›¤› gibi, firmalar Türk
Telekom’un alt yap›s› ve/veya iflletmesine
de¤il, elde edilecek gelirlere ortak bulun-
makta; baflka bir ifadeyle kendi edim bor-
cuna karfl›l›k elde edilecek gelirlerden söz-
leflmelerde belirlenen oranlarda pay al-
mak amac›yla Sözleflmeleri imzalam›fl bu-
lunmaktad›rlar. 
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Bu Sözleflmelerde, tekrar ifade etmek
gerekirse, abonelerle ve kamu kurumla-
r›yla muhatap olan taraf Türk Telekom,
2005 y›l›ndan sonra ise Türksat’t›r. Zira
yasal olarak, günümüze kadar, kablo plat-
form hizmeti iflletmecili¤i olarak tekel gü-
cüne sahip tek iflletmeci s›fat›na Türksat
haiz olmufltur. 

Sözleflmelere göre, abonelik veya ar›-
za talepleri, Türk Telekom taraf›ndan fir-
malara iletilmekte, flartlar› yerine gelmifl-
se, firma sadece ba¤lant›y› sa¤lamak ve
tamirat ad›na ifllemlerde bulunmaktad›r.
Bu ifllemleri yapabilmesi için de, 19.
madde uyar›nca firmalara, sözleflme süre-
since kurulacak flebeke ve teçhizat›n ç›p-
lak mülkiyeti verilmektedir(3). Her ne ka-
dar ç›plak mülkiyet ifadesi kullan›lm›flsa
da bundan da kast edilen zilyetliktir. E¤er
firmalar bu alt yap›n›n mülkiyetini alm›fl
olsalard›, özel bir flirket olmalar› itibariyle,
406 say›l› Kanun hükümleri gere¤i, alt
yap›n›n geçmifl oldu¤u kamu alanlar› için
bir mebla¤ bedel ödemeleri gerekecekti.

Sözleflmelerin taraflara yükledi¤i hak
ve yükümlülüklerinin incelenmesi sonu-
cunda sözleflmelerin niteli¤inin Borçlar
Kanununun 355 vd. maddelerinde düzen-
lenen bir istisna sözleflmesi oldu¤u orta-
dad›r. Firmalar, Sözleflmelerle ilgili iflleri
yapmak yükümlülü¤ü alt›nda olup; karfl›l›-
¤›nda da, gelire ortak olmaktad›r. Sözlefl-

me serbestisi içerisinde, firman›n yapm›fl
oldu¤u iflin ücretini bu usulde almas›n›n
kararlaflt›r›lmas›nda hukuka herhangi bir
ayk›r›l›k bulunmad›¤› gibi, bu durum Da-
val› Firmay› iflletmeye ortak da yapma-
maktad›r. Burada, tekrar önemle vurgula-
mak gerekir ki, iflletmeci Sözleflme hü-
kümlerinde de aç›kça belirtildi¤i üzere
Türk Telekom, 5335 Say›l› Yasa ile de
Türksat’d›r.

Gelir Paylafl›m› 
Sözleflmeleri Sonras› 
Dönem:
Bugünkü Durum

Gelir paylafl›m sözleflmelerinin 25.
maddesine(4) göre, firmalar›n, sözleflmele-
rin konusu ifle iliflkin lisans almas› halinde
sözleflme sona erecektir. Bu madde, hük-
mü ve sonuçlar› itibariyle mant›kl› ve do-
¤al bir düzenlemedir. Zira takdir edilece¤i
üzere, ayn› alanda faaliyet gösterme hak
ve yetkisine sahip ve ayn› zamanda bu ni-
telikleri itibariyle birbirlerinin rakibi olan
iki iflletmenin bu sözleflmeler kapsam›nda
iliflkilerine devam etmeleri beklenemez.
Söz konusu sözleflme hükmü gere¤ince
kablo platform hizmeti iflletmecili¤i ruhsa-
t› alan taraflarla sözleflmeler sona ermifl
bulunmaktad›r. Ancak, tek firma söz ko-

nusu ruhsat› almad›¤› için taraf› oldu¤u
gelir paylafl›m› sözleflmesi halen yürürlük-
tedir. 

fiu durumda, kablo platform hizmeti
iflletmesi konusunda Türksat görev sözlefl-
mesi gere¤ince tüm ülkemiz genelinde
yetki sahibidir. Firmalar ise ruhsatlar›n›
bölgeler baz›nda alm›fllard›r. Kanunen
kendisine verilen alt yap› ile Türksat flu an
itibariyle fiilî tekel konumundad›r. 

Sonuç

Gelir paylafl›m sözleflmeleri sona er-
mifl oldu¤u flu an itibariyle, alt yap›ya sa-
hip, hizmetlerine devam eden ve görev
sözleflmesi taraf› Türksat ile kablo plat-
form hizmeti iflletmeci¤i ruhsat› alm›fl
olan, henüz alt yap›ya sahip olmayan ve
bu yüzden de herhangi bir hizmet sunma-
ya bafllayamam›fl flirketler sektördedir. Bu
durumda gelece¤e yönelik neler yap›labi-
lir? Akla çeflitli ihtimaller gelmektedir. 

Ruhsat sahibi firmalar alt yap›lar›n› ve
sistemlerini s›f›rdan tekrar kurarlar ve
abone toplayarak servislerine bafllarlar.
‹kinci bir ihtimal de, ara ba¤lant› sözlefl-
melerinde oldu¤u gibi, belirlenecek bir
modelde, firmalar yapacaklar› anlaflma-
larla Türksat’a ait alt yap›y› k›smen veya
tamamen kiralayabilirler. 

Kaynaklar

(1) Bu dokuz il ‹stanbul, Ankara, Antalya,
Bursa, ‹zmir, Adana, Konya, Gaziantep ve Kayse-
ri’dir.

(2) Bu yerler Mersin-Tarsus, ‹zmit-Gölcük-
Körfez-Gebze, Eskiflehir, Zonguldak-Karadeniz
Ere¤li, Denizli, Bal›kesir-Band›rma, Samsun,
Adapazar›, Tekirda¤-Çerkezköy-Çorlu, Erzurum
ve Yalova-Ç›narc›k-Çiftlikköy’dür.

(3) "Bu sözleflme kapsam›nda kurulacak olan
flebeke ve teçhizat›n ç›plak mülkiyeti sözleflmenin
herhangi bir sebeple feshine veya süresinin biti-
mine kadar Firmaya aittir."

(4) "Katma De¤erli Telekomünikasyon Hiz-
metleri Lisans Yönetmeli¤inde veya bu yönde ya-
p›lacak olan di¤er yasal düzenlemeye göre, Söz-
leflmenin konusunu ve kapsam›n› oluflturan hiz-
metlere lisans verilmesi halinde, Firma aç›lacak
ihaleye ifltirak etme hakk›na sahip olup, lisans
sözleflmesi yaparak lisans almas› halinde ifl bu
sözleflme tüm hükümleri ile sona erecek ve hesap
kapatma ifllemleri (Sözleflme Tasfiyesi) taraflar
aras›nda karfl›l›kl› mutabakat uyar›nca gerçeklefl-
tirilecektir."
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